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Περύληψη 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, οι 

εκπαιδευτικϋσ ικανϐτητεσ και επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ εύναι πολϑ ςημαντικού 

παρϊγοντεσ και πραγματικϊ απαςχολοϑν την ακαδημαώκό κοινϐτητα, ιδιαύτερα 

ςόμερα, με τισ προςπϊθειεσ που καταβϊλλονται για τη δημιουργύα ενιαύου και 

ςϑγχρονου ςυςτόματοσ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών ςϑμφωνα με το 

μοντϋλο τησ Μπολϐνια. 

την παροϑςα μελϋτη, εξετϊζονται πανεπιςτημιακϊ προγρϊμματα 

ςπουδών προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ εννϋα χώρεσ τησ Ε.Ε. και 

παρουςιϊζονται τα ευρόματα αναφορικϊ με την επύδραςη του μοντϋλου τησ 

Μπολϐνια ςτα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα, με τα μοντϋλα εκπαύδευςησ που 

υιοθετοϑνται, με τισ μεταβολϋσ που ϋχουν λϊβει χώρα ςτη διαχρονύα τησ 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ και με τισ δεξιϐτητεσ των 

εκπαιδευτικών που προωθοϑν τα μελετηθϋντα προγρϊμματα. 

Πρϐκειται για μια προςπϊθεια να αναδειχθοϑν οριςμϋνεσ απϐ τισ 

προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ και να επιςτόςει την προςοχό ςτισ διαφαινϐμενεσ επιπτώςεισ 

ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, ςτουσ μαθητϋσ και ςε ολϐκληρη την κοινωνύα, απϐ την 

υιοθϋτηςη εκπαιδευτικών μοντϋλων τησ Ε.Ε.    

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εκπαύδευςη εκπαιδευτικών, προςχολικό εκπαύδευςη, 

προγρϊμματα ςπουδών, επαγγελματικό ανϊπτυξη. 

 

Abstract 

The initial teacher training for early childhood education, educational 

abilities and professional skills are very important factors and actually concern 

the academic community, especially today, with the efforts for a unified and 

modern training system for teachers according to the Bologna model. 

In this study, we examined university curricula of preschool education of 

nine EU countries and presented the findings regarding the effect of the model of 

Bologna in the specific programs, the training models adopted, the changes have 
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taken place through time of preschool teachers’ training and the skills that 

promoted of these programs. 

It is an attempt to highlight some of the challenges facing the training of 

preschool teachers and to draw attention to the emerging impacts of the 

adoption of EU educational models. 

 

Key words: Teacher education, early childhood education, curricula, 

professional development. 
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Ειςαγωγό 
 

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι η ςυγκριτικό μελϋτη των 

προγραμμϊτων ςπουδών (Π) προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ εννϋα χώρεσ τησ 

Ε.Ε. (Ελλϊδα, Κϑπροσ, Γαλλύα, Ιταλύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιςπανύα, Υινλανδύα, 

Ιρλανδύα, Γερμανύα)με βϊςη τουσ εξόσ ϊξονεσ: Σισ ςχολϋσ και τα υπαγϐμενα 

τμόματα, τισ προϒποθϋςεισ ειςαγωγόσ ςτα προγρϊμματα ςπουδών, τη διϊρκεια 

ςπουδών, τα μαθόματα, την πρακτικό ϊςκηςη, το επαγγελματικϐ προφύλ των 

αποφούτων και τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ. 

Σο ζότημα αυτϐ παρουςιϊζει ςτισ μϋρεσ μασ ιδιαύτερο ενδιαφϋρον, καθώσ 

ςόμερα αντιμετωπύζονται διλλόματα ςχετικϊ με την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, αναφορικϊ με τη διϊρκεια, το 

περιεχϐμενο ςπουδών, τη δομό και τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

αποφούτων. Δεδομϋνησ τησ κυριαρχύασ τησ παγκοςμιοπούηςησ ςε ϐλουσ τουσ 

τομεύσ, η ςυνθόκη τησ Μπολϐνια προβϊλλει ϋνα ϊλλο μοντϋλο εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών το οπούο καλοϑνται να ακολουθόςουν οι χώρεσ-μϋλη. 

κοπϐσ λοιπϐν, τησ μελϋτησ εύναι να ςυζητηθοϑν τα ερευνητικϊ 

ερωτόματα, τα οπούα προϋκυψαν απϐ το θεωρητικϐ πλαύςιο και αφοροϑν ςτη 

ςυγκριτικό προςϋγγιςη των μελετηθϋντων προγραμμϊτων ςπουδών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ, για τα οπούα χρηςιμοποιόθηκε η ιςτορικοςυγκριτικό 

μϋθοδοσ. 

το πρώτο κεφϊλαιο, παρουςιϊζεται το θεωρητικϐ μϋροσ τησ εργαςύασ, 

ςτο οπούο παρατύθενται ςτοιχεύα τησ βιβλιογραφύασ που αφοροϑν ςτην 

εκπαύδευςη εκπαιδευτικών και ειδικϐτερα εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ςτη διαχρονύα, ςτην επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ, ςτα προβλόματα και τισ προκλόςεισ τησ εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών και  των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, ςτην 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών και την παρεχϐμενη εκπαύδευςη. Σο θεωρητικϐ 

πλαύςιο ολοκληρώνεται με αναφορϋσ ςτην εκπαύδευςη και τισ ςυνϋπειεσ τησ  

παγκοςμιοπούηςησ ςε αυτόν. 

το δεϑτερο κεφϊλαιο, παρουςιϊζονται ο ςκοπϐσ και τα ερευνητικϊ 

ερωτόματα τησ ϋρευνασ.  
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το τρύτο κεφϊλαιο, περιγρϊφεται η ερευνητικό μϋθοδοσ, δηλαδό η 

ιςτορικοςυγκριτικό. 

το τϋταρτο κεφϊλαιο, παρουςιϊζονται τα προγρϊμματα ςπουδών ανϊ 

χώρα, απϐ τα οπούα αντλόθηκαν τα ςτοιχεύα. 

το πϋμπτο κεφϊλαιο, επιχειρεύται η ςυγκριτικό μελϋτη των 

προγραμμϊτων ςπουδών μεταξϑ των χωρών με βϊςη τουσ ϊξονεσ που τϋθηκαν. 

το ϋκτο κεφϊλαιο επιχειρεύται η ςυζότηςη των δεδομϋνων που 

προϋκυψαν απϐ την ϋρευνα, ςε ςχϋςη με τισ θεωρητικϋσ αναφορϋσ  που 

χρηςιμοποιόθηκαν για την εκπϐνηςη τησ παροϑςασ εργαςύασ. 

το ϋβδομο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα ςυμπερϊςματα και δύνονται 

απαντόςεισ ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα που εύχαν τεθεύ αρχικϊ.  

Σϋλοσ, ςτο ϐγδοο κεφϊλαιο παρατύθενται οι περιοριςμού τησ μελϋτησ και οι 

προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα. 
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ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΘΕΨΡΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 

 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών: διαχρονικό επιςκόπηςη 
 

Καταρχόν να αναφερθεύ ϐτι δεν υιοθετεύται ο ϐροσ «δϊςκαλοσ» καθώσ 

ςυνδϋεται με ϋναν μεταβατικϐ ρϐλο, παρουςιϊζοντασ αρκετϊ προβλόματα, 

ακϐμα και ϐταν προςεγγύζεται το ζότημα απϐ τη διεθνό οπτικό. Ϊτςι, γύνεται 

χρόςη του ϐρου «εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ» αντύ του 

γενικϐτερου και πιο ςχολειοποιημϋνου «δαςκϊλου» (Oberheumer, 2005: 7). 

Κϊθε χώρα ϋχει το δικϐ τησ ςϑςτημα εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών, 

που απορρϋει απϐ τη δικό τησ μοναδικό κουλτοϑρα, το κοινωνικϐ υπϐβαθρο και 

τη διαδικαςύα τησ ιςτορικόσ εξϋλιξησ. Η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

αντανακλϊ τισ ανϊγκεσ των κοινωνιών τουσ, ϐχι μϐνο ϊμεςα αλλϊ και ϋμμεςα, 

μϋςω τησ ςϑνδεςόσ τησ με τα ςχολικϊ ςυςτόματα. Απϐ τη μύα πλευρϊ, τα 

ςυςτόματα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών οφεύλει αναπϐφευκτα να αντανακλοϑν 

τισ ανϊγκεσ των ςχολεύων ςτα οπούα θα προςληφθεύ το κατϊλληλα 

καταρτιςμϋνο διδακτικϐ προςωπικϐ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, τα ύδια τα ςχολεύα 

καλοϑνται να προςπαθόςουν να ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ των κοινωνιών, 

ςτισ οπούεσ οι κατϊλληλα εκπαιδευμϋνοι νϋοι θα γύνουν ενόλικα ενεργϊ μϋλη 

(Ryba, 2006). 

Η κϊθε κυβϋρνηςη μιασ χώρασ ςχεδιϊζει τη δικό τησ πολιτικό για την 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών ανϊλογα με την εποχό, την ιδεολογύα τησ και 

την ποιϐτητα των πολιτών που θϋλει να διαμορφώςει π.χ. υποτακτικοϑσ και 

πειθόνιουσ ό ελεϑθερουσ και δημοκρατικοϑσ. Η εκπαιδευτικό πολιτικό ϐμωσ, 

επηρεϊζεται και απϐ ιςτορικϋσ, μορφωτικϋσ και ιδεολογικϋσ καταβολϋσ ϐπωσ, η 

πολιτιςμικό κληρονομύα ενϐσ κρϊτουσ και η ϋνταξό του ςτη ςϑγχρονη 

κοινωνύα(Αντωνύου, 2009: 22). 

Αναφορικϊ με τη γϋννηςη και την εξϋλιξη τησ εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών, αυτό βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με την εξϋλιξη τησ 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 
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Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ και οι οικονομικϋσ αλλαγϋσ που επόλθαν 

μετϊ το Β’ Παγκϐςμιο πϐλεμο μετϋβαλαν και τισ υπϊρχουςεσ κοινωνικϋσ δομϋσ. 

Ϊτςι, η κατϊκτηςη μιασ θϋςησ δεν προςδιορύζεται απϐ την κοινωνικοοικονομικό 

θϋςη τησ οικογϋνειασ αλλϊ και απϐ την επύδοςη ςτο ςχολεύο και την εξειδύκευςη 

που κατϋχει ςε κϊποιο αντικεύμενο. Για την τελευταύα, απαιτοϑνται 

μακροχρϐνιεσ ςπουδϋσ και εξειδικευμϋνοι επαγγελματύεσ εκπαιδευτικού 

(Αντωνύου, 2009: 16). 

Η καθιϋρωςη τησ υποχρεωτικόσ ςχολικόσ φούτηςησ ςτισ αρχϋσ του 19ου 

αι. και η ςϑςταςη των εθνικών κρατών ςτη Δυτικό Ευρώπη ςυνϋβαλαν ςτην 

εμφϊνιςη εκπαιδευτικών για την Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη με ςυγκεκριμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ, οι οπούοι διαπαιδαγώγηςαν, μεταλαμπϊδευςαν τισ 

πολιτιςμικϋσ αξύεσ τησ εποχόσ ςτουσ μαθητϋσ και αναπαρόγαγαν την κυρύαρχη 

ιδεολογύα. 

Ψςτϐςο, εύχαν καταβληθεύ μεμονωμϋνεσ προςπϊθειεσ για την εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών όδη απϐ τον 17ο αι. Μϋχρι τϐτε, δεν εκπαιδεϑονταν οι 

εκπαιδευτικού ό εκπαιδεϑονταν ςτη διϊρκεια ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ 

(μαθητεύα), ενώ αυτόν την εκπαύδευςη πρϐςφεραν θρηςκευτικού φορεύσ 

(Παπακώςτα, 2010: 19)  

Θα πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι τουλϊχιςτον μϋχρι το τϋλοσ του δϋκατου 

ϐγδοου αιώνα, όταν η Εκκληςύα και ϐχι το κρϊτοσ που αναλϊμβανε την ευθϑνη 

για την παροχό εκπαιδευτικών ςτα τϐτε υπϊρχοντα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα 

και εξακολουθεύ ακϐμη και ςόμερα να διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο ςτισ 

περιςςϐτερεσ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Green, 2010: 48, 

Φατζηςτεφανύδου, 2008: 102-103, Hanet, 2014 :238, Reble, 2010: 86).  

Η πρώτη προςπϊθεια οργανωμϋνησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών 

ϋγινε το 1706 απϐ τον August Herman Francke ςτην πϐλη Halle τησ Πρωςύασ, ο 

οπούοσ ύδρυςε ξεχωριςτϐ Διδαςκαλεύο για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

δεδομϋνου ϐτι πύςτευε ςτη ςημαντικϐτητα τησ θεωρητικόσ εκπαύδευςησ και τησ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ(Αντωνύου, 2009: 17). 

Μϋςα ςτο γενικϐτερα πνεϑμα του Ευςεβιςμοϑ και τησ επύδραςησ των 

ιδεών του August Herman Francke, θεςμοθετόθηκε το πρώτο κρατικϐ 

διδαςκαλεύο το 1732 ςτο Stetin τησ Πρωςύασ. Σο ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο 
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υιοθετόθηκε ςτισ αρχϋσ του 19ου αι. απϐ ϐλεσ ςχεδϐν τισ χώρεσ τησ Δϑςησ. 

Ομούωσ και ςτισ ΗΠΑ, ιδρϑθηκαν κϊποια Διδαςκαλεύα με πρϐτυπο το 

πρωςικϐ(Αντωνύου, 2009: 18). 

Ϊκτοτε, εκπαιδεϑονταν μϋςω κρατικών διδαςκαλεύων ό ςχολών 

επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ (Παπακώςτα, 2010: 19). 

τη ςυνϋχεια, και μετϊ το τϋλοσ του Α’ Παγκοςμύου Πολϋμου εκφρϊςτηκε 

ςτη Γερμανύα απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ το αύτημα 

για ακαδημαώκό εκπαύδευςη, με ςυνϋπεια να ιδρυθοϑν οι Παιδαγωγικϋσ 

Ακαδημύεσ υπϐ την επύδραςη του Spranger και του Becker. 

Απϐ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1920 οι εκπαιδευτικού εύχαν τη 

δυνατϐτητα να καταρτύζονται ςτισ Παιδαγωγικϋσ Ακαδημύεσ, οι οπούεσ 

προϒπϋθεταν την κατοχό γυμναςιακοϑ απολυτηρύου, ικανοποιώντασ με αυτϐν 

τον τρϐπο το αύτημα των δαςκϊλων για επαγγελματικό αναγνώριςη. Κατϊ το 

19ο αι. η εκπαύδευςη των δαςκϊλων όταν επιπϋδου δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, για αυτϐ όδη απϐ την επανϊςταςη του 1848 αιτοϑνταν τη 

θϋςπιςη κατϊρτιςησ πανεπιςτημιακοϑ επιπϋδου, αύτημα το οπούο δεν 

ικανοποιόθηκε απϐλυτα με την ύδρυςη Ακαδημιών, παρϐλο αυτϊ ςυνϋβαλε ςτην 

ανϑψωςη του επαγγελματικοϑ και κοινωνικοϑ τουσ κϑρουσ (Ματθαύου, 2007: 

434). 

Όςον αφορϊ την Αγγλύα, ωσ τισ αρχϋσ του 1850 η εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών λϊμβανε χώρα ςτα κολϋγια, με διϊρκεια φούτηςησ το ϋνα ϋτοσ. 

Ϊπειτα, ϋγινε διετόσ και το πρϐγραμμα ςπουδών κοινϐ για ϐλα τα 

κολϋγια, τα οπούα εποπτεϑονταν απϐ εκκληςιαςτικοϑσ φορεύσ, και ωσ εκ τοϑτου 

δϋχονταν ςπουδαςτϋσ του ύδιου θρηςκευτικοϑ δϐγματοσ, ςϑμφωνα με το οπούo 

διαμορφωνϐταν και το εςωτερικϐ τουσ κλύμα (Γεωργιϊδησ, 2004: 181). 

Σο 1839 ςυςτϊθηκε η «Επιτροπό του Ανακτοβουλύου για την 

Εκπαύδευςη», πρϐδρομοσ του υπουργεύου Παιδεύασ, η οπούα προκϊλεςε 

δυςφορύα ςτην εκκληςύα αφοϑ μϋχρι τϐτε εύχε τον κϑριο λϐγο για τη ςχολικό 

εκπαύδευςη. Αυτϐ εύχε ωσ αποτϋλεςμα, τισ επϐμενεσ δεκαετύεσ και με την αρωγό 

τησ κρατικόσ χρηματοδϐτηςησ να ανεγερθοϑν εκκληςιαςτικϊ κολϋγια 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών (κυρύωσ ςε καθεδρικϋσ πϐλεισ ϐπωσ το Σςϋςτερ και 
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το αλύςμπουρι) και να δοθοϑν υποτροφύεσ ςε φοιτητϋσ που όθελαν να τα 

παρακολουθόςουν (Ματθαύου, 2007: 313-314). 

Ο αριθμϐσ των εκκληςιαςτικών κολεγύων αυξόθηκε κατϊ τη διϊρκεια του 

19ου αι. ενώ την τελευταύα δεκαετύα ιδρϑθηκαν και τμόματα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ απϐ τα παλαιϐτερα πανεπιςτόμια 

του Κϋιμπριτζ και τησ Οξφϐρδησ. Ϊπειτα, οι Σοπικϋσ Αρχϋσ Εκπαύδευςησ ύδρυςαν 

τα δικϊ τουσ κολϋγια εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών και ακολοϑθηςε η επϋκταςη 

τμημϊτων εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών απϐ τα νϋα πανεπιςτόμια (Ματθαύου, 

2007: 322-323). 

Αντύςτοιχα με τα εθνικϊ υποχρεωτικϊ ςυςτόματα μαζικόσ εκπαύδευςησ 

υπόρχαν οι ςχολϋσ εκπαύδευςησ, ecoles normales κ.ϊ. που εξακολουθοϑν να 

χαρακτηρύζονται απϐ τα παρωχημϋνα παραδοςιακϊ γνωρύςματϊ τουσ. Σα 

ιδρϑματα αυτϊ, ωςτϐςο, κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ μϐρφωςησ ϐχι μϐνο ωσ την 

απλό εκμϊθηςη των διδαςκϐμενων μαθημϊτων αλλϊ προεκτεύνουν τη γνώςη 

περιλαμβϊνοντασ ζητόματα ςχετικϊ με τη θεωρύα τησ εκπαύδευςησ  (Ryba, 2006: 

25-27).  

Ακολοϑθωσ, με την καθιϋρωςη τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ ςτο Δημοτικϐ 

χολεύο θεςμοθετόθηκε ςταδιακϊ το 1891 η πανεπιςτημιακό εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών, η οπούα λειτοϑργηςε ταυτϐχρονα με τα κολϋγια, τα οπούα 

ςυνϋχιςαν να παρϋχουν το “certificate of education” (Αντωνύου, 2009: 20). 

Επομϋνωσ, δημιουργόθηκε μια διαχωριςτικό γραμμό, ςε ϐ,τι αφορϊ την 

εκπαιδευτικό προετοιμαςύα, μεταξϑ τησ πανεπιςτημιακόσ ακαδημαώκόσ 

εκπαύδευςησ και τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ που παρεύχαν τα κολϋγια. 

Ϊτςι, το επύπεδο κοινωνικοϑ κϑρουσ των εκπαιδευτικών όταν ανϊλογο με την 

εκπαιδευτικό τουσ βαθμύδα (Γεωργιϊδησ, 2004: 184-185). 

χετικϊ με το ελληνικϊ δεδομϋνα, η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

ξεκινϊει ςχεδϐν παρϊλληλα με την ανεξαρτητοπούηςη του Κρϊτουσ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, ςτην περύοδο του Καποδύςτρια πραγματοποιοϑνταν ϋνα τρύμηνο 

ςεμινϊριο για τουσ υποψόφιουσ εκπαιδευτικοϑσ  πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

ςτην Αύγινα, με ςτϐχο την εκμϊθηςη τησ αλληλοδιδακτικόσ μεθϐδου. Αργϐτερα, 

το 1834 η Αντιβαςιλεύα του Όθωνα ύδρυςε το πρώτο διδαςκαλεύο ςτην Αθόνα 

το οπούο όταν διετοϑσ φούτηςησ. Σο 1836 θεςμοθετεύται και η εκπαύδευςη των 
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εκπαιδευτικών δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σα διδαςκαλεύα λειτοϑργηςαν 

μϋχρι το 1933 (Αντωνύου, 2009: 20) και εύχαν ωσ ςκοπϐ τη γενικό και 

επαγγελματικό εκπαύδευςη. ε αυτϊ διδϊςκονταν τα εξόσ μαθόματα: 

Παιδαγωγικό, Διδακτικό, Παιδαγωγικό Χυχολογύα, Ηθικό, Ειδικό Διδακτικό, 

Χυχολογύα, Γενικό Παιδαγωγικό, Υιλοςοφύα, Ιςτορύα τησ Παιδαγωγικόσ, 

Ιςτορύα του ελληνικοϑ Εκπαιδευτικοϑ υςτόματοσ, Πρακτικό Ωςκηςη 

(Αντωνύου, 2008: 2). 

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι η Πολιτεύα όθελε τον εκπαιδευτικϐ ωσ 

διαμορφωτό τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ ώςτε να εδραιωθεύ το εθνικϐ κρϊτοσ, 

δηλαδό φορϋα τησ εθνικόσ ιδεολογύασ, και για αυτϐ ςτα προγρϊμματα 

κυριαρχοϑςε η ςυμπεριφοριςτικό προςϋγγιςη του πρακτικιςμοϑ(γνώςη) 

(Ανδρεαδϊκησ, Kαλογιαννϊκη, Wolhuter, Καρρϊσ & Αναςταςιϊδησ,2012: 37). 

Ακολοϑθωσ, ςτη θϋςη των διδαςκαλεύων ιδρϑθηκαν το 1933 οι 

Παιδαγωγικϋσ Ακαδημύεσ δύνοντασ ϋμφαςη ςτα μαθόματα παιδαγωγικόσ και 

ψυχολογύασ. Θεςμοθετόθηκαν ωσ Ανώτερα Εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα διετοϑσ 

φούτηςησ με ςκοπϐ την επαγγελματικό εκπαύδευςη των Εκπαιδευτικών τησ 

Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Αντωνύου, 2008: 3). 

Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιϐδου 1933-1982/84 εύναι η 

αναβϊθμιςη του επιπϋδου των φοιτητών, ο εμπλουτιςμϐσ των προγραμμϊτων 

ςπουδών με ψυχοπαιδαγωγικϊ μαθόματα και με πρακτικό ϊςκηςη, η κυριαρχύα 

τησ ερβαρτιανόσ μεθϐδου, του πρακτικιςμοϑ και του ςυμπεριφοριςμοϑ, η 

ϊςκηςη κοινωνικοϑ και ιδεολογικοϑ ελϋγχου απϐ το κρϊτοσ προσ τουσ φοιτητϋσ 

και τϋλοσ, οι ρατςιςτικϋσ και ιδεολογικϋσ προϒποθϋςεισ ειςαγωγόσ (ϑψοσ 1,65 

για τουσ ϊντρεσ και 1,58 για τισ γυναύκεσ, 2/3 ϊρρενεσ, 1/3 θόλεισ, ςωματικό 

αρτιμϋλεια, εθνικϐ φρϐνημα μετϊ τον εμφϑλιο κ.τ.λ. (Ανδρεαδϊκησ κ.α., 2012: 

37). 

Καταδεικνϑεται λοιπϐν, ϐτι το κρϊτοσ ςτϐχευε ςε ϋναν τϑπο 

εκπαιδευτικοϑ πειθαρχημϋνου, φορϋα ςυντηρητικόσ ιδεολογύασ, με εθνικϐ 

φρϐνημα και θρηςκευτικϐ ςυναύςθημα, θεματοφϑλακα των εθνικών αξιών και 

τησ παρϊδοςησ, που καλοϑνταν να μεταλαμπαδεϑςει ςτουσ μαθητϋσ αλλϊ και 

ςτη κοινωνύα ςτην οπούα υπηρετοϑςε (κοϑρα, 1997:291). 
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Μετϊ το Β’ Παγκϐςμιο πϐλεμο υπόρχε ροπό για εκςυγχρονιςμϐ των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ωσ αποτϋλεςμα των τεχνολογικών εξελύξεων και τησ 

προοπτικόσ ειςϐδου τησ χώρασ ςτην Ε.Ο.Κ. (Αντωνύου, 2009: 21) 

Η περύοδοσ του ’50 και του ’60 ϐςον αφορϊ ςτην εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών ανϋδειξε απαιτόςεισ, τϐςο ποςοτικϋσ ϐςο και ποιοτικϋσ, που οι 

υφιςτϊμενοι μηχανιςμού για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών δεν όταν πλϋον 

ςε θϋςη να ικανοποιόςουν. Όςον αφορϊ ςτην ποςϐτητα, τα προβλόματα που 

τϋθηκαν δεν όταν καθϐλου απλϊ. Η τεχνολογικό επανϊςταςη οδόγηςε ςε μια 

απϐτομη και μεγϊλη ζότηςη για καλϑτερη εκπαύδευςη και τεχνικϊ πιο ικανϐ 

ανθρώπινο δυναμικϐ. Αυτϐ το νϋο εύδοσ τησ ζότηςησ δημιοϑργηςε πρϐςθετεσ 

πιϋςεισ για την επϋκταςη και τον εκςυγχρονιςμϐ τησ γενικόσ και τεχνικόσ 

Δευτεροβϊθμιασ και Σριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ.  

Όλεσ αυτϋσ οι πιϋςεισ ςτα ευρωπαώκϊ ςχολεύα και ςτα ευρωπαώκϊ 

εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα, γενικϐτερα, εύχαν αναπϐφευκτα επιπτώςεισ ςτα 

ςυςτόματα εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών. Για την ικανοπούηςη τησ ανϊγκησ 

τησ επϋκταςησ, τα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα των χωρών δημιοϑργηςαν νϋεσ 

ςχολϋσ και ϊλλεσ μονϊδεσ εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών, καθώσ επύςησ ειςόγαγαν 

και νϋεσ μεθϐδουσ εκπαύδευςησ, ώςτε να αρχύςουν να παρϊγουν τον 

απαιτοϑμενο αριθμϐ εκπαιδευτικών.  

Ο εκδημοκρατιςμϐσ ϊρχιςε να διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο. Δεδομϋνου 

ϐτι οι μεταρρυθμύςεισ ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη τησ Δυτικόσ Ευρώπησ 

οδόγηςαν ςτον εκδημοκρατιςμϐ τησ, αυτϐ που χρειαζϐταν όταν μια ποιοτικό 

μεταρρϑθμιςη τησ εκπαύδευςησ που θα καθϐριζε τα νϋα προςϐντα για την 

εκπαύδευςη εκπαιδευτικών τησ Δευτεροβϊθμιασ. Η ςταδιακό αποδοχό τησ 

ςημαςύασ που ϋδιναν τα ύδια τα παιδιϊ ςτισ πιο ςϑγχρονεσ και καινοτϐμεσ 

μεθϐδουσ διδαςκαλύασ και ϐχι ςτισ διδακτικϋσ μεθϐδουσ του παρελθϐντοσ, 

κατϋδειξαν την ανϊγκη παιδαγωγικόσ εκπαύδευςησ για ϐλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοϑσ. Οι βϐρειεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ ανταποκρύθηκαν ϊμεςα ςε αυτό 

την ανϊγκη. Αυτϐ που χρειϊςτηκε ςτην περύπτωςό τουσ δεν όταν κϊτι 

περιςςϐτερο απϐ κϊποιεσ ποιοτικϋσ αλλαγϋσ και μια γενύκευςη ϐςων όδη 

προςφϋρονταν ςε μη υποχρεωτικό βϊςη. Για τισ νϐτιεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Γαλλύασ και των χωρών τησ Μεςογεύου, ϐπου οι 
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παραδϐςεισ όταν μϊλλον διαφορετικϋσ και ιδρϑματα για αυτοϑ του εύδουσ την 

εκπαύδευςη όταν ςχεδϐν ανϑπαρκτα, οι απαιτοϑμενεσ αλλαγϋσ όταν πϊρα πολϑ 

δϑςκολο να εφαρμοςτοϑν. τη Γαλλύα, για παρϊδειγμα, εφαρμϐςτηκε πρϐςφατα 

αυτό η νϋα τϊςη παιδαγωγικόσ εκπαύδευςησ μετϊ απϐ μια ςειρϊ ενδιϊμεςων 

βημϊτων προσ τη μεταρρϑθμιςη αυτό, ενώ ςτην Ιταλύα η αρχικό εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών Δευτεροβϊθμιασ εξακολουθεύ να μην εύναι προαπαιτοϑμενη 

ενώ οι εκπαιδευτικού ςτην πρωτοβϊθμια ςυνεχύζουν να καταρτύζονται απϐ τα 

14 τουσ χρϐνια ςε ιδρϑματα τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ   (Ryba, 2006: 28-

31). 

Σην περύοδο τησ πρώτησ μεγϊλησ πετρελαώκόσ κρύςησ, η οικονομικό βϊςη 

για την εκπαιδευτικό ανϊπτυξη και ωσ εκ τοϑτου για την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών εύχε αποδυναμωθεύ δραματικϊ. Ο Guy Neave γρϊφοντασ μια 

ειςόγηςη ςτο National Reports on Teacher Education κατϊ την 15η Διϊςκεψη 

των Ευρωπαύων Τπουργών Παιδεύασ, που πραγματοποιόθηκε ςτο Ελςύνκι το 

1987, κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι υπόρξαν δϑο μεγϊλεσ κατευθϑνςεισ 

ανϊπτυξησ κατϊ την περύοδο 1975-1985. Η πρώτη κατεϑθυνςη αναφϋρεται 

ςτην ενοπούηςη, που απορρϋει απϐ τισ εκπαιδευτικϋσ μεταρρυθμύςεισ που 

ϋλαβαν χώρα κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ περιϐδου και η δεϑτερη 

αφορϊ ςε μια θεμελιώδη επαναξιολϐγηςη των προτεραιοτότων υπϐ το φωσ τησ 

νϋασ κατϊςταςησ. Ο Neave δεν εύχε καμύα αμφιβολύα ϐτι ςτα ευρωπαώκϊ 

εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα αυτό η αντιφατικό φϑςη των δϑο μεγϊλων 

κατευθϑνςεων ανϊπτυξησ όταν ςυνδεδεμϋνη με μια ςημαντικό καμπό ςτην 

πρϐςφατη ιςτορύα τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ (Ryba, 2006: 32). 

ε ϐ,τι αφορϊ την αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών εύχαν 

αναπτυχθεύ δϑο ςυμπληρωματικϋσ προςεγγύςεισ. Πρώτον, η επιλογό των 

φοιτητών που ειςϊγονται ςτα ιδρϑματα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών ϋγινε πιο 

αυςτηρό, κυρύωσ ϐςον αφορϊ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ Πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ. Δεϑτερον, τα προγρϊμματα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών 

υπϋςτηςαν μεταρρυθμύςεισ, οι οπούεσ αϑξαναν κατϊ ςυνϋπεια και τισ απαιτόςεισ 

των μαθητών (Ryba, 2006: 32, 34). 

όμερα ςτισ περιςςϐτερεσ χώρεσ, την αρχικό εκπαύδευςη ϋχουν αναλϊβει 

τα πανεπιςτόμια παρϋχοντασ τη θεωρητικό εκπαύδευςη ςε ςυνεργαςύα με τα 
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ςχολεύα και ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ (Παπακώςτα, 2010: 19). Αυτϐ το 

φαινϐμενο ςυνϋβη παρϊλληλα με την επιμόκυνςη των προγραμμϊτων αρχικόσ 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών, ϋνα ςταθερϐ φαινϐμενο απϐ το 1980. Για τουσ 

εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτισ χώρεσ του ΟΟΑ, η μϋςη 

διϊρκεια εκπαύδευςησ εύναι τουλϊχιςτον 3 χρϐνια, ενώ εύναι ακϐμη μεγαλϑτερη 

ςε ϊλλεσ, ϐπωσ ςτη Γαλλύα και τη Πορτογαλύα (Musset, 2010: 20) 

Ακϐμη, ςε οριςμϋνεσ χώρεσ, η αρχικό εκπαύδευςη παρϋχεται απϐ 

κρατικοϑσ φορεύσ (Γαλλύα, Γερμανύα, Ιςπανύα). ε αυτϋσ τισ χώρεσ, η εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών χαρακτηρύζεται απϐ μια ιςχυρό αλληλεπύδραςη μεταξϑ των 

κεντρικών εκπαιδευτικών αρχών (π.χ. το Τπουργεύο Παιδεύασ) και των 

ιδρυμϊτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, μια αλληλεπύδραςη απϐ την οπούα 

αποκλεύονται ουςιαςτικϊ τα ςχολεύα. ε ϊλλεσ χώρεσ (Ηνωμϋνο Βαςύλειο, 

Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, Αυςτραλύα), η προςϋγγιςη που ϋχει επιλεγεύ απϐ τισ 

εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ βαςύζεται περιςςϐτερο ςτην αγορϊ, και παρϋχεται επύςησ 

απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα (μη-κυβερνητικοϑσ οργανιςμοϑσ, ιδιωτικοϑσ 

ςυμβοϑλουσ, επιχειρόςεισ εκπαύδευςησ). 

Κϊποια απϐ τα προγρϊμματα εκπαύδευςησ παρϋχονται απϐ ϋνα μεγϊλο 

ύδρυμα, ϐπου οι φοιτητϋσ παρακολουθοϑν μαθόματα τϐςο ςτισ ςχολϋσ 

εκπαύδευςησ ϐςο και ςτα ςχολεύα. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, υπϊρχουν ιδρϑματα τα 

οπούα προςφϋρουν προγρϊμματα παρϋχοντασ μϐνο την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών (εξειδικευμϋνεσ ςχολϋσ)(Musset, 2010: 21). 

Επύςησ, και ςτην Ελλϊδα με το νϐμο 1268/82 η εκπαύδευςη των 

δαςκϊλων και εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ πϋραςε ςτα 

πανεπιςτόμια. Για πρώτη φορϊ το 1984 λειτοϑργηςαν τα Παιδαγωγικϊ 

Σμόματα με αυτοτϋλεια και αυτονομύα, προςπαθώντασ να ενςωματώςουν τη 

ςτοχαςτικοκριτικό διϊςταςη ςτα προγρϊμματα ςπουδών με ϋμφαςη ςτη 

διαπολιτιςμικϐτητα και την ευρωπαώκό διϊςταςη (Ανδρεαδϊκησ κ.α., 2012: 37). 

 

Η αρχικό εκπαύδευςη και επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 
εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα και ςε χώρεσ τησ Ε.Ε. από το 19ο ϋωσ τον 21ο αι. 
 

Η ανϊπτυξη του καταμεριςμοϑ τησ εργαςύασ καθώσ και η εξϋλιξη ςτο 

χώρο των επιςτημών τησ αγωγόσ εύχαν ωσ ςυνϋπεια τη ςταδιακό 
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επαγγελματοπούηςη τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Η αγωγό των μικρών 

παιδιών παϑει πλϋον να αςκεύται απϐ οποιονδόποτε ενόλικο και αναγνωρύζεται 

ωσ αντικεύμενο των «ειδικών». Σα πρϐςωπα που απαςχολοϑνται ςτουσ θεςμοϑσ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ δεν αποτελοϑν πλϋον υποκατϊςτατο τησ μητϋρασ, 

αλλϊ οφεύλουν να εύναι «επαγγελματύεσ». Θα πρϋπει, δηλαδό, να διαθϋτουν ϋνα 

μορφωτικϐ κεφϊλαιο που θα τουσ επιτρϋπει να αςκοϑν το ςυγκεκριμϋνο 

επϊγγελμα (Ζαμπϋτα, 2004: 137-138). 

Αρχικϊ, οι πρώτεσ δομϋσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ αναπτϑχθηκαν απϐ 

ιδιώτεσ  ό απϐ εκκληςιαςτικοϑσ φορεύσ ενώ το προςωπικϐ που απαςχολόθηκε 

ςε αυτϋσ όταν ανειδύκευτο, και μετϊ την κρατικό παρϋμβαςη, η οπούα ϋθεςε 

πλαύςια και προϒποθϋςεισ λειτουργύασ, το προςωπικϐ απαρτιζϐταν απϐ 

δαςκϊλεσ του δημοτικοϑ ςχολεύου, χωρύσ κϊποια εξειδύκευςη. Η εξειδύκευςη των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ τϋθηκε ςτα μϋςα του 19ου αι. αλλϊ η 

θεςμικό κατοχϑρωςη και γενύκευςό τησ πραγματώθηκε πολϑ αργϐτερα. 

(Ζαμπϋτα, 2004: 142). 

 Μϋχρι τα τϋλη του 19ου αι. η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι ϊτυπη για τισ περιςςϐτερεσ χώρεσ, ϐπωσ 

ακριβώσ και ο θεςμϐσ τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Οι ΗΠΑ αποτελοϑν την 

εξαύρεςη, δεδομϋνου ϐτι απϐ τη δεκαετύα του 1890 εύχαν πανεπιςτημιακϊ 

καταρτιςμϋνο προςωπικϐ, λϐγω τησ γρόγορησ εξϊπλωςησ του θεςμοϑ και τησ 

ενςωμϊτωςησ των παιδαγωγικών ςτα πανεπιςτόμια (Κυπριανϐσ, 2007: 150). 

Αυτό η ϊτυπη μορφό εκπαύδευςησ ςυνεχύςτηκε για αρκετϐ καιρϐ ϋωσ τη 

μαζικό ύδρυςη Διδαςκαλεύων Εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ  ςτισ 

αρχϋσ του 20ου αι. την Ιταλύα το 1914, με τη ςυμβολό των αδελφών Aguzzi, ςτο 

Βϋλγιο το 1910, με την αρωγό του Decroly, ενώ το 1919 θεςπύςτηκε η κατοχό 

πτυχύου ωσ υποχρεωτικό για την ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ. 

χετικϊ με την Ελλϊδα, όταν απϐ τισ χώρεσ που απϋκτηςαν αρκετϊ νωρύσ 

δομϋσ για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Σο 

τελευταύο οφεύλεται ςτην παρουςύα των μιςιονϊριων, των Hill,τησ γαλλικόσ 

επιρροόσ το 1850 και 1860 και ϋπειτα τησ φρεμπελιανόσ. Οι Hill, λοιπϐν, εύναι οι 

εκπαιδευτϋσ των πρώτων εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτην 

Ελλϊδα το 1840(Κυπριανϐσ, 2007: 150). 
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Η εκπαύδευςό τουσ ςχετιζϐταν με τισ καταρτιζϐμενεσ δαςκϊλεσ, οι οπούεσ 

όθελαν να αποκτόςουν ειδύκευςη ςτην προςχολικό αγωγό. Επομϋνωσ, οι 

υποψόφιεσ εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εκπαιδεϑονταν με 

ολιγϐμηνη θεωρητικό εκπαύδευςη ςτα ζητόματα τησ νηπιαγωγικόσ μεθϐδου, και 

ολοκλόρωναν τισ γνώςεισ τουσ με παρακολουθόςεισ διδαςκαλιών και με 

πρακτικό ϊςκηςη ςτισ νηπιακϋσ τϊξεισ. (Φαρύτοσ, 1998: 252). 

Παρϊλληλα, η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

ςτην Ελλϊδα ςυνδϋθηκε με την Αικατερύνη Λαςκαρύδου η οπούα ςυνϋβαλε 

ςημαντικϊ ώςτε να ιδρυθεύ το 1881 το «Ελληνικϐ Παρθεναγωγεύο», ςτο οπούο 

εκπαιδεϑτηκαν οι πρώτεσ εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ ϋωσ το 1886, 

και ϋπειτα το «Διδαςκαλεύο Νηπιαγωγών Καλλιθϋασ» το 1897 (Κιτςαρϊσ, 2001: 

374). 

Σα μαθόματα τα οπούα διδϊςκονταν εκεύνη την εποχό όταν: Θεωρύα τησ 

Νηπιαγωγικόσ μεθϐδου, Σεχνικϊ και καλλιτεχνικϊ μαθόματα, Παύγνια και 

εργαςύαι Νηπιαγωγεύων, Γυμναςτικό και ρυθμικϊ παύγνια, ϊςματα 

νηπιαγωγεύων, Τγιεινό και νοςηλευτικό των παύδων, Κοπτικό και πρϊξεισ εν 

τοισ νηπιαγωγεύοισ. Επύςησ, πρακτικϋσ αςκόςεισ και θεωρύα τησ φρεμπελιανόσ 

μεθϐδου (Φαρύτοσ, 1998: 257). 

Σο διϊςτημα 1929-1940 λειτοϑργηςαν τα Διδαςκαλεύα Αθηνών, 

Ιωαννύνων, Κοζϊνησ, Υλώρινασ, Καςτοριϊσ, Ϊδεςςασ και ερρών. Η πλειονϐτητα 

αυτών βρύςκεται ςτη Βϐρεια Ελλϊδα αφοϑ ςε εκεύνη την περιοχό υπόρχε ζότημα 

αναφορικϊ με τη γλωςςικό αφομούωςη των ξενϐγλωςςων πληθυςμών. Σα 

ςυγκεκριμϋνα Διδαςκαλεύα ϋδιναν ϋμφαςη ςτην πρακτικό ϊςκηςη των 

εκπαιδευομϋνων, με ςτϐχο να προωθόςουν τον επαγγελματικϐ πατριωτιςμϐ 

των εν δυνϊμει εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ (Ηλιϊδου, 2006 ςτο 

Μπϋτςασ, 2008).  

Πολϑ ςημαντικό εξϋλιξη αποτϋλεςε το Ν.Δ. 3997/9-10-1959 «Περύ ςχολόσ 

Νηπιαγωγών» ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών με 

«διετό μεταγυμναςιακό υποχρεωτικό φούτηςη». Επειδό ϐμωσ, οι ςυνθόκεσ 

απαιτοϑςαν μεγαλϑτερο αριθμϐ εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ 

αυτϐ που παρόγαν οι υπϊρχουςεσ ςχολϋσ  ιδρϑθηκαν το 1971 αντύςτοιχεσ 
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ςχολϋσ ςτην Καρδύτςα, ςτη Θεςςαλονύκη και ςτα Φανιϊ με ςτϐχο τη θεωρητικό 

και πρακτικό εκπαύδευςη των υποψηφύων (Φαρύτοσ, 1998: 275-276). 

 

Επιμόρφωςη 
 

Με τον ϐρο επιμϐρφωςη υποδηλώνεται «η ενημϋρωςη, η ανϊπτυξη και η 

διεϑρυνςη των γνώςεων που απϋκτηςαν οι εκπαιδευτικού κατϊ τη διϊρκεια τησ 

αρχικόσ εκπαύδευςησ τουσ καθώσ, και η παροχό νϋων δεξιοτότων και 

επαγγελματικών γνώςεων»(OECD 2005 ςτο Musset, 2010: 24-25).Σο κϑριο 

χαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι οδηγεύ ςε αλλαγϋσ ςτισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ 

προκειμϋνου να ανταποκρύνονται καλϑτερα οι εκπαιδευτικού ςτα πρακτικϊ 

προβλόματα ςτισ τϊξεισ. Η ςυνεχόσ εκπαύδευςη επιτρϋπει ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ 

να κατανοόςουν τη ςχϋςη μεταξϑ ςυγκεκριμϋνων δραςτηριοτότων και τεχνικών 

διδαςκαλύασ, τον τρϐπο με τον οπούο διαφορετικϋσ ομϊδεσ μαθητών 

ανταποκρύνονται και τι πραγματικϊ μαθαύνουν οι μαθητϋσ. Δεδομϋνου ϐτι οι 

εκπαιδευτικού εργϊζονται ςε ποικύλα περιβϊλλοντα, δεν μπορεύ να πιςτοποιηθεύ 

με αςφϊλεια ϐτι κϊθε ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη ςτη διδαςκαλύα θα ϋχει τα 

επιθυμητϊ αποτελϋςματα για τουσ μαθητϋσ (Timperley, 2008 ςτο Musset, 2010: 

24-25) 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών δεν πρϋπει να θεωρεύται ωσ μια 

διαδικαςύα που παρϊγει ϋτοιμουσ επαγγελματύεσ (ΟΟΑ,2005), αλλϊ θα πρϋπει 

να θεωρηθεύ ωσ ο πρώτοσ λύθοσ μιασ δια βύου διαδικαςύασ ςτην οπούα κϊθε 

εκπαιδευτικϐσ θα υποβληθεύ. Οι εκπαιδευτικού θα αναπτυχθοϑν επαγγελματικϊ, 

ςυνεπώσ απαιτεύται να αναβαθμύζουν ςυνεχώσ τισ γνώςεισ τουσ (ΟΟΑ, 1998). 

Σα διϊφορα ςτϊδια που ςυνθϋτουν την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών (αρχικό 

εκπαύδευςη, ειςαγωγό, ςυνεχόσ επιμϐρφωςη)πρϋπει να εύναι ϊρρηκτα 

ςυνδεδεμϋνα, για να καταςτεύ δυνατό η δημιουργύα ενϐσ ςυνεκτικοϑ 

περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ, προκαλώντασ τη ςυνϋργεια 

μεταξϑ των δϑο κϑριων φϊςεων τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών. Η αρχικό 

εκπαύδευςη που λαμβϊνουν αποτελεύ μια ςτερεό βϊςη γνώςεων και δεξιοτότων 

οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για το ϋργο τουσ. Με την επιμϐρφωςη ϐμωσ, 

αναβαθμύζονται οι δϑο τελευταύεσ και προςαρμϐζονται ανϊλογα ςτο ςυνεχώσ 
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μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον διδαςκαλύασ. Η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

λοιπϐν, πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ ϋνα «ςυνεχϋσ» (Musset, 2010: 37). 

Η ςυνεχόσ εκπαύδευςη, λοιπϐν, (Λιακοποϑλου, 2011) επιτρϋπει ςτουσ 

εκπαιδευτικοϑσ να κατανοόςουν τη ςχϋςη μεταξϑ ςυγκεκριμϋνων 

δραςτηριοτότων και τεχνικών διδαςκαλύασ, τον τρϐπο που ανταποκρύνονται 

διαφορετικού μαθητϋσ και τι πραγματικϊ μαθαύνουν οι μαθητϋσ τουσ. 

Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η ϋρευνα των Cohen & Hill (2000ςτο Musset, 

2010: 40) που δεύχνει ϐτι η επαγγελματικό εκπαύδευςη εύναι πιο πιθανϐ να 

βελτιώςει τα αποτελϋςματα τησ μϊθηςησ των μαθητών, εϊν αυξϊνει την 

κατανϐηςη των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με το περιεχϐμενο που διδϊςκουν, πώσ 

οι μαθητϋσ μαθαύνουν αυτϐ το περιεχϐμενο και πώσ να μεταφϋρουν αυτϐ το 

περιεχϐμενο με κατϊλληλουσ τρϐπουσ. Σα πιο αποτελεςματικϊ προγρϊμματα 

εύναι αυτϊ που δύνουν ϋμφαςη ςτο αντικεύμενο που διδϊςκεται και, ιδιαύτερα, 

πώσ εκλαμβϊνεται απϐ τουσ μαθητϋσ, προκειμϋνου να ςχεδιϊςουν μαθόματα 

που επιτρϋπουν ςτον εκπαιδευτικϐ να διδϊξει αυτϊ τα θϋματα. Σα προγρϊμματα 

αυτϊ τεύνουν να διευκολϑνουν περιςςϐτερο τισ διαδικαςύεσ τησ ενεργοϑσ 

ςχολικόσ μϊθηςησ. 

 

Η καθιέρωςη του θεςμού 
 

το τϋλοσ του 19ου αι. υπόρχε η επιμϐρφωςη ωσ διαδικαςύα ςτη 

Υιλανδύα, τη ουηδύα και τη Γερμανύα με ϊτυπη μορφό ενώ η ςυμμετοχό ςε 

αυτόν όταν εθελοντικό. τη διϊρκεια ϐμωσ του 20ου αι. ϊρχιςε να καθιερώνεται 

ςταδιακϊ, ςτην αρχό εθελοντικϊ και ϊτυπα, πριν το 1944 ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο 

και πριν το 1947 ςτη Γερμανύα και ϋπειτα θεςμοθετημϋνα με νομοθετικϋσ 

διατϊξεισ, μϋχρι να αποκτόςει υποχρεωτικϐ χαρακτόρα ςτο Βϋλγιο, την Ιςπανύα, 

την Ολλανδύα, την Πορτογαλύα, το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, την Αυςτρύα, τη Υιλανδύα 

και τη ουηδύα. Η ςυνεχόσ επιμϐρφωςη καθιερώθηκε ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ 

ταυτϐχρονα ςτην Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (Αντωνύου, 

2009:174-175). 

Αναφορικϊ με την ελληνικό πραγματικϐτητα, η πρώτη απϐπειρα 

επιμορφωτικόσ παρϋμβαςησ ϋγινε απϐ τον επιθεωρητό Πελοποννόςου Ι. 

Κοκκώνη το 1830, ο οπούοσ ϋλεγχε τουσ εκπαιδευτικοϑσ ωσ προσ την εφαρμογό 
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τησ αλληλοδιδακτικόσ μεθϐδου και ανϊλογα τουσ ενϋκρινε ό τουσ παρϋπεμπε για 

τρύμηνη επιμϐρφωςη ςτο  Πρϐτυπο τησ Αύγινασ. 

Επύςησ, με το διϊταγμα  του 1881 υποχρεώνονταν ϐλοι οι εκπαιδευτικού 

να επιμορφωθοϑν για ϋξι εβδομϊδεσ τουλϊχιςτον ςτα πρϐτυπα ςχολεύα των 

Διδαςκαλεύων με υποδειγματικϋσ διδαςκαλύεσ. 

Ακϐμη, οι νϐμοι του 1895 περιεύχαν παραπλόςιο περιεχϐμενο ςε ϐ,τι 

αφορϊ την εκπαιδευτικό επιμϐρφωςη, καθώσ οι επιθεωρητϋσ τησ 

Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ όταν υποχρεωμϋνοι να διοργανώνουν 

ςυνεδριϊςεισ, διδαςκαλικϊ παιδαγωγικϊ ςυνϋδρια, για τη ςυζότηςη 

παιδαγωγικών και ϊλλων εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου θεμϊτων (Γιαννοποϑλου, 

2004: 71-72). 

Η θεςμοθϋτηςη λοιπϐν, τησ επιμϐρφωςησ – μετεκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών εκεύνησ τησ περιϐδου ανταποκρινϐταν ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ 

τησ εποχόσ, δεδομϋνου ϐτι υπόρχαν ελλεύψεισ και προβλόματα με τη διδακτικό 

πρακτικό και την επαγγελματικό προετοιμαςύα των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Ρϊπτησ, 1993 ςτο Γιαννοποϑλου, 2004: 72). 

Αργϐτερα, το 1974 θεςμοθετόθηκε η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτο Μαρϊςλειο Διδαςκαλεύο ςε δϑο τμόματα. το ϋνα 

ειςϊγονταν τριϊντα εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ 

μετεκπαιδεϑονταν ςε ζητόματα ςχετικϊ με την παιδαγωγικό και τη ψυχολογύα, 

και ςτο ϊλλο δϋκα εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ 

αςχολοϑνταν με θϋματα ειδικόσ αγωγόσ. Και τα δϑο τμόματα όταν διετοϑσ 

φούτηςησ, με τα Νηπιαγωγικϊ, τα Ελληνικϊ, τη Ρυθμικό νηπύων και τισ 

πρακτικϋσ αςκόςεισ να ξεχωρύζουν ανϊμεςα ςτα μαθόματα τα οπούα 

προςφϋρονταν (Φαρύτοσ, 1998: 277).  

Η επιμϐρφωςη ϊρχιςε το 1978, ϐταν ιδρϑθηκε η χολό Επιμϐρφωςησ 

Λειτουργών Μϋςησ Εκπαύδευςησ (ΕΛΜΕ) και το 1979 η χολό Επιμϐρφωςησ 

Λειτουργών Δημοτικό Εκπαύδευςησ (ΕΛΔΕ), οι οπούεσ λειτοϑργηςαν ωσ το 

ςχολικϐ ϋτοσ 1991-1992 με ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ ανεπαρκοϑσ αρχικόσ 

εκπαύδευςησ, εφϐςον οι εκπαιδευτικού ςτην επαρχύα εκεύνη την εποχό πύςτευαν 

ϐτι η επιμϐρφωςη εύναι ταυτϐςημη με την εργαςύα και την ϊνοδο των 
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εκπαιδευτικών. Σα τελευταύα, βϋβαια, εξαλεύφθηκαν μετϊ την ύδρυςη 

Παιδαγωγικών τμημϊτων ςτα πανεπιςτόμια (Γιαννοποϑλου, 2004: 75). 

Κϑριοσ ςκοπϐσ τουσ όταν η θεωρητικό και πρακτικό επιμϐρφωςη, με 

χρονικό διϊρκεια ϋνα ϋτοσ, των εκπαιδευτικών Δημοτικόσ εκπαύδευςησ και των 

νεοδιοριζϐμενων. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ εύχαν οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ με εκπαιδευτικό υπηρεςύα τουλϊχιςτον 3 χρϐνια και ϐχι πϊνω απϐ 

25 ενώ η επιλογό γινϐταν με κλόρωςη. Σα διδαςκϐμενα μαθόματα όταν 

Παιδαγωγικϊ, Χυχολογικϊ και Υιλοςοφύα με υποχρεωτικό παρακολοϑθηςη, με 

ςτϐχο α) την ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςχετικϊ 

με τισ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ, β) την ανϊπτυξη των μεθϐδων 

διδαςκαλύασ ςτην εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, γ) την ανϊπτυξη 

προβληματιςμοϑ πϊνω ςτισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ και ςτην γενικϐτερη καλλιϋργεια 

των εκπαιδευτικών. Μετϊ την επιτυχό εξϋταςη, χορηγοϑνταν ςτουσ 

εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ ειδικϐσ τύτλοσ ςπουδών (Κιτςαρϊσ, 

2001: 395). 

Ακολοϑθωσ, αντικαταςτϊθηκαν απϐ τα Περιφερειακϊ Επιμορφωτικϊ 

Κϋντρα (ΠΕΚ) ενώ το 2002 θεςμοθετόθηκε και ο Οργανιςμϐσ Επιμϐρφωςησ 

Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). ϑμφωνα με το Νϐμο 1566/1985 ςκοπϐσ των ΠΕΚ 

όταν η επιμϐρφωςη των νεοδιοριζϐμενων εκπαιδευτικών αναφορικϊ με τα 

ςχολικϊ βιβλύα, το αναλυτικϐ πρϐγραμμα και την εκπαιδευτικό πολιτικό, τουσ 

υπηρετοϑντεσ εκπαιδευτικοϑσ, τισ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ, τισ καινοϑριεσ 

διδακτικϋσ μεθϐδουσ και τϋλοσ, τα εκπαιδευτικϊ θϋματα, μϋτρα, θεςμοϑσ κλπ. 

(Κιτςαρϊσ, 2001: 396). 

Επιπροςθϋτωσ, οι τρεισ καθοριζϐμενεσ μορφϋσ επιμϐρφωςησ όταν: 1) Η 

υποχρεωτικό ειςαγωγικό επιμϐρφωςη, η οπούα πραγματώνονταν πριν απϐ την 

ανϊληψη υπηρεςύασ, με ςτϐχο την ανανϋωςη, τη ςυμπλόρωςη και την 

εναρμϐνιςη θεωρητικών και πρακτικών γνώςεων. 2) Η ετόςια επιμϐρφωςη, για 

την ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ ςτο επιςτημονικϐ 

τουσ αντικεύμενο για την πληρϋςτερη κατϊρτιςό τουσ. 3) Οι περιοδικϋσ 

επιμορφώςεισ, οι οπούεσ πραγματοποιοϑνταν ςτη διϊρκεια του διδακτικοϑ 

ϋτουσ, ςε ιδιαύτερεσ περιπτώςεισ λ.χ. αλλαγό κϊποιου ςχολικοϑ βιβλύου, 

προγρϊμματοσ κτλ. (Κιτςαρϊσ, 2001: 397). 
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Ψςτϐςο, το ςυγκεντρωτικϐ πλαύςιο διδαςκαλύασ και η προβλεπϐμενη 

αξιολϐγηςη των επιμορφοϑμενων εκπαιδευτικών, το ϊκαμπτο και ανελαςτικϐ 

πρϐγραμμα, το ακατϊλληλο διδακτικϐ προςωπικϐ και οι ελλεύψεισ ςτισ 

υποδομϋσ, η απουςύα των εκπαιδευτικών απϐ τα διοικητικϊ ζητόματα των ΠΕΚ, 

και τϋλοσ, οι μετακινόςεισ των εκπαιδευτικών απϐ τισ ϋδρεσ τουσ  αποτελοϑςαν 

ςημαντικϊ μειονεκτόματα των ΠΕΚ(Γεωργιϊδησ,2004: 155-156). 

Ϊτςι, απϐ το 1995 τα ΠΕΚ ϊλλαξαν τον τρϐπο λειτουργύασ τουσ, αφοϑ οι 

εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ πλϋον επϋλεγαν το πρϐγραμμα που θα 

παρακολουθοϑςαν, το οπούο εύχε εθελοντικϐ χαρακτόρα. 
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2. Η ΑΡΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ: ΤΓΦΡΟΝΑ 

ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ 
 

Μορφϋσ και διϊρκεια αρχικόσ εκπαύδευςησ 
 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών μπορεύ να οργανωθεύ με δϑο 

τρϐπουσ. Μϋςω του ταυτϐχρονου και του διαδοχικοϑ μοντϋλου.  

Αρχικϊ, και τα δϑο μοντϋλα περιλαμβϊνουν θεωρητικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα και πρακτικό ϊςκηςη, η οπούα ςε κϊποιεσ χώρεσ εύναι 

ενςωματωμϋνη ςτον βαςικϐ κϑκλο ςπουδών ενώ ςε ϊλλεσ, ϋπεται, μετϊ τη 

θεωρητικό εκπαύδευςη, μια δοκιμαςτικό περύοδοσ υπηρεςύασ, εκτϐσ του 

πανεπιςτημύου. Επύςησ, ςε οριςμϋνεσ χώρεσ λ.χ. Ηνωμϋνο Βαςύλειο και ΗΠΑ 

κυριαρχεύ η τϊςη τα προγρϊμματα αρχικόσ εκπαύδευςησ να πραγματοποιοϑνται 

κατευθεύαν ςτα ςχολεύα, η οπούα ςτηρύζεται ςτην αρχό ϐτι η θεωρύα θα πρϋπει 

να ξεκινϊ απϐ την πρϊξη (Παπακώςτα, 2010: 21). 

Σο ταυτϐχρονο μοντϋλο ϋχει πολλϊ οφϋλη. Ειδικϐτερα, επιτρϋπει μια πιο 

ολοκληρωμϋνη μαθηςιακό εμπειρύα, δεδομϋνου ϐτι η παιδαγωγικό εκπαύδευςη 

και το γνωςτικϐ αντικεύμενο (η γνώςη του περιεχομϋνου) πραγματοποιοϑνται 

ταυτϐχρονα. Παρ’ ϐλα αυτϊ, ϋχει και κϊποια μειονεκτόματα. Εύναι λιγϐτερο 

ευϋλικτο απϐ τα διαδοχικϊ μοντϋλα, δεδομϋνου ϐτι οι φοιτητϋσ πρϋπει να 

αποφαςύςουν αν θϋλουν να γύνουν εκπαιδευτικού ςε πολϑ πρώιμο ςτϊδιο των 

πανεπιςτημιακών ςπουδών τουσ. 

το διαδοχικϐ μοντϋλο, τα εξειδικευμϋνα μαθόματα ςτην παιδαγωγικό 

και ςτη διδαςκαλύα εύναι προςβϊςιμα μετϊ την παρακολοϑθηςη μαθημϊτων για 

την κατανϐηςη του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου. Οι εκπαιδευτικού εκπαιδεϑονται 

για πρώτη φορϊ ςε μια ςυγκεκριμϋνη γνωςτικό περιοχό και ςτη ςυνϋχεια 

λαμβϊνουν την παιδαγωγικό εκπαύδευςη. Σο κϑριο πλεονϋκτημϊ του ϋγκειται 

ςτο γεγονϐσ ϐτι επιτρϋπει την ευϋλικτη εύςοδο των εκπαιδευτικών ςτην 

εκπαύδευςη. Αυτό η ευελιξύα ςε ςχϋςη με την παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων, 

εξοπλύζει καλϑτερα τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουν να 

αντιμετωπύςουν οποιαδόποτε μεταβολό των ςυνθηκών ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Επύςησ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι εύναι ςημαντικϐ για τον εκπαιδευτικϐ να ϋχει μια 

ιςχυρό εξειδύκευςη του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, εξειδύκευςη που μπορεύ να 
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επιτευχθεύ μϐνο χϊρη ςε προηγοϑμενεσ μελϋτεσ ςτον ςυγκεκριμϋνο τομϋα (π.χ. 

μαθηματικϊ, ιςτορύα).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο ταυτϐχρονο μοντϋλο, οι φοιτητϋσ ςυμμετϋχουν ςε 

ειδικό εκπαύδευςη για εκπαιδευτικοϑσ απϐ την αρχό του προγρϊμματοσ, ενώ 

ςτο διαδοχικϐ μοντϋλο αυτϐ ςυμβαύνει μετϊ ό κοντϊ ςτο τϋλοσ του πτυχύου 

τουσ. Για το ταυτϐχρονο μοντϋλο, τα απαιτοϑμενα προςϐντα εύναι το 

απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ καθώσ και, ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, 

η ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.  

το διαδοχικϐ μοντϋλο, φοιτητϋσ οι οπούοι ϋχουν ςπουδϊςει ςε ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο τομϋα, προχωροϑν ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη ςε ξεχωριςτό 

μεταγενϋςτερη φϊςη (Eyrydice, 2013: 23) 

ε ϐλεσ ςχεδϐν τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, οι εκπαιδευτικού πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, καταρτύζονται ςϑμφωνα με το ταυτϐχρονο μοντϋλο. Η Γαλλύα και 

η Πορτογαλύα (απϐ το 2011) εύναι οι εξαιρϋςεισ, οι οπούεσ προςφϋρουν μϐνο το 

διαδοχικϐ μοντϋλο. τη Βουλγαρύα, την Εςθονύα, την Ιρλανδύα, την Πολωνύα, τη 

λοβενύα και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, τϐςο το ταυτϐχρονο ϐςο και το διαδοχικϐ 

εύναι διαθϋςιμα (Eyrydice, 2013: 23). 

Για τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η κατϊςταςη εύναι πιο ςυγκεχυμϋνη. 

Σο ταυτϐχρονο μοντϋλο εύναι η μϐνη πιθανό επιλογό ςτο Βϋλγιο, τη Δανύα, τη 

Γερμανύα, τη λοβακύα, την Ιςλανδύα και την Σουρκύα. ε οκτώ χώρεσ (Εςθονύα, 

Ιςπανύα, Γαλλύα, Ιταλύα, Κϑπρο, Λουξεμβοϑργο, Ουγγαρύα και Πορτογαλύα), το 

διαδοχικϐ μοντϋλο εύναι το μϐνο διαθϋςιμο μοτύβο ςτην εκπαύδευςη 

εκπαιδευτικών. την πλειονϐτητα ϐλων των ϊλλων χωρών, υπϊρχουν και τα 

δϑο μοντϋλα. Οι περιςςϐτερεσ χώρεσ προςφϋρουν εύτε αποκλειςτικϊ το 

διαδοχικϐ ό και τισ δϑο κατευθϑνςεισ για την ανώτερη δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. Ϊτςι, οι περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού τησ δευτεροβϊθμιασ ςτην 

Ευρώπη, ϋχουν ςπουδϊςει μϋςω του διαδοχικοϑ μοντϋλου (Eyrydice, 2013: 23). 

Επιπλϋον, ςτη Γερμανύα, τη λοβακύα, την Ιςλανδύα και την Σουρκύα, το 

ταυτϐχρονο μοντϋλο εύναι η μϐνη δυνατό οδϐσ ςε ϐλα τα επύπεδα εκπαύδευςησ, 

ενώ ςτη Γαλλύα και την Πορτογαλύα, το μϐνο διαθϋςιμο μοντϋλο εύναι το 

διαδοχικϐ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ςτη Βουλγαρύα, την Ιρλανδύα, την Πολωνύα και 



Ελπύδα Ρύμπα                                                                                                                         
Μεταπτυχιακό εργαςύα  

2016 

 

28 
 

το Ηνωμϋνο Βαςύλειο και οι δϑο προςεγγύςεισ εύναι διαθϋςιμεσ ςε ϐλεσ τισ 

βαθμύδεσ εκπαύδευςησ (Eyrydice, 2013: 23). 

Ακϐμη, η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών πραγματοποιεύται ςε πολλϊ 

διαφορετικϊ ιδρϑματα με πολλϊ διαφορετικϊ ονϐματα. Μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ ςε πανεπιςτόμια, πανεπιςτημιακϊ κολϋγια, ό ανώτερα 

εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα.  

Η διϊρκειϊ τησ ποικύλλει μεταξϑ των χωρών. Η γενικό τϊςη για τισ χώρεσ 

του ΟΟΑ εύναι τρύα χρϐνια για τουσ δαςκϊλουσ και εκπαιδευτικοϑσ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ και τϋςςερα για τουσ καθηγητϋσ 

δευτεροβϊθμιασ(Musset, 2010: 6). 

Ειδικϐτερα, η διϊρκεια των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών για την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη εύναι τρύα χρϐνια ςε οχτώ 

χώρεσ τησ ΕΕ, τϋςςερα χρϐνια ςε δεκαπϋντε χώρεσ και περύπου πϋντε χρϐνια ςε 

εφτϊ χώρεσ. Δϑο χώρεσ, η Ιρλανδύα και η Ρουμανύα, ϋχουν προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών και τριών και τεςςϊρων ετών. τη κωτύα 

προςφϋρονται προγρϊμματα τεςςϊρων και πϋντε ετών. Για την κατώτερη 

δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη η μϋςη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών εύναι 4,5 χρϐνια, καθώσ και για την ανώτερη δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη ο μϋςοσ ϐροσ εύναι 4,8 χρϐνια. Η γενικό τϊςη για την διϊρκεια τησ 

αρχικόσ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών εύναι αυξητικό. Αυτϐ οφεύλεται ύςωσ 

ςτην απαύτηςη  εκπαιδευτικών ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο. ε πολλϋσ χώρεσ η 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών πρωτοβϊθμιασ ϋχει αυξηθεύ ςε τϋςςερα χρϐνια, 

καθώσ ϋχει αγγύξει το πανεπιςτημιακϐ επύπεδο, ενώ η προετοιμαςύα 

εκπαιδευτικών για τη δευτεροβϊθμια ϋχει αυξηθεύ κατϊ ϋνα ϋτοσ, εφϐςον 

ςυνόθωσ περιλαμβϊνει και ςπουδϋσ ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο (ETUCE, 2008: 

23). 

Όςον αφορϊ τη δομό των προγραμμϊτων αρχικόσ εκπαύδευςησ, ςε 

προπτυχιακϐ επύπεδο οργανώνονται με πολλοϑσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ. τισ 

περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, αυτϐ ςυνεπϊγεται: α) ςυνδυαςμϐ παιδαγωγικών και 

επιςτημονικοϑ περιεχομϋνου ςτο ύδιο ύδρυμα ό τμόμα του πανεπιςτημύου β) 

ςυνδυαςμϐ ςπουδών για την απϐκτηςη πτυχύου ςπουδών εκπαύδευςησ και 

πτυχύο ςε κϊποιο γνωςτικϐ αντικεύμενο ςτο ύδιο ό ςε ϊλλο τμόμα του 
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πανεπιςτημύου/κολεγύου ό γ) ςυνδυαςμϐ των παιδαγωγικών ςπουδών ςε ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο τμόμα του πανεπιςτημύου/κολεγύου και μεταπτυχιακϐ τύτλο 

ςπουδών ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο ςε ϊλλο τμόμα του ύδιου 

πανεπιςτημύου/κολεγύου. ε ϊλλεσ περιπτώςεισ, αυτϐ ςημαύνει ϐτι οι μαθητϋσ με 

πτυχύο ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο, ςτη ςυνϋχεια λαμβϊνουν την 

παιδαγωγικό εκπαύδευςη ϐπωσ μπορεύ να ςυμβαύνει για τουσ εκπαιδευτικοϑσ 

τησ ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ETUCE, 2008: 23). 

ε ϐ,τι αφορϊ τουσ παρϐχουσ εκπαύδευςησ, ςε οριςμϋνεσ χώρεσ εύναι οι 

κρατικϋσ υπηρεςύεσ (Γαλλύα, Γερμανύα, Κορϋα, Ιςπανύα), που εξαρτώνται απϐ τισ 

κεντρικϋσ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ. ε ϊλλεσ χώρεσ (Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ηνωμϋνεσ 

Πολιτεύεσ, Αυςτραλύα)υπϊρχουν δημϐςιοι και ιδιωτικού πϊροχοι (μη-

κυβερνητικού οργανιςμού, ιδιωτικού ςϑμβουλοι, επιχειρόςεισ εκπαύδευςησ), οι 

οπούοι βαςύζονται περιςςϐτερο ςτην προςϋγγιςη τησ αγορϊσ (Musset, 2010: 6). 

Σϋλοσ, αναφορικϊ με τη χρηματοδϐτηςη των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων 

ςε οριςμϋνεσ χώρεσ, τα προγρϊμματα αυτϊ εύναι δωρεϊν για τουσ υποψηφύουσ 

(Γαλλύα), ενώ ςε ϊλλεσ, οι εκπαιδευτικού πληρώνουν (τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, 

τον Καναδϊ) (Musset, 2010: 6). 

Ψςτϐςο, λύγεσ μϐνο ευρωπαώκϋσ χώρεσ προςφϋρουν εναλλακτικϋσ μορφϋσ 

παρϊλληλα με τα παραδοςιακϊ μοντϋλα αρχικόσ εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών. Οι εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ ςυνόθωσ χαρακτηρύζονται απϐ ϋναν 

υψηλϐ βαθμϐ ευελιξύασ, εύναι μικρόσ διϊρκειασ, και παρϋχουν κυρύωσ 

εκπαύδευςη η οπούα βαςύζεται ςτην εργαςύα. υνόθωσ προτιμώνται ϐταν 

υπϊρχει ϋλλειψη καταρτιςμϋνων εκπαιδευτικών και υπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη 

για πρϐςληψη. Αυτϋσ οι εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ ςυμβϊλλουν ςτην προςϋλκυςη 

απϐφοιτων απϐ ϊλλουσ τομεύσ ςτο επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ(Eurydice, 

2013:34). 

 

Μοντϋλα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών – Εξειδύκευςη 
 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών αποτελεύ το πρώτο ςημεύο 

ειςϐδου ςτην επαγγελματικό τουσ καριϋρα και διαδραματύζει ϋναν θεμελιώδη 

ρϐλο ςτον καθοριςμϐ τησ ποιϐτητασ και τησ ποςϐτητασ των εκπαιδευτικών. Σο 

περιεχϐμενο τησ αρχικόσ εκπαύδευςησ παρϋχει ςε ϐλουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
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ϋνα ςϑνολο χαρακτηριςτικών και δεξιοτότων που θα τουσ χρειαςτεύ ςτην ορθό 

παρουςύαςη τησ δουλειϊσ τουσ. Σο να παρϋχει μια χώρα την ύδια αρχικό 

εκπαύδευςη ςε ϐλουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ ςυνιςτϊ ϋναν τρϐπο ελϋγχου και 

δημιουργύασ ενϐσ ομοιϐμορφου επιπϋδου προςϐντων ανϊμεςα ςτουσ 

εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των βαθμύδων (Musset, 2010: 15). 

Η αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών περιλαμβϊνει τη γνώςη του 

επιςτημονικοϑ και παιδαγωγικοϑ περιεχομϋνου, τη διερεϑνηςη των 

προηγοϑμενων γνώςεων των μαθητών, την ανϊπτυξη παιδαγωγικών 

δεξιοτότων, την ικανϐτητα δημιουργύασ ευκαιριών μϊθηςησ ςτουσ μαθητϋσ 

καθώσ και ςυνεργαςύασ με αυτοϑσ, αλλϊ και με τουσ διευθυντϋσ και τουσ 

ςχολικοϑσ ςυμβοϑλουσ. Ο κοινϐσ οριςμϐσ τησ αρχικόσ εκπαύδευςησ μεταξϑ των 

χωρών του ΟΟΑ εύναι ο ςυνδυαςμϐσ μαθημϊτων ςχετικών με τη γνώςη του 

επιςτημονικοϑ περιεχομϋνου, με τεχνικϋσ διδαςκαλύασ (παιδαγωγικό γνώςη) και 

με την πρακτικό εκπαιδευτικό εμπειρύα. Κϊποιεσ χώρεσ, επύςησ, 

ςυμπεριλαμβϊνουν την ανϊπτυξη διερευνητικών δεξιοτότων, γνώςεισ 

περιεχομϋνου γνωςτικών, ςυμπεριφορικών και κοινωνικών επιςτημών και 

γνώςεισ ςχετικϊ με την ανϊπτυξη των παιδιών (Musset, 2010: 15). 

υνολικϊ, η εύςοδοσ ςτην αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

φαύνεται να διϋπεται απϐ τισ γενικϋσ απαιτόςεισ ειςϐδου ςτην τριτοβϊθμια 

εκπαύδευςη και ϐχι απϐ ςυγκεκριμϋνα κριτόρια επιλογόσ. Μϐνο το ϋνα τρύτο 

ϐλων των ευρωπαώκών χωρών ϋχουν ειδικϋσ μεθϐδουσ επιλογόσ για ειςαγωγό 

ςτην αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών, ϐπωσ η ικανοποιητικό απϐδοςη ςε 

μια ςυγκεκριμϋνη δοκιμαςύα επϊρκειασ ό ςυνεντεϑξεισ, ςτισ οπούεσ οι 

υποψόφιοι καλοϑνται να διατυπώςουν τα κύνητρϊ τουσ για την επιλογό του 

επαγγϋλματοσ του εκπαιδευτικοϑ. Όταν υπϊρχουν τϋτοιεσ ειδικϋσ μϋθοδοι 

επιλογόσ, εφαρμϐζονται ςυχνϊ ςϑμφωνα με τη διακριτικό ευχϋρεια του παρϐχου 

του προγρϊμματοσ. Μϐνο ςτην Ιταλύα, τη Λιθουανύα και τη κωτύα, οι ειδικϋσ 

αυτϋσ μϋθοδοι εξαρτώνται και διαμορφώνονται απϐ το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα ςτο 

οπούο επιλϋγουν να φοιτόςουν οι υποψόφιοι (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2013: 31). 

Η εύςοδοσ ςτα ταυτϐχρονα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα βαςύζεται ςτισ 

επιδϐςεισ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ενώ η εύςοδοσ ςτα διαδοχικϊ 
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εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα (ςυνόθωσ για εκπαιδευτικοϑσ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ) εξαρτϊται απϐ τα αποτελϋςματα ςτισ πανεπιςτημιακϋσ ςπουδϋσ 

(Musset, 2010: 19-20). 

Επιπλϋον, ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ χώρεσ του ΟΟΑ, η αρχικό εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών παρϋχεται απϐ κρατικϊ και ϐχι ιδιωτικϊ εκπαιδευτικϊ 

ιδρϑματα (Γαλλύα, Γερμανύα, Κορϋα  Ιςπανύα). ε αυτϋσ τισ χώρεσ, η εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών χαρακτηρύζεται απϐ μια ιςχυρό αλληλεπύδραςη μεταξϑ των 

κεντρικών εκπαιδευτικών αρχών (π.χ. το Τπουργεύο Παιδεύασ) και των 

ιδρυμϊτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. ε ϊλλεσ χώρεσ (Ηνωμϋνο Βαςύλειο, 

Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ Αμερικόσ, Αυςτραλύα) η προςϋγγιςη που ϋχει επιλεγεύ απϐ 

τισ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ βαςύζεται περιςςϐτερο ςτην αγορϊ εργαςύασ και 

παρϋχεται κυρύωσ απϐ ιδιωτικοϑσ φορεύσ (μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, 

ιδιωτικού ςϑμβουλοι, επιχειρόςεισ εκπαύδευςησ) (Musset, 2010: 21-22). 

Όςον αφορϊ το πρϐγραμμα ςπουδών των ςχολών αρχικόσ εκπαύδευςησ, 

κοινϊ ςτοιχεύα μεταξϑ των χωρών του ΟΟΑ αποτελοϑν τα μαθόματα διϊφορων 

γνωςτικών αντικειμϋνων (γνώςη περιεχομϋνου), οι τεχνικϋσ διδαςκαλύασ 

(παιδαγωγικϋσ γνώςεισ), και η πρακτικό εμπειρύα ςτα ςχολεύα. Κϊποιεσ χώρεσ 

περιλαμβϊνουν επύςησ: την ανϊπτυξη δεξιοτότων ϋρευνασ, το περιεχϐμενο των 

γνωςτικών, ςυμπεριφοριςτικών και κοινωνικών επιςτημών και γνώςεισ για την 

ανϊπτυξη του παιδιοϑ (Musset, 2010: 4). 

Επιπρϐςθετα, μια ολοκληρωμϋνη εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

ςυνδυϊζει ιςχυρϐ γνωςτικϐ αντικεύμενο και παιδαγωγικϋσ γνώςεισ, την 

ικανϐτητα ςυνεργαςύασ με ποικύλουσ φορεύσ (φοιτητϋσ, ςυναδϋλφουσ, 

προώςτϊμενουσ), την ικανϐτητα για ςυνϋχιςη ανϊπτυξησ αυτών των δεξιοτότων 

και την επύγνωςη του βαθϑτερου πλαιςύου των ςχολεύων ςτα οπούα διδϊςκουν. 

Σα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα θα πρϋπει να ςχεδιαςτοϑν ωσ ϋνα κύνητρο για να 

φϋρουν τουσ κατϊλληλουσ ανθρώπουσ ςτη διδαςκαλύα προκειμϋνου να 

ανταποκριθοϑν ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ τησ χώρασ, ανϊλογα με την 

ποιϐτητα και την ποςϐτητα των χαρακτηριςτικών των εκπαιδευτικών (Musset, 

2010: 7-8). 

Σο κανονικϐ ςχολεύο (normal school tradition) (Musset, 2010: 17) 

ςυνόθωσ ςχετύζεται με την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ 
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εκπαύδευςησ και ςτηρύζεται ςε παρατηρόςεισ και διδαςκαλύεσ ςτο χώρο τησ 

εκπαύδευςησ με την καθοδόγηςη ϋμπειρων εκπαιδευτικών-μεντϐρων και πολϑ 

λιγϐτερο ςτην παρακολοϑθηςη ακαδημαώκών μαθημϊτων ςτο 

Πανεπιςτόμιο(Αυγητύδου, 2007 ςτο Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 16). Βϋβαια, 

μια τϋτοια προςϋγγιςη υποδηλώνει ϐτι η γνώςη που θα αποκτόςει ο 

εκπαιδευτικϐσ εύναι κυρύωσ διαδικαςτικό και πραγματιςτικό, προκϑπτει ωσ 

αποτϋλεςμα κοινόσ και λογικόσ ςυλλογικόσ εμπειρύασ και αποκτϊται 

διαιςθητικϊ (Ματςαγγοϑρασ, 1998 ςτο Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 16). 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, αυτϐ το πρϐγραμμα παρουςιϊζει  ϋλλειψη 

εκπαιδευτικόσ θεωρύασ, ακαδημαώκόσ και επιςτημονικόσ γνώςησ και διδακτικών 

γνώςεων που βαςύζονται ςτην ϋρευνα. 

Σο ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών βαςύζεται ςτην 

απϐκτηςη βαςικών δεξιοτότων, μϋςω τησ πρακτικόσ. Σο κϑριο πλεονϋκτημα 

ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι παρϋχει μια ςειρϊ απϐ ρουτύνεσ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, 

οι οπούεσ τουσ επιτρϋπουν να κατϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ παιδαγωγικών 

πρακτικών, προτεύνοντασ λϑςεισ ςε ςαφώσ καθοριςμϋνα προβλόματα που 

ενδϋχεται να αντιμετωπύςουν ςτην τϊξη (Musset, 2010: 17). 

Αν και ςτισ περιςςϐτερεσ χώρεσ του ΟΟΑ η εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών ϋχει μεταφερθεύ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, το 

«παραδοςιακϐ μοντϋλο» εξακολουθεύ να αςκεύ επιρροό, ςε θϋματα ϐπωσ η 

αντύληψη για τη διδαςκαλύα, τη μελϋτη και τη μϊθηςη και ςτη ςημαςύα που 

αποδύδεται ςε μαθόματα μεθοδολογύασ και διδακτικόσ πρακτικόσ. 

Ϊνα ϊλλο μοντϋλο, αυτϐ των δεξιοτότων, θϋτει ωσ ςημεύο αναφορϊσ τα 

ερευνητικϊ δεδομϋνα με τουσ παρϊγοντεσ που επιδροϑν θετικϊ ςτη μϊθηςη των 

παιδιών, επιςημαύνοντασ τον καθοριςτικϐ ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ. Θεωρεύ το 

ϋργο του εκπαιδευτικοϑ ωσ εφαρμογό των επιςτημονικών δεδομϋνων απϐ την 

Χυχολογύα μϊθηςησ και αυτϐσ που τηρεύ πιςτϊ τα ςυγκεκριμϋνα δεδομϋνα και 

επιτυγχϊνει μια αποτελεςματικό διδαςκαλύα εύναι και ο αποτελεςματικϐσ 

εκπαιδευτικϐσ. την Ελλϊδα αυτϐ το ςχόμα βρόκε εφαρμογό ςτα προγρϊμματα 

ςπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ϐπου επικρατοϑςαν τα μαθόματα 

παιδαγωγικόσ, διδακτικόσ και ψυχολογύασ (Αντωνύου, 2009: 31). Παραδοςιακϊ 

ςυνδϋεται με καθηγητϋσ τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. ε ϐ,τι αφορϊ το 
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πρϐγραμμα ςπουδών, δύνεται ϋμφαςη ςτη γνώςη του επιςτημονικοϑ 

περιεχομϋνου ςυγκεκριμϋνων ακαδημαώκών κλϊδων, ςτην απϐκτηςη 

δεξιοτότων ϐπωσ η επύλυςη προβλημϊτων, καθώσ και ςε δεξιϐτητεσ μϊθηςησ 

για την απϐκτηςη γνώςεων. Οι εκπαιδευτικού, επύςησ, πρϋπει να περϊςουν μια 

δοκιμαςτικό περύοδο ςτα ςχολεύα. Μειονϋκτημα αποτελεύ ωςτϐςο, η μικρό 

ςημαςύα που δύνεται ςτην εκπαιδευτικό θεωρύα, ςτη μεθοδολογύα και ςτη 

διδακτικό πρακτικό. Σο θετικϐ ςτοιχεύο αυτοϑ του μοντϋλου εύναι ϐτι οι 

εκπαιδευτικού καλλιεργοϑν δεξιϐτητεσ επύλυςησ προβλημϊτων, που τουσ 

επιτρϋπουν να αντιδροϑν κατϊλληλα ςε κϊθε περύςταςη τησ τϊξησ (Musset, 

2010: 17). 

Σο ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο δεξιοτότων ϋχει ςυνδεθεύ με τη «λογικό των 

ςυνταγών» και εκλαμβϊνει τον εκπαιδευτικϐ και την εκπαιδευτικό πρϊξη ωσ 

ςτατικοϑσ και τυποποιημϋνουσ, με τον πρώτο να  καλεύται να διαδραματύςει το 

ρϐλο του τεχνοκρϊτη-εκτελεςτικοϑ φορϋα ο οπούοσ κατϋχει την «τεχνολογύα τησ 

διδαςκαλύασ» (Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 16). 

Σο βαςικϐ μειονϋκτημα ϋγκειται ςτον τεχνοκρατικϐ και χρηςιμοθηρικϐ 

χαρακτόρα του μοντϋλου και επύςησ, ςτο γεγονϐσ ϐτι ανακϐπτει τον 

εκπαιδευϐμενο απϐ τον προβληματιςμϐ και την κριτικό πϊνω ςε διϊφορα 

ζητόματα ςχετικϊ με την εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα (Παπακώςτα, 2010: 

28). 

Παρϊλληλα με τα παραπϊνω παραδοςιακϊ μοντϋλα δημιουργόθηκαν και 

δυο νϋα: η «επαγγελματοπούηςη» τησ διδαςκαλύασ και το «μοντϋλο των 

ελϊχιςτων αρμοδιοτότων». 

Σο πρώτο καθορύζεται ωσ ϋνα κύνημα για την «επαγγελματοπούηςη» τησ 

διδαςκαλύασ. το πρϐγραμμα ςπουδών του μοντϋλου αυτοϑ μεγϊλη ςημαςύα 

δύνεται ςτην ολοκληρωμϋνη ϋρευνα που βαςύζεται ςτισ γνώςεισ ςχετικϊ με τη 

διδαςκαλύα και τη μεταβύβαςη ενϐσ μεγϊλου ρεπερτορύου εμπειρικϊ 

επικυρωμϋνων πρακτικών ςτουσ υποψόφιουσ εκπαιδευτικοϑσ. Σα ςτοιχεύα που 

ςυνθϋτουν αυτό την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών εύναι μελϋτεσ ςχετικϋσ με 

το επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ, την ευαιςθητοπούηςη για την εκπαιδευτικό 

ϋρευνα, την επαγγελματικό ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων, τον 

επαγγελματικϐ κώδικα δεοντολογύασ με ςτϐχο τη δημιουργύα αυτϐνομων 



Ελπύδα Ρύμπα                                                                                                                         
Μεταπτυχιακό εργαςύα  

2016 

 

34 
 

εκπαιδευτικών με ϋντονη κριτικό ικανϐτητα και επαγγελματικϋσ ικανϐτητεσ 

επύλυςησ προβλημϊτων. Επύςησ, αυτϐ το μοντϋλο ϋχει την ικανϐτητα να 

προωθεύ τη «ςϑνθετη μϊθηςη» (Feiman-Nemser, 2001 ςτο Musset, 2010: 18), 

επομϋνωσ οι εκπαιδευτικού πρϋπει να εύναι «πρακτικϊ διανοοϑμενοι, ςχεδιαςτϋσ 

προγραμμϊτων ςπουδών και παραγωγού γνώςεων ςτην πρϊξη». 

Σϋλοσ, το «μοντϋλο ελϊχιςτων αρμοδιοτότων» αποτελεύται απϐ 

προγρϊμματα που αναπτϑςςονται ςε περιπτώςεισ ϋλλειψησ εκπαιδευτικών. Ο 

κϑριοσ ςκοπϐσ τουσ εύναι η αϑξηςη τησ υποςτόριξησ των εκπαιδευτικών ςε 

περιοχϋσ που ϋχουν ανϊγκη εύτε γεωγραφικϊ εύτε αναφορικϊ με ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο γνωςτικϐ αντικεύμενο. Η διϊρκεια του προγρϊμματοσ αυτοϑ εύναι 

ςϑντομη και η προετοιμαςύα πραγματοποιεύται κυρύωσ κατϊ τη διϊρκεια τησ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σο πρϐγραμμα ςπουδών δύνει ϋμφαςη ςτη μϋθοδο 

«learning by doing», ενώ χαμηλόσ προτεραιϐτητασ εύναι η εκπαιδευτικό θεωρύα, 

η ϋρευνα και η επιςτημονικό γνώςη. 

τϐχοσ του μοντϋλου των «ελϊχιςτων αρμοδιοτότων» εύναι να 

εξαςφαλύςει ιςϐτιμα προςϐντα με τουσ εκπαιδευτικοϑσ που προϋρχονται απϐ τα 

παραδοςιακϊ μοντϋλα (Musset, 2010: 22). 

Η ϑπαρξη των ςϑγχρονων μοντϋλων αποβλϋπει, ςϑμφωνα με τη 

βιβλιογραφύα, ςτην εύςοδο ςτο επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ ταλαντοϑχων 

ανθρώπων που διαφορετικϊ, μϋςω των παραδοςιακών μοντϋλων, δε θα τα 

επϋλεγαν. Επιπλϋον, τα ςϑγχρονα μοντϋλα μειώνουν το κϐςτοσ εκπαύδευςησ, 

καθώσ ϋχουν μικρϐτερη διϊρκεια απϐ τα παραδοςιακϊ και ςε πολλϋσ 

περιπτώςεισ πληρώνουν τουσ εκπαιδευομϋνουσ.  

Παρϐλο που δεν ϋχουν πραγματοποιηθεύ πολλϋσ ϋρευνεσ ςχετικϊ με το 

περιεχϐμενο τησ προετοιμαςύασ που προςφϋρουν και το εύδοσ τησ διδαςκαλύασ 

που παρϋχουν, φαύνεται ϐτι ολοϋνα και περιςςϐτερεσ χώρεσ του ΟΟΑ 

επιλϋγουν αυτϐ τον τϑπο προγραμμϊτων για την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών τουσ (Musset, 2010: 23-24). 

Ψςτϐςο, η ςϑγχρονη διεθνόσ και ελληνικό βιβλιογραφύα εςτιϊζει ςτο 

μοντϋλο του ςτοχαζϐμενου εκπαιδευτικοϑ το οπούο επιδιώκει ϐχι μϐνο να τουσ 

εξοπλύςει με την αναγκαύα θεωρητικό υποδομό για την κατανϐηςη και ανϊλυςη 

των δεδομϋνων τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, αλλϊ και να τουσ εμπλϋξει ςε 
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επαγγελματικϋσ δραςτηριϐτητεσ με ςτϐχο την ανϊπτυξη τησ ςτοχαςτικόσ τουσ 

κρύςησ, των διερευνητικών τουσ δεξιοτότων, τησ ικανϐτητα να διαλϋγονται, να 

ςυνθϋτουν, να ςυνεργϊζονται και να ςυμμετϋχουν ςε ςυλλογικϋσ δρϊςεισ 

(Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 18). 

Ακϐμη, θϋτει ωσ ςτϐχο να καταςτόςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ ικανοϑσ να 

διακρύνουν την αντιφατικϐτητα τησ εκπαύδευςησ και τα διλόμματα τησ 

διδακτικόσ πρϊξησ. Σα εν λϐγω προγρϊμματα ϋχουν ωσ παραδοχό ϐτι το ςχολεύο 

αναπαρϊγει τισ κοινωνικϋσ, εκπαιδευτικϋσ και πολιτιςτικϋσ ανιςϐτητεσ και ϊρα, 

οφεύλουν να βοηθόςουν τουσ εν δυνϊμει εκπαιδευτικοϑσ να κατανοόςουν τον 

αναπαραγωγικϐ χαρακτόρα των ςχολεύων, να θεωρόςουν χρϋοσ τουσ τη 

μεταβολό των κοινωνικών και εκπαιδευτικών κατευθϑνςεων και να 

ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων και ςτϊςεων προκειμϋνου να εύναι ςε 

θϋςη οι μελλοντικού εκπαιδευτικού να καταςτόςουν το ςχολεύο μοχλϐ τησ 

κοινωνικόσ αναςυγκρϐτηςησ (Ματςαγγοϑρασ, 1996 ςτο Αντωνύου, 2009: 36-

37). Η κοινωνικοπολιτιςμικό πλαιςύωςη βοηθϊ τουσ εκπαιδευτικοϑσ να 

αναγνωρύςουν την πολιτικό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ ωσ θεςμοϑ αλλϊ και τησ 

ύδιασ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ (Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 18). 

Σο κύνημα τησ ςτοχαζϐμενησ πρακτικόσ αναγνωρύζει ϐτι οι εκπαιδευτικού 

πρϋπει να εύναι ενεργητικού ςτη διαμϐρφωςη των ςτϐχων τησ διδαςκαλύασ τουσ, 

να εξετϊζουν τισ προςωπικϋσ αξύεσ και υποθϋςεισ τουσ και να αναλαμβϊνουν 

ηγετικοϑσ ρϐλουσ ςτην ανϊπτυξη των αναλυτικών προγραμμϊτων και τησ 

ςχολικόσ μεταρρϑθμιςησ. Επύςησ, αναγνωρύζει ϐτι η παραγωγό νϋασ γνώςησ 

ϐςον αφορϊ ςτη διδακτικό δε ςυνιςτϊ αποκλειςτικϐ προνϐμιο των 

πανεπιςτημύων, των κολεγύων και των ερευνητικών κϋντρων αλλϊ προϋρχεται 

και απϐ τισ ιδϋεσ, τα πιςτεϑω και τισ θεωρύεσ των εκπαιδευτικών, τα οπούα 

ςυμβϊλλουν ςτην καλυτϋρευςη τησ διδαςκαλύασ ϐλων των εκπαιδευτικών 

(Zeichner & Liston, 1996: 5). 

Ακϐμη, ςυγκεντρώνει περιςςϐτερα οφϋλη ϐταν ο εκπαιδευτικϐσ 

«ςυνεχώσ αναζητϊ και προβληματύζεται ςτο πλαύςιο των διδαςκαλιών» 

(Αυγητύδου, 1997 ςτο Παπακώςτα, 2010: 29). Πιο χρόςιμη πηγό εύναι να 

μελετόςει προςωπικϊ τισ δραςτηριϐτητεσ και την αποτελεςματικϐτητα τουσ 

ςτο ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο. 
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Ο τϑποσ εκπαιδευτικοϑ που απορρϋει απϐ αυτϐ το μοντϋλο«δεν 

αναπαρϊγει ϊκριτα τη διδακτικό παρϊδοςη και την τεχνοκρατικό εφαρμογό τησ 

επιςτημονικόσ γνώςησ, αλλϊ αναγνωρύζει τη διλημματικϐτητα τϐςο τησ θεωρύασ 

ϐςο και τησ πρϊξησ και προβαύνει ςε ςυνειδητοποιημϋνεσ επιλογϋσ, τισ οπούεσ 

εύναι ικανϐσ ϐχι μϐνο να υλοποιόςει, αλλϊ εύναι επύςησ και ςε θϋςη να 

υπεραςπιςτεύ» (Ματςαγγοϑρασ & Φϋλμησ, 2000).  

Σα χαρακτηριςτικϊ που απαιτοϑνται να κατϋχουν οι κριτικϊ 

αναςτοχαζϐμενοι εκπαιδευτικού ςυμπυκνώνονται ωσ εξόσ: α) Σεχνικό ικανϐτητα 

ςτη διδαςκαλύα και τη διαχεύριςη τησ τϊξησ, για την κατανϐηςη των ςτϐχων τησ, 

β) ικανϐτητα ανϊλυςησ τησ πρακτικόσ, δηλαδό πώσ η ςχολικό ςυμπεριφορϊ 

εκφρϊζει αναμενϐμενουσ και μη ςτϐχουσ και ςκοποϑσ, γ) κατανϐηςη τησ 

διδαςκαλύασ ωσ μιασ πρϊξησ με ηθικϋσ ςυνϋπειεσ, δ) ευαιςθηςύα ςτισ ανϊγκεσ 

των μαθητών ςεβϐμενοι τα διανοητικϊ, φυλετικϊ, φυςικϊ και κοινωνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τουσ, καθώσ και τισ ατομικϋσ τουσ διαφορϋσ (Zeichner & Liston, 

1987: 25). 

Προκειμϋνου να επιτϑχουν οι εκπαιδευτικού τη ςτοχαςτικό διδαςκαλύα, 

χρηςιμοποιοϑν ωσ αναπϐςπαςτο κομμϊτι αυτόσ την ϋρευνα δρϊςησ, η οπούα 

ορύζεται ωσ μια ςυλλογικό ϋρευνα αυτοκριτικόσ διεξαγϐμενη απϐ τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ ςε κοινωνικϊ πλαύςια, με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ςυλλογιςτικόσ 

και τησ δικαιοςϑνησ των κοινωνικών πρακτικών τουσ και την κατανϐηςη αυτών 

των πρακτικών και καταςτϊςεων οι οπούεσ λαμβϊνουν χώρα (Kemmis & 

McTaggaert, 1988 ςτο Liston & Zeichner, 1990: 244-245). 

Η αξύα του εκπαιδευτικοϑ ωσ ερευνητό ϋγκειται λοιπϐν ςτην ανϊγκη 

γνωριμύασ και κατανϐηςησ του εκπαιδευτικοϑ πλαιςύου, ςτην αναγνώριςη των 

ςυνεπειών των εκπαιδευτικών πρακτικών και ςτην επανατοποθϋτηςη του 

εκπαιδευτικοϑ για τη βελτύωςη του εκπαιδευτικοϑ του ϋργου (Αυγητύδου, 2014: 

24). 

Παρϐλο αυτϊ, το ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο εύναι δϑςκολο να αλλϊξει τη 

δομό των προγραμμϊτων ςπουδών αλλϊ και των διδαςκϐντων και ςυνεπώσ, 

αδυνατεύ να μεταβϊλλει τισ ιδϋεσ και τισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών που 

μετϋχουν ςε αυτϊ, καθώσ κϊτι τϋτοιο δεν μπορεύ να επιτευχθεύ χωρύσ 

ςτοχαςτικο-κριτικό ςκϋψη, πρακτικό εφαρμογό, αναφορϊ ςτο πλαύςιο, 
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εςωτερύκευςη των αξιών τησ εκπαύδευςησ για κοινωνικό δικαιοςϑνη και βαθειϊ 

γνώςη τησ πολυπολιτιςμικόσ πραγματικϐτητασ. 

Επύςησ, και οι ύδιοι οι εκπαιδευτικού αντιςτϋκονται ςτην ειςαγωγό 

ζητημϊτων για κοινωνικό δικαιοςϑνη ςτα προγρϊμματα ςπουδών ενώ και οι 

εκπαιδευτϋσ αδυνατοϑν να ενςωματώςουν τϋτοιου εύδουσ μοντϋλα. Επομϋνωσ, η 

αλλαγό ςτα προγρϊμματα εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών παρουςιϊζει 

ςοβαρϋσ δυςκολύεσ λϐγω του απολιτικοϑ και μη κοινωνικϊ κριτικοϑ πλαιςύου 

λειτουργύασ τουσ (Καςοϑτασ, 2007: 191). 

όμερα, δεν αρκεύ να γνωρύζει ο εκπαιδευτικϐσ μϐνο το γνωςτικϐ 

αντικεύμενϐ του ςε ακαδημαώκϐ επύπεδο. Ϊχοντασ το ρϐλο του καθοδηγητό 

καλεύται να ϋχει επύγνωςη του ςκοποϑ τησ αγωγόσ και τησ εκπαύδευςησ, τησ 

επιλογόσ του περιεχομϋνου τησ εκϊςτοτε ςχολικόσ γνώςησ, τησ εναλλακτικόσ 

προςϋγγιςησ επύκαιρων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών θεμϊτων τα οπούα δεν περιϋχονται ςτο ιςχϑον αναλυτικϐ 

πρϐγραμμα. Πϋρα απϐ ϐλα αυτϊ, ο ςϑγχρονοσ εκπαιδευτικϐσ θα πρϋπει να εύναι 

ςε θϋςη να προςαρμϐζει τη διδαςκαλύα του ςτισ ανϊγκεσ τησ εποχόσ, των 

μαθητών του και του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο εργϊζεται 

(Λιακοποϑλου, 2005 ςτο Αντωνύου, 2009: 58). 

Αυτϐ που πρϋπει να ςημειωθεύ εύναι ϐτι η υποςτόριξη τησ 

επαγγελματικόσ μϊθηςησ του εκπαιδευτικοϑ καθύςταται απαραύτητη δεδομϋνου 

ϐτι ςυμβϊλει ςτην βελτύωςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και ςτην καλϑτερη 

ανταπϐκριςη του ςτισ κοινωνικϋσ και εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Η επαγγελματικό 

μϊθηςη δεν εύναι μια διανοητικό διαδικαςύα η οπούα βαςύζεται ςτην απϐκτηςη 

και εφαρμογό γνώςεων αλλϊ περιλαμβϊνει το ςτοχαςμϐ και την ϋρευνα 

αναφορικϊ με την ανϊπτυξη μιασ πρακτικόσ και την εξϋλιξη μιασ πρϊξησ 

(Altrichter, 2005 ςτο Αυγητύδου, 2014: 19). 

 

 

Σο επαγγελματικό καθεςτώσ των εκπαιδευτικών 
 

Σο λεξικϐ ορύζει τον επαγγελματύα ωσ κϊποιον με εξαιρετικό 

επιδεξιϐτητα, εμπειρύα και γνώςεισ ςε ϋνα πεδύο. Ο επαγγελματιςμϐσ 

αναφϋρεται ςτην κοινωνικό κατϊςταςη, τισ μεθϐδουσ, τον χαρακτόρα, και τα 
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πρϐτυπα. Σα χαρακτηριςτικϊ του επαγγελματιςμοϑ για το πεδύο τησ 

εκπαύδευςησ περιλαμβϊνουν: την απϐκτηςη εξειδικευμϋνησ βϊςησ γνώςεων, την 

απϐκτηςη μεγαλϑτερησ διορατικϐτητα ςτισ υπεϑθυνεσ πρϊξεισ, την κατϊκτηςη 

να λειτουργοϑν ωσ φορεύσ λόψησ αποφϊςεων, και την απϐκτηςη περιςςϐτερου 

κϑρουσ ςτο ςϑνολϐ τησ κοινωνύασ (Jalongo & Isenberg, 1994 ςτο Isenberg, 1995: 

11). 

Η τυπολογύα του επαγγελματιςμοϑ παρϊγεται μϋςα απϐ μια ςϑνθεςη 

των ευρημϊτων: Η επιςτόμη τησ παιδαγωγικόσ ϋθεςε τα ζητόματα ενώ μϋςα 

απϐ το διϊλογο προϋκυψαν οι διαςτϊςεισ και τα χαρακτηριςτικϊ. Οι επτϊ 

διαςτϊςεισ τησ γνώςησ: τα προςϐντα, η εκπαύδευςη και η επαγγελματικό 

ανϊπτυξη, οι δεξιϐτητεσ, η αυτονομύα, οι αξύεσ, η δεοντολογύα και οι ανταμοιβϋσ 

περιλαμβϊνονται και ςτισ δϑο βϊςεισ δεδομϋνων. Κϊθε μύα απϐ τισ επτϊ 

διαςτϊςεισ εύναι ιςϐτιμη με τισ υπϐλοιπεσ και απαραύτητη για μια ολιςτικό 

προοπτικό των πρώτων χρϐνων του επαγγελματιςμοϑ και μπορεύ επύςησ, να 

εύναι αλληλοεξαρτώμενη αφοϑ τα χαρακτηριςτικϊ κϊθε διϊςταςησ εύναι 

ςϑνθετα (Brock, 2012: 42).   

όμερα, ο επαγγελματιςμϐσ του εκπαιδευτικοϑ ςυνδϋεται ϐλο και 

περιςςϐτερο με την επαγγελματικό ανϊπτυξη, δηλαδό με τη βιογραφύα, την 

επαγγελματικό κοινωνικοπούηςη και τισ επαγγελματικϋσ εμπειρύεσ του 

εκπαιδευτικοϑ. Ψσ προσ το κοινωνικϐ ρϐλο των εκπαιδευτικών, το κϋντρο 

βϊρουσ μετατοπύςτηκε ςτην αυτονομύα του παιδαγωγικοϑ τουσ ρϐλου και 

απομακρϑνθηκε απϐ τισ προςδοκύεσ που εύχαν οι κοινωνικού φορεύσ για αυτοϑσ 

(Ξωχϋλλησ, 2005: 30-31). 

Επιπλϋον, η επαγγελματικό ανϊπτυξη μπορεύ να ακολουθόςει διϊφορεσ 

διαδρομϋσ: Δεν εύναι απαραύτητα ςταθερό, αλλϊ μπορεύ να περιλαμβϊνει 

ςταθερϋσ φϊςεισ και ιδϋεσ οι οπούεσ οδηγοϑν ςε ϊλματα και ϐρια (Happo, 

Ma¨a¨tta¨, Uusiautti, 2012: 276).  

Η κοινωνικό θϋςη των εκπαιδευτικών βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με 

το status των ιδρυμϊτων απϐ τα οπούα αποφούτηςαν, με αποτϋλεςμα οι 

μεταβολϋσ ςτο status των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων να καθορύζει ιςτορικϊ τισ 

μεταβολϋσ ςτη θϋςη των εκπαιδευτικών. Μετϊ τον εκδημοκρατιςμϐ των 

δυτικών κοινωνιών και την οικοδϐμηςη του κρϊτουσ πρϐνοιασ, αυξόθηκαν οι 
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εκπαιδευτικϋσ επενδϑςεισ ςτον ϊνθρωπο και ειδικϊ ςτουσ νϋουσ. Ϊτςι, 

βελτιώθηκε η ποιϐτητα τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ και τονύςτηκε η ςημαςύα 

τησ πρωτοβϊθμιασ και προςχολικόσ εκπαύδευςησ για την πολϑπλευρη ανϊπτυξη 

των παιδικών ικανοτότων. Ύςτερα απϐ αυτόν την παραδοχό αναβαθμύςτηκε 

ςχεδϐν ςε ϐλεσ τισ χώρεσ το επύπεδο εκπαύδευςησ των δαςκϊλων και των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςε πανεπιςτημιακϐ επύπεδο 

(Κελπανύδησ, 2002: 212-213). 

Σο εκπαιδευτικϐ επϊγγελμα χαρακτηρύζεται απϐ χαμηλό ταϑτιςη με τον 

επαγγελματικϐ ρϐλο και αυτϐ μπορεύ να διαπιςτωθεύ απϐ τα ποςοςτϊ των 

εκπαιδευτικών οι οπούοι εγκαταλεύπουν πρώιμα το επϊγγελμϊ τουσ για 

διϊφορουσ λϐγουσ, ϐπωσ θα δοϑμε παρακϊτω, κϊτι που δεν ιςχϑει για ϐλεσ τισ 

χώρεσ. υμπεραςματικϊ, διαφαύνεται ϐτι η κοινωνικό θϋςη του εκπαιδευτικοϑ 

βελτιώθηκε με το χρϐνο ςε ςυνϊρτηςη με την αϑξηςη τησ ςημαςύασ τησ 

εκπαύδευςησ και του status των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων. Παρϊλληλα, η 

ραγδαύα εξϋλιξη των Υυςικών Επιςτημών ςυντϋλεςε ςτη διαφοροπούηςη τησ 

επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ και των ευκαιριών απαςχϐληςησ και κοινωνικόσ 

κινητικϐτητασ εκτϐσ του χώρου τησ εκπαύδευςησ για καθηγητϋσ μϋςησ 

εκπαύδευςησ διϊφορων ειδικοτότων, εφϐςον οι τελευταύοι λϐγω τησ 

ειδικϐτητϊσ τουσ διαμϐρφωςαν διαφορετικό επαγγελματικό ταυτϐτητα με 

μεγαλϑτερεσ δυνατϐτητεσ απαςχϐληςησ και με υψηλϐτερεσ αποδοχϋσ εκτϐσ του 

εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ (Κελπανύδησ, 2002: 214-215). 

Κατϊ τα πρώτα χρϐνια η επαγγελματοπούηςη περιλαμβϊνει μια 

διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι επαγγελματικού ρϐλοι των εκπαιδευτικών δεν 

εύναι ςταθερού και αμετϊβλητοι, αλλϊ μϊλλον δυναμικού και ανοικτού ςε 

ςυνεχεύσ μετατοπύςεισ και επανατοποθετόςεισ. Αλλϊ η ερμηνεύα για τουσ 

ποικύλουσ ρϐλουσ που βρϋθηκαν ςτην τυπολογύα υποδηλώνει ϐτι ςτα ςχολεύα 

υφύςταται ϋνα ιεραρχημϋνο εργατικϐ δυναμικϐ. Δεν υπϊρχει μια ςημαντικό 

αλλαγό ςτην ιςορροπύα δυνϊμεων, ςτα μϋλη και ςτισ αξύεσ των κοινοτότων ςτισ 

οπούεσ ανόκουν. Ψσ εκ τοϑτου, τα ευρόματα αποκαλϑπτουν πωσ μπορεύ να 

διαιωνύζονται προηγοϑμενεσ ανιςϐτητεσ ςε καταςτϊςεισ και ευκαιρύεσ μεταξϑ 

του εργατικοϑ δυναμικοϑ (Simpson, 2010: 279). 
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Για να υφύςταται η επαγγελματοπούηςη ςτο χώρο τησ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ, δεν επαρκεύ μϐνο η ακαδημακοπούηςη, η οπούα αποτελεύ τη 

μικρϐτερη προϒπϐθεςη για ϋνα ςυμπαγϋσ γνωςτικϐ πεδύο. Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα 

πρϋπει να εύναι ξεκϊθαρο ποιεσ επιςτόμεσ παρϋχουν αυτό τη γνώςη και 

ςχηματοποιοϑν τη βϊςη του επαγγϋλματοσ (Vrinioti, 2013: 160). 

Ειδικϐτερα, για να καταςτοϑν επαγγελματύεσ οι εκπαιδευτικού οφεύλουν 

να καλϑψουν μια ςειρϊ απϐ ανϊγκεσ ϐπωσ: Η ανϊγκη να διατηροϑν τουσ 

ςτϐχουσ και το ϐραμϊ τουσ, να λειτουργοϑν ωσ πρϐτυπα ςτη δια βύου μϊθηςη, 

να περιορύζουν τισ εργαςιακϋσ ςυνόθειεσ που ανακϐπτουν την εξϋλιξό τουσ, να 

εύναι υπεϑθυνοι ςτον εργαςιακϐ, ηθικϐ και επαγγελματικϐ τομϋα, και τϋλοσ, να 

προςπαθοϑν να διαμορφώςουν μια μαθηςιακό κουλτοϑρα ςε ςυνεργαςύα με 

τουσ ςυναδϋλφουσ, τουσ γονεύσ και την κοινϐτητα (Βακϊκη, 2003: 438). 

Επιπλϋον, οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να εφοδιϊζονται με επιςτημονικϋσ 

γνώςεισ ςτον τομϋα εργαςύασ τουσ και ακϐμα, θα πρϋπει να αναπτϑξουν τισ 

απαραύτητεσ ικανϐτητεσ προκειμϋνου να εφαρμϐςουν τισ επιςτημονικϋσ τουσ 

γνώςεισ αντιμετωπύζοντασ ϋτςι, καταςτϊςεισ και προβλόματα που προκϑπτουν 

ςτην καθημερινό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα (Vrinioti, 2013: 158-159). 

H επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ και ανϊπτυξη απαιτεύ απϐ τον 

εκπαιδευτικϐ να αφοςιωθεύ ολοκληρωτικϊ ςτη μϊθηςη, με την υποςτόριξη του 

εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ αλλϊ και χωρύσ αυτόν, αν χρειαςτεύ. τισ μϋρεσ μασ η 

ανϊπτυξη κϊποιου ωσ επαγγελματύα προϒποθϋτει την προςωπικό του ανϊπτυξη 

πρώτα (Βακϊκη, 2003: 437). 

Σο επϊγγελμα των εκπαιδευτικών ςτην Ευρώπη καλεύται να 

αντιμετωπύςει πολλϋσ προκλόςεισ οι οπούεσ εύναι παρϐμοιεσ με αυτϋσ ϊλλων 

επαγγελμϊτων. Αρχικϊ, υπϊρχει ϋλλειψη καταρτιςμϋνων εκπαιδευτικών (π.χ. 

Βϋλγιο, Γερμανύα, Πολωνύα, λοβακύα, ουηδύα και Ηνωμϋνο Βαςύλειο) και 

ϋλλειψη μηχανιςμών για την επιλογό των κατϊλληλων υποψηφύων (π.χ. 

Σςεχύα). υγκεκριμϋνα, διευθυντϋσ ςχολεύων τησ ΕΕ τονύζουν την απουςύα 

κατϊλληλου προςωπικοϑ ςτα ςχολεύα η οπούα ϋχει ςυνϋπειεσ και ςτη 

διδαςκαλύα δεδομϋνου ϐτι το 14% των μαθητών διδϊςκεται απϐ ελλιπώσ 

καταρτιςμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ, με το Λουξεμβοϑργο, το Βϋλγιο και την 
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Εςθονύα να πλόττονται περιςςϐτερο (ΟΟΑ, 2006 ςτο Ανδρεαδϊκησ κ.α., 2012: 

289). 

Ακϐμη, ϋνα ϊλλο χαρακτηριςτικϐ του εκπαιδευτικοϑ επαγγϋλματοσ εύναι 

η δυςαναλογύα γϋνουσ, καθώσ οι γυναύκεσ αποτελοϑν το 70%των εκπαιδευτικών 

ςτην ΕΕ. Βϋβαια, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ϐςο υψηλϐτερη η εκπαιδευτικό 

βαθμύδα τϐςο μικρϐτερη η παρουςύα γυναικών ςτην εκπαύδευςη (Ανδρεαδϊκησ 

κ.α., 2012: 290). 

Επύςησ, το επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ δεν επιλϋγεται απϐ τουσ νϋουσ 

ςόμερα, καθώσ δεν εύναι αρκετϊ ελκυςτικϐ λϐγω των χαμηλών μιςθών και τησ 

ανεπαρκοϑσ διαχεύριςησ των πϐρων, προκαλώντασ ανηςυχύεσ με αποτϋλεςμα να 

μην το επιλϋγουν τα πιο εξειδικευμϋνα ϊτομα. Ψςτϐςο, εξαιτύασ τησ οικονομικόσ 

κρύςησ διαφαύνεται ςε οριςμϋνεσ χώρεσ η ςτροφό ςε θϋςεισ χαμηλών αποδοχών 

που παρϋχουν ϐμωσ μονιμϐτητα π.χ. των εκπαιδευτικών (Cedefop, 2010 ςτο   

Ανδρεαδϊκησ κ.α., 2012: 291). Ϊτςι, προκϑπτει ωσ αποτϋλεςμα οι νϋοι 

εκπαιδευτικού να εγκαταλεύπουν το επϊγγελμα ακϐμα και ςε ποςοςτϐ 10% λ.χ. 

ςτισ κϊτω χώρεσ χωρύσ να αξιοποιοϑνται επαρκώσ οι πϐροι που επενδϑονται 

ςτην αρχικό εκπαύδευςη (OECD, 2005). 

Οι αλλαγϋσ που ςημειώθηκαν ςτην Ευρώπη  προδιαγρϊφουν ποιοτικό 

και ποςοτικό βελτύωςη των εκπαιδευτικών με ςτϐχο την ανωτατοπούηςό τουσ 

(Κιτςαρϊσ, 2001: 382). 

Ψςτϐςο, ςτισ περιςςϐτερεσ χώρεσ του κϐςμου οι εκπαιδευτικού 

διαθϋτουν μειωμϋνα τυπικϊ προςϐντα, ςυνεπώσ η επαγγελματικό αναβϊθμιςη 

των εκπαιδευτικών βρύςκεται ακϐμη ςτο αρχικϐ τησ ςτϊδιο. Ιδιαιτϋρα ςτισ 

μϋρεσ μασ, οι εκπαιδευτικού καλοϑνται να  αναθεωρόςουν την επαγγελματικό 

τουσ ταυτϐτητα (μϋςω τησ αλλαγόσ παιδαγωγικών πρακτικών και τησ επιβολόσ 

των αξιολογικών μϋτρων) ενώ ψϊχνουν τρϐπο να κϊνουν τη διαφορϊ ςτον 

τομϋα τουσ (Urban, 2009 ςτο Winterbottom & Mazzocco, 2014: 2) . Κϊτι τϋτοιο 

τονύζει ϐτι η διαφορϊ μεταξϑ αρχϊριων και ϋμπειρων καθηγητών βαςύζεται μϐνο 

ςτην ποςϐτητα και το βϊθοσ του επιςτημονικοϑ περιεχομϋνου ό των μεθϐδων. 

Ουςιαςτικϊ, οι αρχϊριοι  δϊςκαλοι δεν ϋχουν αρκετϐ περιεχϐμενο ό τισ μεθϐδουσ 

για να διδϊξουν αποτελεςματικϊ (Cochran-Smith&Lytle, 1999 ςτο 

Winterbottom & Mazzocco, 2014: 2). 
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Ο Hartley(Hartley, 1991 ςτο Γουδόρασ, υνώδη & Αγγϋλησ, 2002) ορύζει 

«την επικρϊτηςη του τεχνοκρατικοϑ προςανατολιςμοϑ ςτη βαςικό εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών ωσ: «την τϊςη να επιβϊλλονται ςτενϊ κριτόρια για την 

εκπαύδευςό τουσ  και τη γενικό απομϊκρυνςη απϐ την ύδια την ανϊλυςη τησ 

εκπαύδευςησ». 

Καταληκτικϊ, η αναβϊθμιςη των προςϐντων των εκπαιδευτικών υπόρξε 

ςημαντικϐ ζότημα τησ εκπαιδευτικόσ μεταρρϑθμιςησ για την 

επαγγελματοπούηςη των εκπαιδευτικών ϐλων των ςχολικών βαθμύδων. Όπωσ 

ςτα παραδοςιακϊ επαγγϋλματα, ϋτςι και ςτην εκπαύδευςη θα πρϋπει να 

ειςϊγονται οι υποψόφιοι με πιο αυςτηρϊ κριτόρια. Αυτό η βελτύωςη των 

εκπαιδευτικών προςϐντων θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την αναβϊθμιςη τησ 

ποιϐτητασ και των προςϐντων των εκπαιδευτικών αλλϊ και τησ διδαςκαλύασ 

(Ingersoll & Merrill, 2011: 187). 

Η ανωτϋρω επιλεκτικό ειςαγωγό των υποψηφύων ςτα προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με την επύςημη επαγωγό ςε ϋνα επαγγελματικϊ 

αναπτυγμϋνο ςχολεύο ςυνιςτοϑν την ομϊδα αναφορϊσ για την επαγγελματικό 

ςυμπεριφορϊ (Shon, 2006: 7). 

Η επαγγελματικό ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών, λοιπϐν, ςυμβϊλλει 

βραχυπρϐθεςμα ςτην υποςτόριξη ενϐσ εκπαιδευτικοϑ μϋτρου, ενώ 

μακροπρϐθεςμα καλλιεργοϑνται οι προϒποθϋςεισ για μετατροπό των εννοιών 

(διδαςκαλύα, μϊθηςη, ςυνεργαςύα) ςε απαραύτητο κομμϊτι τησ επαγγελματικόσ 

ζωόσ ςτο ςχολεύο (Γκρύτζιοσ, 2011: 103). 
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3. Η ΑΡΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΏΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Μορφϋσ και διϊρκεια αρχικόσ εκπαύδευςησ 
 

Η αρχικό εκπαύδευςη προςφϋρει ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ περιςςϐτερο 

εξελιγμϋνα εργαλεύα, ώςτε να κατανοόςουν ςε μεγαλϑτερο βϊθοσ το 

κοινωνικοπολιτιςμικϐ πλαύςιο των ςχολεύων ςτα οπούα διδϊςκουν. Οι 

εκπαιδευτικού πρϋπει να προετοιμαςτοϑν προκειμϋνου να εύναι ικανού να 

διαχειρύζονται την αλλαγό των καταςτϊςεων, ςτισ οπούεσ οι μαθητϋσ 

οικοδομοϑν τισ γνώςεισ τουσ απϐ διαφορετικϋσ οπτικϋσ  και πηγϋσ. Εύναι 

θεμελιώδεσ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ να ϋχουν τη δυνατϐτητα να δημιουργοϑν 

μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ που ςυνδϋουν αυτϐ που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν, 

χρηςιμοποιώντασ τεχνικϋσ και εμπειρύεσ προςαρμοςμϋνεσ κατϊλληλα, 

λαμβϊνοντασ υπϐψη παρϊλληλα, την ποικιλομορφύα των αρχικών τουσ ιδεών 

(Schneider & Stern, 2009 ςτο Musset, 2010: 15-16). 

Η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ ηλικύασ λαμβϊνει χώρα 

ςτα ιδρϑματα τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και διεξϊγεται απϐ τα 

πανεπιςτόμια, τα κολϋγια και τισ ακαδημύεσ. Η περύοδοσ εκπαύδευςησ κυμαύνεται 

απϐ δϑο (Μϊλτα) ϋωσ πϋντε ϋτη (Αυςτρύα και Πολωνύα) ενώ τρύα χρϐνια 

προπτυχιακόσ εκπαύδευςησ παρϋχουν οχτώ χώρεσ (Βϋλγιο, Υινλανδύα, 

Ουγγαρύα, Ιρλανδύα, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, λοβενύα, Ιςπανύα) και ςε 6 

χώρεσ, (Κϑπροσ, Σςεχικό Δημοκρατύα, Ελλϊδα, Ολλανδύα, Πορτογαλύα, Σουρκύα) 

η περύοδοσ εκπαύδευςησ εύναι τϋςςερα ϋτη. Σουλϊχιςτον τρύα χρϐνια 

εκπαύδευςησ απαιτοϑνται ςτη ουηδύα και 3,5 χρϐνια ςτη Δανύα (Kayhan & 

Kılıça, 2011: 3750). 

Ακολοϑθωσ, το νϋο ςϑςτημα που καθιερώθηκε το 1991-92 ςτη Γαλλύα 

που αφορϊ ςτην εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

απαιτεύ εκπαύδευςη διϊρκειασ τριών ετών  ακολουθοϑμενη απϐ επαγγελματικό 

εκπαύδευςη 2 χρϐνων. Οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ καλοϑνται ςόμερα να 

ϋχουν ςυμπληρώςει ςυνολικϊ πϋντε χρϐνια ςτο πανεπιςτόμιο, κϊτι που ςυνιςτϊ 

το υψηλϐτερο προςϐν μεταξϑ των χωρών του ΟΟΑ (Kaga, 2007). 
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ε ϐλεσ ςχεδϐν τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ καταρτύζονται ςϑμφωνα με το ταυτϐχρονο μοντϋλο. Ψςτϐςο, ςτη 

Γαλλύα, ϐλοι οι εκπαιδευτικού παρακολουθοϑν μια διαδοχικό μορφό 

εκπαύδευςησ. το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, η ταυτϐχρονη προςϋγγιςη όταν η 

παραδοςιακό διαδρομό αλλϊ ςόμερα και τα δϑο μοντϋλα προςφϋρονται εξύςου. 

Επύςησ, ςε δϑο χώρεσ (Σςεχικό Δημοκρατύα και ουηδύα), το ταυτϐχρονο και το 

διαδοχικϐ μοντϋλο, (βλ. «μορφϋσ και διϊρκεια  αρχικόσ εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών» τησ παροϑςασ εργαςύασ) χρηςιμοποιοϑνται μαζύ (Kayhan & 

Kılıça, 2011: 3751). 

Ακϐμη, οι εκπαιδευτικού μποροϑν να αντιμετωπύςουν πολλϋσ προκλόςεισ 

ςτα πρώτα χρϐνια τησ καριϋρασ τουσ και ωσ εκ τοϑτου ςυχνϊ χρειϊζονται 

υποςτόριξη. Ϊτςι, διαμορφώθηκαν τα δομημϋνα ειςαγωγικϊ προγρϊμματα τα 

οπούα προςφϋρουν πρϐςθετη εκπαύδευςη, εξατομικευμϋνη βοόθεια και 

ςυμβουλϋσ για τουσ νεοειςερχϐμενουσ ςτο επϊγγελμα εκπαιδευτικοϑσ 

κατϋχοντασ πλϋον ςημαντικό θϋςη ςε πολλϋσ χώρεσ ενώ ςε αρκετϋσ ϋχουν 

πρϐςφατα ειςαχθεύ. Ψςτϐςο, τα διϊφορα ςυςτατικϊ ενϐσ τϋτοιου ςυςτόματοσ 

υποςτόριξησ(π.χ. πραγματικό διδαςκαλύα, πρϐςθετη εκπαύδευςη, επαφό με τον 

μϋντορα, αξιολϐγηςη, κ.λπ.) δεν ςταθμύζονται με τον ύδιο τρϐπο παντοϑ. Η 

οργανωτικό ποικιλομορφύα αυτών των ςυςτημϊτων εύναι αρκετϊ υψηλό και η 

αποτελεςματικϐτητϊ τουσ ωσ προσ την αρωγό των εκπαιδευτικών μπορεύ 

επύςησ, να ποικύλλει (Eurydice, 2013: 16). 

τον αντύποδα, η ϊλλη πλευρϊ τησ ςυζότηςησ προτεύνει ϐτι ϋνα πτυχύο 

μετϊ απϐ τετρϊχρονη εκπαύδευςη δε ςυνιςτϊ απαραύτητη προϒπϐθεςη για 

υψηλόσ ποιϐτητασ προγρϊμματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ ενώ βαςύζεται ςε 

πρϐςφατεσ μελϋτεσ οι οπούεσ προβϊλλουν αντιφατικϊ ευρόματα ςχετικϊ με τη 

ςυνϊρτηςη τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών και την ποιϐτητα των 

μαθηςιακών αποτελεςμϊτων. Οι Early et al. (2006 ςτο Ritblatt, Garrity, 

Longstreth, Hokoda & Potter, 2013:47)ανϋφεραν την ϑπαρξη ςυνϊφειασ μεταξϑ 

τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών και των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων ςτα 

μαθηματικϊ, αλλϊ ϐχι και ςε ϊλλουσ τομεύσ.  

Επιπρϐςθετα, ςϑμφωνα με ϋρευνα των Early, Maxwell, Burchinal και των 

ςυνεργατών τουσ (2007 ςτο Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda & Potter, 
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2013:47) υπϊρχουν αντιφατικϊ ευρόματα ςε ϐ,τι αφορϊ τισ ςχϋςεισ μεταξϑ 

ποιϐτητασ ςτην τϊξη, μαθηςιακών εκπαιδευτικών αποτελεςμϊτων και επιπϋδου 

εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών. Σα ανωτϋρω οδόγηςαν τουσ ερευνητϋσ ςτο 

ςυμπϋραςμα ϐτι η πολιτικό που εςτιϊζεται αποκλειςτικϊ ςτην αϑξηςη του 

επιπϋδου εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών δεν εύναι αρκετό για να βελτιώςει 

την ποιϐτητα ςτην τϊξη ό ςτα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα του παιδιοϑ (Ritblatt, 

Garrity, Longstreth, Hokoda & Potter, 2013:47). 

 

Μοντϋλα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών - Εξειδύκευςη 
 

ϑμφωνα με τουσ Vandenbroeck, Coussée & Bradt (2010 ςτο Jónsdóttir & 

Coleman, 2014: 211), η προςχολικό εκπαύδευςη επιτελεύ διϊφορεσ λειτουργύεσ 

ςτην κοινωνύα: Σην εκπαιδευτικό λειτουργύα, ςτην οπούα οι πεποιθόςεισ για το 

ποια εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα πρϋπει να ςυνεχιςτοϑν μπορεύ να διαφϋρουν 

μεταξϑ των επαγγελματιών αλλϊ και μεταξϑ των γονιών, την οικονομικό 

λειτουργύα, που επιτρϋπει ςτουσ γονεύσ να ςυνδυϊζουν τισ οικογενειακϋσ τουσ 

ευθϑνεσ με τη ςυμμετοχό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ, και τη λειτουργύα που 

ςχετύζεται με την κοινωνικό δικαιοςϑνη, ό πώσ η προςχολικό εκπαύδευςη μπορεύ 

να μειώςει τισ προφανεύσ ανιςϐτητεσ ό ϊδικεσ καταςτϊςεισ. Οι τρεισ αυτϋσ 

λειτουργύεσ, ϐμωσ, εύναι αναπϐφευκτα ςε ϋνταςη μεταξϑ τουσ και η «αρμονικό 

ςυνϑπαρξό τουσ πιθανώσ δε θα επιτευχθεύ ποτϋ». 

Η εκπαύδευςη θεωρόθηκε ωσ κινητόρια δϑναμη και υποςτόριξη για την 

αλλαγό με αποτϋλεςμα οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ να ϋχουν 

θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτην εκπαύδευςη. Πϊνω απϐ τουσ μιςοϑσ (62,5%) ϋχουν 

αποκτόςει ςχετικϊ ευρεύα ςυμπληρωματικό εκπαύδευςη. Η εκπαύδευςη 

αντιμετωπύζεται ωσ ϋνα κρύςιμο ςημεύο ϐςον αφορϊ το ϋργο του εκπαιδευτικοϑ 

προςχολικόσ ηλικύασ (Happo, 2006 ςτο Happo, Ma¨a¨tta¨ & Uusiautti, 2012: 276). 

Ακολοϑθωσ, η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών για την προςχολικό αγωγό 

εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνη με την εκπαύδευςη των δαςκϊλων και ϋτςι η 

εκπαύδευςη πρϋπει να θεωρεύται ωσ αναπϐςπαςτο μϋροσ του εκπαιδευτικοϑ 

επαγγϋλματοσ. Οι εκπαιδευτικού τησ προςχολικόσ ηλικύασ θα πρϋπει να ϋχουν 

ϋνα υψηλϐ επύπεδο αρχικόσ εκπαύδευςησ καθώσ και πρϐςβαςη ςε υψηλόσ 
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ποιϐτητασ ςυνεχό επαγγελματικό ανϊπτυξη. Επύςησ, θα πρϋπει να υπϊρχουν 

ςυνδϋςεισ και δυνατϐτητεσ για κινητικϐτητα μεταξϑ των διϊφορων 

εκπαιδευτικών με προϒπϐθεςη την επαρκό ανανϋωςη των προςϐντων που 

αποκτόθηκαν (ETUCE, 2008: 28). 

Οι ςτϐχοι και ο ρϐλοσ των εκπαιδευτικών ςτην προςχολικό αγωγό 

απαιτοϑν ιδιαύτερα εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεξιοτότων απϐ ϊλλα επαγγϋλματα. Οι ανϊγκεσ των 

μικρών παιδιών και το πρϐγραμμα ςπουδών που παρακολουθοϑν απαιτοϑν να 

δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα ςτισ ψυχολογικϋσ, αναπτυξιακϋσ και εκφραςτικϋσ 

πτυχϋσ τησ εκπαύδευςησ. Όμωσ, δεν μπορεύ να μειωθεύ η ςημαςύα τησ ςε 

ζητόματα φροντύδασ και πρϐνοιασ. Οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ ηλικύασ, 

λοιπϐν, θα πρϋπει να εύναι ιδιαύτερα ειδικευμϋνοι ςτην επικοινωνύα με τουσ 

γονεύσ και την ανϊπτυξη ιςχυρών δεςμών μαζύ τουσ (ETUCE, 2008: 28). 

Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για τη ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι το απολυτόριο 

λυκεύου (Βϋλγιο, Δανύα, Ελλϊδα, Ουγγαρύα, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Πολωνύα, 

Πορτογαλύα, λοβενύα, Ιςπανύα και Σουρκύα). Αναλϑοντασ τισ χώρεσ ϐςον αφορϊ 

τον τρϐπο ειςαγωγόσ, γύνεται φανερϐ ϐτι λύγεσ χώρεσ απαιτοϑν εξετϊςεισ 

ειςαγωγόσ ςτο πανεπιςτόμιο (Γαλλύα, Γερμανύα, Ιςπανύα και Σουρκύα). ε 

κϊποιεσ τα πανεπιςτόμια χρηςιμοποιοϑν τισ δικϋσ τουσ εξετϊςεισ ςϑμφωνα με 

τα εθνικϊ πρϐτυπα τησ κϊθε χώρασ προκειμϋνου να ειςαχθοϑν οι φοιτητϋσ ςε 

αυτϊ (Βϋλγιο, Κϑπροσ, Σςεχικό Δημοκρατύα, Υινλανδύα, Ελλϊδα, Ουγγαρύα, 

Λιθουανύα, Πολωνύα και Πορτογαλύα). Μϊλιςτα, ςτη ουηδύα και τη Μϊλτα η 

προςχολικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών παρϋχεται μϋςω ειδικών 

μαθημϊτων (Kayhan & Kılıça, 2011:3752). 

Όςον αφορϊ το ελϊχιςτο προςϐν για να διδϊξει κϊποιοσ ςε προςχολικϐ 

επύπεδο εύναι, ςτισ περιςςϐτερεσ χώρεσ, το πτυχύο (Bachelor), το οπούο διαρκεύ 

τρύα ϋωσ τϋςςερα ϋτη. Ψςτϐςο, ςτην Σςεχικό Δημοκρατύα, τη Γερμανύα, τη 

Μϊλτα, την Αυςτρύα και τη λοβακύα το απαραύτητο προςϐν εύναι το 

απολυτόριο ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ ό μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με 

διϊρκεια απϐ δϑο ϋωσ πϋντε ϋτη. 
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Μϐνο ςτη Γαλλύα, την Ιταλύα, την Πορτογαλύα και την Ιςλανδύα οι 

μελλοντικού εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εκπαιδεϑονται ςε επύπεδο 

μεταπτυχιακϐ (master). τη Υινλανδύα, το πιο ςυχνϐ απαραύτητο προςϐν εύναι 

το πτυχύο και ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ το μεταπτυχιακϐ (Eurydice, 2013: 25). 

υνολικϊ, η εύςοδοσ ςτην αρχικό εκπαύδευςη φαύνεται να διϋπεται απϐ 

τισ γενικϋσ απαιτόςεισ ειςϐδου ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη και ϐχι απϐ 

ςυγκεκριμϋνα κριτόρια επιλογόσ (Eurydice, 2013: 31). 

Αυτϐ που αξύζει να ςημειωθεύ εύναι ϐτι το ελϊχιςτο επύπεδο απαραύτητων 

προςϐντων για ϋναν/μύα εκπαιδευτικϐ προςχολικόσ εκπαύδευςησ ϋχει αυξηθεύ 

ςε ολϐκληρη την Ευρώπη ςε ςϑγκριςη με την περύοδο 2006-2007 (Eurydice, 

2012: 110-111). 

Η ειδικό επαγγελματικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών(η οπούα 

περιλαμβϊνει θεωρητικϐ και πρακτικϐ μϋροσ και εύναι διακριτό απϐ την 

εκπαύδευςη ςε ϋνα γνωςτικϐ αντικεύμενο)ανϋρχεται ςτο ϋνα τρύτο του ςυνϐλου 

των μαθημϊτων ςτην πλειονϐτητα των χωρών. Η πρακτικό εξϊςκηςη ςτα 

ςχολεύα εύναι περιςςϐτερη για την προςχολικό εκπαύδευςη ςε ςχϋςη με τισ 

υπϐλοιπεσ βαθμύδεσ (Eurydice, 2013: 15). 

Αυτό κατϊ τη διϊρκεια τησ αρχικόσ εκπαύδευςησ επιτρϋπει ςτουσ εν 

δυνϊμει εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ να εξοικειωθοϑν με τισ 

τϊξεισ, προλαμβϊνει τα «realityshocks» κατϊ την ϋναρξη τησ ςταδιοδρομύασ 

τουσ, ςυνδϋει την παιδαγωγικό θεωρύα με τα πρακτικϊ προβλόματα και τϋλοσ, 

ςυντελεύ ςτην καταςκευό μιασ ςταθερόσ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ. Εξϊλλου, 

ϋχει διαπιςτωθεύ ϐτι οι φοιτητϋσ που εύχαν εκτεταμϋνη πρακτικό ϊςκηςη ςτα 

ςχολεύα αποδύδουν καλϑτερα ωσ εκπαιδευτικού (Musset, 2010: 8). 

Επιπλϋον, η πρακτικό ϊςκηςη ςτο νηπιαγωγεύο ςυμβϊλλει ςτη ςϑνδεςη 

τησ παιδαγωγικόσ και διδακτικόσ θεωρύασ και πρϊξησ των υποψηφύων 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, ςτον τϐπο τησ εκπαύδευςησ και 

διδαςκαλύασ. Η πρακτικό ϊςκηςη δύνει την ευκαιρύα ςυνειδητοπούηςησ των 

προςωπικών εκπαιδευτικών θεωριών των υποψηφύων εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ και του τρϐπου που ςυνδϋονται με τισ εκπαιδευτικϋσ, 

παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ τουσ επιλογϋσ.   Η πρακτικό ϊςκηςη ςυνοδεϑεται 

και ςτηρύζεται απϐ τον κλϊδο τησ παιδαγωγικόσ επιςτόμησ που ϋχει ωσ 
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αντικεύμενο τη διδακτικό πρϊξη, δηλαδό απϐ τη Διδακτικό Μεθοδολογύα. Ση 

μεςολϊβηςη μεταξϑ θεωρύασ και πρϊξησ, Πανεπιςτημύου και Νηπιαγωγεύου, 

ςπουδών και επαγγϋλματοσ, αναλαμβϊνει το πρϐγραμμα τησ Διδακτικόσ 

Μεθοδολογύασ και Πρακτικόσ Ωςκηςησ. Ο ςκοπϐσ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ δεν 

περιορύζεται ςτην απϐκτηςη μύασ πρακτικόσ εμπειρύασ ςτο χώρο εργαςύασ αλλϊ 

ςυνδϋεται με την απϐκτηςη και αξιοπούηςη θεωρητικών, ερευνητικών και 

ςτοχαςτικών ικανοτότων, επιδιώκοντασ την κριτικό προςϋγγιςη τϐςο τησ 

προςωπικόσ εκπαιδευτικόσ πρϊξησ, ϐςο και του τρϐπου εργαςύασ ϊλλων 

εκπαιδευτικών (Ανδροϑςου & Αυγητύδου, 2013: 18). 

Βϋβαια, υπϊρχει «η αντύληψη ενόσ διαχωριςμού μεταξύ θεωρύασ και 

πρακτικόσ που επικρατεύ μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οπούοι ϋχουν την εμπειρύα 

ότι η πρώτη εύναι λιγότερο ςχετικό και χρόςιμη από τη δεύτερη, δεν εύναι πϊντα 

εύκολο να μεταβληθεύ. Η πεπούθηςη ότι η θεωρύα η οπούα διδϊςκεται ςτα 

πανεπιςτόμια και ςτα κολϋγια εύναι περιοριςμϋνησ αξύασ και δε μπορεύ εύκολα να 

εφαρμοςτεύ ςτην πραγματικότητα όςον αφορϊ ςτην οργϊνωςη και τη διαχεύριςη 

τησ τϊξησ αποτελεύ μϋροσ τησ διαδικαςύασ του να γύνει κανεύσ εκπαιδευτικόσ» 

(Βακϊκη, 2003: 327). 

Επύςησ, το πτυχύο δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ αποφούτουσ να εργαςτοϑν 

τϐςο ωσ εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτην προςχολικό εκπαύδευςη 

καθώσ και ςε διϊφορεσ ϊλλεσ θϋςεισ οι οπούεσ απαιτοϑν εξειδύκευςη ςτην 

προςχολικό εκπαύδευςη, λ.χ. ςτη δημϐςια διούκηςη. Κατϊ τη διϊρκεια των 

ςπουδών τουσ, οι φοιτητϋσ θα εξοικειωθοϑν με την παιδικό ηλικύα και την 

ανϊπτυξη των παιδιών, την ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ και τησ μϊθηςησ, 

καθώσ και με τουσ ςτϐχουσ, το περιεχϐμενο και τισ μεθϐδουσ που εφαρμϐζονται 

ςτη δημϐςια προςχολικό εκπαύδευςη. Επιπλϋον, οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν 

ικανϐτητεσ ανϊλυςησ, κριτικόσ αξιολϐγηςησ και αξιολϐγηςησ τησ δικόσ τουσ 

εργαςύασ, η οπούα βαςύζεται ςε ερευνητικϊ δεδομϋνα (Happo, 2006 ςτο Happo, 

Ma¨a¨tta¨ & Uusiautti,2012: 274). 

Αξιοςημεύωτο εύναι το ζότημα για τη ςχϋςη τησ εκπαύδευςησ με την 

κοινωνικό πρϐνοια αναφορικϊ με την πρώιμη παιδικό ηλικύα. Παρϊ τη διεθνό 

αναγνώριςη για δϑο ξεχωριςτϋσ διαδικαςύεσ, οι επικρατοϑςεσ πολιτικϋσ ςε 

οριςμϋνεσ χώρεσ φαύνεται να μην την ενςτερνύζονται, με ςυνϋπεια την ανϊπτυξη 
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ενϐσ διπλοϑ δικτϑου εκπαύδευςησ, αναπαρϊγοντασ με αυτϐν τον τρϐπο τη 

θεςμικό διχοτομύα ςε επαγγελματικό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, επικρατεύ η ϊποψη πωσ 

τα παιδιϊ κϊτω των τριών ετών χρόζουν μϐνο υπηρεςιών φροντύδασ ενώ τα 

παιδιϊ απϐ τριών ϋωσ ϋξι χρειϊζονται περιςςϐτερο κοινωνικο-εκπαιδευτικϋσ 

υπηρεςύεσ, επηρεϊζοντασ ανϊλογα το επύπεδο εκπαύδευςησ του προςωπικοϑ. 

Επομϋνωσ, οι εκπαιδευτικού για τα μικρϐτερα παιδιϊ εύναι απϐφοιτοι ςυνόθωσ 

δευτεροβϊθμιασ ό μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ενώ, αντύθετα, για τα 

μεγαλϑτερα παιδιϊ το προςωπικϐ κατϋχει πτυχύο τριτοβϊθμιασ 

πανεπιςτημιακόσ ςυνόθωσ, εκπαύδευςησ, με αποτϋλεςμα τη δημιουργύα 

εςωτερικόσ ιεραρχύασ με ιδεολογικοπολιτικϋσ προεκτϊςεισ (Ζαμπϋτα, 2004: 

143). 

Αυτϐ το χϊςμα μεταξϑ εκπαύδευςησ και φροντύδασ επιφϋρει αρνητικϋσ 

ςυνϋπειεσ και για τα παιδιϊ, εφϐςον δύνει υπερβολικό ϋμφαςη ςτη γνωςτικό 

ανϊπτυξη των παιδιών ςε βϊροσ τησ φροντύδασ και των κοινωνικών δεςμών. 

Ψςτϐςο, ςημειώνεται ϐτι η φροντύδα ςτα ςχολεύα προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

εύναι περιςςϐτερο απϐ ποτϋ αναγκαύα για την υποςτόριξη τησ μϊθηςησ και τησ 

κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ. Μια ϊλλη ςοβαρό ςυνϋπεια τησ διαύρεςησ μεταξϑ 

εκπαύδευςησ και φροντύδασ εύναι η παραδοχό ϐτι οι οικογϋνειεσ - ειδικϐτερα, οι 

μητϋρεσ - θα αναλϊβουν την απαραύτητη φροντύδα των παιδιών, ακϐμη και αν 

κϊτι τϋτοιο αποκϐψει τισ γυναύκεσ απϐ την εργαςύα πλόρουσ ωραρύου, λϐγω τησ 

ϋλλειψησ επαρκοϑσ δημϐςιασ ςτόριξησ για την ανατροφό των παιδιών τουσ 

(Bennett, 2003: 44-45). 

Η διχοτομύα που υπϊρχει ϋχει ιςτορικϋσ και κοινωνικϋσ ρύζεσ με τισ δομϋσ 

φροντύδασ  να ανϊγονται ςτουσ φιλανθρωπικοϑσ θεςμοϑσ που απευθϑνονταν 

ςτα παιδιϊ τησ εργατικόσ τϊξησ ενώ οι θεςμού εκπαύδευςησ ανϊγονται ςτουσ 

παιδικοϑσ κόπουσ τησ αςτικόσ τϊξησ (Ζαμπϋτα, 2004: 164). 

Ψςτϐςο, πρϐςφατεσ ϋρευνεσ αποκαλϑπτουν μια ςϑγκρουςη μεταξϑ τησ 

προςϋγγιςησ τησ κοινωνικόσ παιδαγωγικόσ και τησ πολιτικόσ η οπούα 

επικεντρώνεται ςτην πιο τυπικό μϊθηςη, δηλαδό τη ςχολειοπούηςη (Jónsdóttir 

& Coleman, 2014: 212). 

Οι κοινϋσ ευρωπαώκϋσ τϊςεισ ςόμερα ςτοχεϑουν ςε μια ςτενό 

επαγγελματικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών χωρύσ επιςτημονικό μϐρφωςη 
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και ακαδημαώκό ταυτϐτητα, για αυτϐ και επικρατεύ ο ϐροσ «κατϊρτιςη» και ϐχι 

εκπαύδευςη εκπαιδευτικών (Ζαμπϋτα, 2004: 147). 

Μύα μελϋτη των Froseth και Caspersen (2008 ςτο Steinnes, 2014: 490) 

δεύχνει ϐτι οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι λιγϐτερο 

ικανοποιημϋνοι με την εκπαύδευςη τουσ τρύα χρϐνια μετϊ την αποφούτηςό τουσ. 

ϑμφωνα με την αξιολϐγηςη των νορβηγών εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ (2010), επιςημαύνεται ϐτι το πρϐγραμμα πϊςχει απϐ ϋλλειψη 

θεωρητικόσ θεμελύωςησ τησ γνώςησ (NOKUT, 2010 ςτο Steinnes, 2014: 490). 

Ωρα, αν η βϊςη γνώςεων ςε γενικϋσ γραμμϋσ εύναι αδϑναμη, αυτϐ αφόνει 

περιθώρια για τουσ ϊλλουσ να αμφιςβητόςουν τισ γνώςεισ των εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Γενικϊ ςτην Ευρώπη, τα δημϐςια ιδρϑματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

απαςχολοϑν προςωπικϐ με υψηλϐτερα γενικόσ παιδεύασ προςϐντα  ςε ςϑγκριςη 

με τα ιδιωτικϊ ιδρϑματα προςχολικόσ, κϊτι που αντιτύθεται με τη φιλελεϑθερη 

θϋςη ϐτι ο ανταγωνιςμϐσ ςτην αγορϊ αυξϊνει την ποιϐτητα των υπηρεςιών 

(Ζαμπϋτα, 2004: 142). 

 

Σο επαγγελματικό καθεςτώσ των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 
εκπαύδευςησ 
 

Σο προφύλ του επαγγελματύα εκπαιδευτικοϑ εύναι ϋνα πλϋγμα 

προςωπικών ιδιοτότων και γνωςτικοϑ εξοπλιςμοϑ, το οπούο ϐμωσ, δε ςυνιςτϊ 

ικανό προϒπϐθεςη για την επιτυχό ϊςκηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου, δεδομϋνου 

ϐτι οι εκπαιδευτικού δεν εργϊζονται ςτο κενϐ, αλλϊ υπϊγονται ςε ϋνα πλαύςιο το 

οπούο υπϐκειται ςε αλλαγϋσ ενώ εργϊζονται ςε χώρο με ρευςτό κοινωνικό 

δυναμικό (Παπαναοϑμ, 2003: 55). 

Η Oberhuemer (2005:14) ορύζει τα τϋςςερα επύπεδα τα οπούα 

ςχετύζονται με την πρακτικό του «δημοκρατικοϑ επαγγελματιςμοϑ» ςτην 

προςχολικό δραςτηριϐτητα, τα οπούα ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 1) Αλληλεπύδραςη 

με τα παιδιϊ. Πιο ειδικϊ, προϒποτύθενται η επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ, 

διϊθεςη και ςυνόθειεσ οι οπούεσ αναγνωρύζουν τα παιδιϊ ωσ κοινωνικϊ ϐντα, 

ικανϊ να δημιουργόςουν και να διαμορφώςουν τη δικό τουσ ζωό. 2) Κεντρικό 

διούκηςη και ηγεςύα. Εδώ, αντανακλϊται μια ςυμμετοχικό κουλτοϑρα ομαδικόσ 
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μϊθηςησ, διαχεύριςησ και αξιολϐγηςησ των οργανωτικών αλλαγών. 3) 

υνεργαςύα με τουσ γονεύσ. Τποδηλώνεται η ποιοτικό επικοινωνύα με ϐλουσ τουσ 

γονεύσ των μαθητών, ιδιαύτερα με αυτοϑσ που ϋωσ τώρα εξαιροϑνταν απϐ τισ 

διαμορφωτικϋσ ςυζητόςεισ. 4) Βϊςη επαγγελματικών γνώςεων. υγκεκριμϋνα, 

απαιτεύται επύγνωςη των πολλαπλών πηγών γνώςεων, αμφιςβητοϑμενων και 

ϐχι δεδομϋνων πλϋον, ςυνεπϊγοντασ ϋτςι, δεξιϐτητεσ παιδαγωγικϋσ και ηθικϋσ 

απϋναντι ςε ϋνα ολοϋνα μεταβαλλϐμενο πολιτιςμικϐ, κοινωνικϐ και οικονομικϐ 

υπϐβαθρο. 

Οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ αντιμετωπύζουν τον εαυτϐ 

τουσ  ωσ διερμηνϋα και ϐχι ωσ απλϐ εκτελεςτό των αναλυτικών προγραμμϊτων. 

Μια τϋτοια ατομικό και ςυλλογικό επανατοποθϋτηςη μπορεύ να επιτευχθεύ ςτα 

πλαύςια του δημοκρατικοϑ επαγγελματιςμοϑ (Oberhuemer , 2005: 12). 

Η επιτϋλεςη του επαγγελματικοϑ ϋργου επιςτρατεϑει ϐλεσ τισ ϐψεισ τησ 

προςωπικϐτητασ και των γνώςεων του ατϐμου ενώ ο ϐροσ «επαγγελματικό» 

προςδύδει ςτην ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών κανονιςτικϐ χαρακτόρα, αφοϑ 

ορύζει την παροχό επαγγελματικοϑ ϋργου υψηλόσ ποιϐτητασ ωσ το βαςικϐ ςτϐχο 

τησ (Παπαναοϑμ, 2003: 59). 

Λϐγω των ποικύλων τρϐπων ειςϐδου και των χαμηλών προδιαγραφών 

που απαιτοϑν τα επαγγελματικϊ ζητόματα των εκπαιδευτικών τησ προςχολικόσ 

ηλικύασ  ςυχνϊ περιθωριοποιοϑνται απϐ το ευρϑτερο πεδύο τησ εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών. Επύςησ, δε θεωροϑνται ωσ πραγματικού επαγγελματύεσ με 

αποτϋλεςμα να υπϊρχουν περιοριςμϋνεσ ευκαιρύεσ για αυτοϑσ να αποκομύςουν 

ουςιαςτικϋσ εμπειρύεσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ (Peterson & Valk, 2010 ςτο 

Han, 2014:172). 

Ενώ η πλειονϐτητα των ειδικευμϋνων καθηγητών ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο 

ϋχει περϊςει το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ προετοιμαςύασ ςτο πανεπιςτόμιο ό ςτο 

κολϋγιο, η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών υπόρξε ψηλϊ ςτην ημερόςια διϊταξη 

κϊθε κυβϋρνηςησ κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων δεκαετιών, με βϊςη το 

επιχεύρημα ϐτι τα ιδρϑματα τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο ϋχουν χϊςει μεγϊλο μϋροσ τησ δϑναμησ και τησ επιρροόσ που εύχαν 

κϊποτε. Κατϊ τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του 1990, η μεταρρϑθμιςη του κρϊτουσ 

ςόμαινε ϐτι οι εκπαιδευτϋσ των εκπαιδευτικών θα πρϋπει να μειώςουν την 
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ϋμφαςη ςτη θεωρύα και να υποςτηρύξουν την εκπαύδευςη ςε ςυνεργαςύα με τα 

τοπικϊ ςχολεύα (Browne & Reid, 2012 ςτο Winterbottom & Mazzocco, 2014: 2). 

Ειδικϐτερα, την τελευταύα δεκαετύα, τα πανεπιςτόμια ςτο Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο αγωνύςτηκαν για να διατηρόςουν τα προγρϊμματα εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών ενημερωμϋνα ςε θϋματα ερευνών, ενεργοποιημϋνα και με 

θεωρητικό θεμελύωςη των γνώςεων που παρεύχαν. Αντύθετα, τονώθηκε η 

ςυμμετοχό των ςχολεύων, των τοπικών αρχών, και των εκπαιδευτικών των 

ςχολεύων για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών (Browne & Reid, 2012 ςτο 

Winterbottom & Mazzocco, 2014: 2). 

Ϊχει επύςησ, προταθεύ η εκπαύδευςη των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο να αποςπαςτεύ απϐ τα πανεπιςτόμια 

εντελώσ και να δοθεύ περιςςϐτερη εξουςύα ςτα τοπικϊ ςχολεύα με ϋμφαςη ςτισ 

ικανϐτητεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επαγγελματικόσ πρακτικόσ, των αξιών 

και του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου (Lucey, 2010 ςτο Winterbottom & Mazzocco, 

2014: 2). 

Η βϊςη των επαγγελματικών γνώςεων των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ εύναι δϑςκολο να προςδιοριςτεύ, και αναμϋνεται απϐ τουσ 

τελευταύουσ να ενεργοϑν επαγγελματικϊ ςε ϋνα πολϑ αντιεπαγγελματικϐ 

ςϑςτημα (Urban, 2008 ςτο Steinnes, 2014: 491). Όντασ μϋροσ μιασ λαώκόσ 

κουλτοϑρασ ϐπου δύνεται ϋμφαςη ςτην ιςϐτητα (Borhaug et al., 2011,Steinnes, 

2010 & Odegard, 2011 ςτο Steinnes, 2014: 491-492) η ςημαςύα των θεωρητικών 

και ειδικών γνώςεων και η εξειδικευμϋνη εκπαύδευςη μπορεύ να αμφιςβητηθεύ. 

Για το λϐγο αυτϐ, απαιτεύται μια ιςχυρό επαγγελματικό θεμελύωςη. 

Επιπροςθϋτωσ, μια πρϐκληςη για την επαγγελματοπούηςη των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι ϐτι το παιδαγωγικϐ περιεχϐμενο 

δεν εύναι εϑκολα αναγνωρύςιμο. Σο αντικεύμενϐ τουσ εύναι μερικώσ πρακτικϐ και 

ςχεςιακϐ, παρϐμοιο ςε μεγϊλο βαθμϐ με ϐ, τι ςυμβαύνει ςε ϋνα κανονικϐ ςπύτι. 

Ψσ εκ τοϑτου, ο ρϐλοσ των επαγγελματικών γνώςεων δε διακρύνεται εϑκολα 

(Steinnes, 2014: 492). 

Παρϊλληλα, ςε ϊλλεσ χώρεσ, π.χ. Ιςλανδύα, η εκπαιδευτικό τησ πολιτικό 

φαύνεται να προςυπογρϊφει την ιδϋα τησ επιςημοπούηςησ τησ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ, αφοϑ το 2008, ϋγινε υποχρεωτικό για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων 
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των ςχολικών βαθμύδων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

η κατοχό πτυχύου. Με τον ύδιο νϐμο, υπϊρχει μια νϋα διϊταξη ςχετικϊ με τη 

χρόςη του επαγγελματικοϑ τύτλου «εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ». 

Με τη ρότρα αυτό, ϐλεσ οι παραδοςιακϋσ προϒποθϋςεισ ενϐσ πλόρωσ 

αναπτυγμϋνου επαγγϋλματοσ επιτϋλουσ πληροϑνται (Jónsdóttir & Coleman, 

2014: 212). 

Επιπρϐςθετα, η παροϑςα πορεύα τησ ακαδημαώκόσ εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςε κϊποιεσ χώρεσ λ.χ. Υινλανδύα, ϐπου 

οι διϊφορεσ προςεγγύςεισ υποςτηρύζονται μεταξϑ τουσ ςχηματύζοντασ 

πραγματικϊ θϋματα διεπιςτημονικόσ ϋρευνασ, μειώνουν τον κύνδυνο 

κατακερματιςμοϑ τησ επαγγελματοπούηςησ. Παρϐλο που η φινλανδικό 

παιδαγωγικό επιςτόμη εύναι ςυνυφαςμϋνη με την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών, η ακαδημαώκό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ δεν πρϋπει να εκληφθεύ μϐνο ωσ διαδικαςύα για την παραγωγό 

εκπαιδευτικών που απευθϑνονται ςτα μικρϊ παιδιϊ (Husa & Kinos, 2005: 146). 

Παρϊ τα υψηλϊ γενικόσ παιδεύασ προςϐντα που διαθϋτουν οι 

εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ και την εκπαιδευτικό και οικονομικό 

ςπουδαιϐτητα του ϋργου τουσ, αντιμετωπύζονται περιςςϐτερο ωσ φροντιςτϋσ 

των παιδιών παρϊ  

ωσ ειδικού με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ αναφορικϊ με την προςχολικό εκπαύδευςη 

των νηπύων. Αυτό η ϊποψη αναπαρϊγεται ςτερεοτυπικϊ με ςυνϋπεια την 

υποτύμηςη του επαγγϋλματοσ. το πλαύςιο αυτϐ, εύναι πολϑ ςημαντικϐ να ϋχουν 

ϐλοι οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ πλόρη ςυνεύδηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ 

ταυτϐτητασ και να την κοινοποιοϑν ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ με ϐ,τι αυτϐ 

ςυνεπϊγεται. Ϊτςι, μποροϑν να εργαςτοϑν για την ανϊπτυξό τουσ ωσ 

δημοκρατικού επαγγελματύεσ, προςφϋροντασ ςημαντικϊ πλεονεκτόματα ςτο 

επϊγγελμϊ τουσ, ςτην εκπαύδευςη και ςτη φροντύδα των νεϐτερων μελών τησ 

κοινωνύασ (Jónsdóttir & Coleman, 2014: 222). 

Καταληκτικϊ, προσ αυτόν την κατεϑθυνςη θα ςυμβϊλλει ϋνα αυςτηρϐ 

πρϐγραμμα ςπουδών ςε ςυνδυαςμϐ με υψηλϊ επύπεδα ςτόριξησ, ενιςχϑοντασ με 

αυτϐν τον τρϐπο την αποτελεςματικϐτητα των αποφούτων και επομϋνωσ το 

επϊγγελμα των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςυνολικϊ. Κϊτι τϋτοιο 
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θα καταςτεύ δυνατϐ αν οι εμπειρύεσ πεδύου εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνεσ με την 

παρακολοϑθηςη μαθημϊτων, αν οι παιδαγωγικϋσ μϋθοδοι ςυνδϋουν τη θεωρύα 

με την πρακτικό, και αν το διδακτικϐ προςωπικϐ αναπτϑξει δυνατϋσ ςχϋςεισ με 

τουσ υποψόφιουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ προκειμϋνου να 

διαμορφώςουν μια δυνατό διδαςκαλύα (Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda & 

Potter, 2013: 57). 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΟΤΝ  ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ 

 

Οι παρϊγοντεσ οι  οπούοι παρακινοϑν τουσ εκπαιδευτικοϑσ να 

αποκτόςουν το πτυχύο εύναι: Σα χρϐνια εμπειρύασ ςτη φροντύδα των παιδιών, η 

αντιμετώπιςό του ωσ προςωπικοϑ ςτϐχου, η ςυμβολό του ςτην επαγγελματικό 

ανϊπτυξη, η ϑπαρξη διαθϋςιμησ χρηματοδϐτηςησ, ϐτι αποτελεύ προαπαιτοϑμενο 

απϐ τον εργοδϐτη, ο τϑποσ του προγρϊμματοσ, η οικογενειακό υποςτόριξη και η 

ενθϊρρυνςη που παρϋχεται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ (Huss-Keeler, Peters & Moss, 

2013).Σα οφϋλη που αποκομύζουν οι μαθητϋσ ϐταν ο εκπαιδευτικϐσ εύναι 

κϊτοχοσ πανεπιςτημιακοϑ πτυχύου ϋχουν ερευνηθεύ και αναδειχθεύ ςε πϊρα 

πολλϋσ ϋρευνεσ. 

Οι εμπειρύεσ που αποκτόθηκαν ςτη διϊρκεια των προγραμμϊτων 

εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών αςκοϑν ςημαντικό επιρροό ςτην 

επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη και ποιϐτητα. Ο τϑποσ, το περιεχϐμενο, η 

διϊρκεια του προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ και οι ϐροι αποδοχόσ ςε αυτϐ 

διαδραματύζουν ιδιαύτερο ρϐλο ϐςον αφορϊ τα επαγγελματικϊ προςϐντα των 

εκπαιδευτικών (Kayhan & Kılıça, 2011: 2). 

Πρϐςφατεσ ϋρευνεσ υποςτηρύζουν ϐτι τα προγρϊμματα προετοιμαςύασ 

εκπαιδευτικών κϊνουν τη διαφορϊ ςτισ επαγγελματικϋσ γνώςεισ, τισ 

πεποιθόςεισ και τισ πρακτικϋσ των δαςκϊλων(Grossman et al., 2000, Kennedy, 

Ahn, & Choi, 2008, Levin & He, 2008, Massey, 2006 ςτο Bauml, 2011: 225). 

Ειδικϐτερα, ανατρϋχοντασ ςτη βιβλιογραφύα εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών (Ball & Forzani, 2009, Lampert, 2010 ςτο Bauml, 2011: 225) 

παρατηρεύται η ϋμφαςη που ϋχει δοθεύ ςτην πρακτικό ϊςκηςη αναφορικϊ με 

την προετοιμαςύα τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ των μαθητών ςτον 21ο 

αιώνα. Οι ενϋργειεσ των εκπαιδευτικών ςτην τϊξη μπορεύ να αυξόςουν ό να 

μειώςουν τισ πιθανϐτητεσ των μαθητών για μϊθηςη. Ψσ εκ τοϑτου, οι 

εκπαιδευτϋσ εκπαιδευτικών πρϋπει να προωθόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ, 

δεξιϐτητεσ, και διαθϋςεισ για αποτελεςματικό πρακτικό, η οπούα μπορεύ να 

φτϊςει ςε κϊθε παιδύ (Bauml, 2011: 225). 

H ποιϐτητα τησ φροντύδασ και τησ διδαςκαλύασ που παρϋχεται ςτα 

παιδιϊ εύναι υψηλϐτερη ϐταν οι εκπαιδευτικού ϋχουν ϋνα πτυχύο ςε ςχϋςη με την 
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ϋλλειψη αυτοϑ (Burchinal, Cryer & Howes, 2002ςτο Ritblatt, Garrity, Longstreth, 

Hokoda & Potter,2013: 47) ενώ οι εκπαιδευτικού με περιςςϐτερη εκπαύδευςη 

ςτα ζητόματα ανϊπτυξησ του παιδιοϑ εύναι πιο ευαύςθητοι και αλληλεπιδροϑν 

λιγϐτερο ςκληρϊ με τα παιδιϊ (Howes, 1997 ςτο Ritblatt, Garrity, Longstreth, 

Hokoda & Potter,2013: 47).  

Ωλλεσ ϋρευνεσ ϋχουν δεύξει ϐτι τα παιδιϊ παρουςιϊζουν καλϑτερα 

μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, ϐταν οι εκπαιδευτικού εύναι απϐφοιτοι τησ 

τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Clarke-Stewart, Vandell, Burchinal, O'Brien, & 

McCartney, 2002, Howes, Whitebook, & Phillips, 1992, Weaver, 2002 ςτο 

Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda & Potter, 2013: 47), ενώ το εξαιρετικϊ 

επιτυχϋσ Perry Preschool Project (Schweinhart et al., 2005 ςτο Ritblatt, Garrity, 

Longstreth, Hokoda & Potter, 2013: 47) και το Abecedarian Project (Campbell et 

al., 2002 ςτο Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda & Potter,2013: 47) απαςχολεύ 

μϐνο εκπαιδευτικοϑσ οι οπούοι ϋχουν πτυχύο ό ακϐμα υψηλϐτερη πιςτοπούηςη. 

Επιπλϋον, μελϋτη αποδεικνϑει ϐτι η αϑξηςη ςτα επιτεϑγματα των 

μαθητών μπορεύ να ςυνδεθεύ, ςε μεγϊλο βαθμϐ, με τουσ εκπαιδευτικοϑσ οι 

οπούοι εύναι εκπαιδευμϋνοι ςϑμφωνα με τα καθοριςμϋνα πρϐτυπα διδαςκαλύασ 

(McRobbie, 2000 ςτο Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda & Potter, 2013: 47). 

Μϋςα απϐ πϋντε μελϋτεσ περύπτωςησ αρχϊριων εκπαιδευτικών 

καταδεικνϑεται πώσ ϋνα πανεπιςτημιακϐ πρϐγραμμα εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών επηρεϊζει τη διδακτικό πρακτικό τουσ. Ϊτςι, οι εκπαιδευτικού 

υιοθετοϑν, μιμοϑνται, τροποποιοϑν, και αποφεϑγουν ϐςα ϋχουν δει ό βιώςει ωσ 

φοιτητϋσ (Bauml, 2011: 226) 

Μια αναςκϐπηςη των ερευνών ςχετικϊ με την ποιϐτητα φροντύδασ των 

παιδιών αποκαλϑπτει ϐτι οι τϊξεισ κατεύχαν υψηλϐτερη ςυνολικό βαθμολογύα, 

ςτην  αξιολϐγηςη, ϐταν οι εκπαιδευτικού εύχαν περιςςϐτερη εκπαύδευςη (Norris, 

2010: 147). 

Επιπροςθϋτωσ, ϋχει αποδειχτεύ ϐτι τα παιδιϊ ςτα οπούα παρϋχονταν 

ποιοτικϐτερη φροντύδα ανϋπτυξαν γλωςςικϋσ και εκφραςτικϋσ δεξιϐτητεσ με 

ταχϑτερο ρυθμϐ ςε ςϑγκριςη με τα παιδιϊ ελλιποϑσ ποιοτικόσ φροντύδασ, 

ανεξϊρτητα απϐ τουσ παρϊγοντεσ που αφοροϑςαν τα ύδια τα παιδιϊ και την 

οικογϋνειϊ τουσ (Burchinal et al., 2000 ςτο Norris, 2010: 147).  
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Ακϐμη πιο εντυπωςιακϐ, ερευνητϋσ ϋχουν αναφϋρει ϐτι τα παιδιϊ που 

βύωςαν υψηλϐτερη ποιϐτητα φροντύδασ απϐ 6-36 μηνών εύχαν καλϑτερη 

βαθμολογύα ςτην αριθμητικό, το γραμματιςμϐ, τη γλώςςα, και τα τεςτ τησ 

μνόμησ ϐταν ϋφταςαν 54 μηνών (NICHDECCRN, 2003 ςτο Norris, 2010: 147). 

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι τα  υψηλϐτερα επύπεδα εκπαύδευςησ ϋχουν 

ςυςχετιςτεύ με αναπτυξιακϊ κατϊλληλεσ πεποιθόςεισ ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα 

και με παρατηροϑμενεσ (Bryant, Clifford, & Peisner, 1991, Charlesworth, Hart, 

Burts, & Hernandez, 1991 ςτο Norris, 2010: 148) πρακτικϋσ ςτην τϊξη(Cassidy 

et al., 1995, Charlesworth, et al., 1993, Vartuli, 1999 ςτο Norris, 2010: 148). 

Κατϊ την ανϊλυςη των δεδομϋνων παρατόρηςησ απϐ αρκετϋσ μελϋτεσ, 

(Howes et al., 2003 ςτο Norris, 2010: 148)διαπιςτώθηκε ϐτι «οι εκπαιδευτικού 

με πτυχύο εύχαν υψηλϐτερα ποςοςτϊ ανταπϐκριςησ απϐ τουσ καθηγητϋσ με 

λιγϐτερη τυπικό εκπαύδευςη». 

ε μια ακϐμη μελϋτη διαπιςτώνεται η ςημαντικό ςχϋςη μεταξϑ 

παραγωγικϐτητασ και οριςμϋνων ειδικών ςτοιχεύων των προγραμμϊτων 

αρχικόσ εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών (Boyd et al., 2008 ςτο Harris & Sass, 2010: 

799). 

ϑμφωνα με ϋρευνα που ϋχει διεξαχθεύ ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ απϐ τουσ 

Wilson, Floden & Ferrini-Mundy (2003 ςτο Musset, 2010: 13) ςχετικϊ με την 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών, ϋχει βρεθεύ ϐτι υπϊρχει μια θετικό ςϑνδεςη 

ανϊμεςα ςτην αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών ςτο γνωςτικϐ τουσ 

αντικεύμενο και ςτισ ςχολικϋσ επιδϐςεισ των μαθητών τουσ. Επύςησ, η ϋρευνα 

αυτό ϋδειξε ϐτι υπϊρχει και μια θετικό επύδραςη μεταξϑ τησ παιδαγωγικόσ 

προετοιμαςύασ των εκπαιδευτικών -να γνωρύζουν πώσ να διδϊξουν- και των 

ςχολικών αποτελεςμϊτων των μαθητών τουσ. 

Επιπλϋον, τα αποτελϋςματα ϊλλων ερευνών καταδεικνϑουν ϐτι η 

ςυνεχόσ εκπαύδευςη που βαςύζεται ςε γνωςτικϊ εργαςτόρια εκμϊθηςησ εκ 

μϋρουσ των εκπαιδευτικών αυξϊνει την αποδοτικϐτητϊ τουσ και κατϊ ςυνϋπεια 

τα ςχολικϊ επιτεϑγματα των μαθητών (Musset, 2010: 14). 

Επιπρϐςθετα, υπϊρχουν μελϋτεσ που ανϋδειξαν τη ςημαςύα του να 

γνωρύζει ο εκπαιδευτικϐσ τον τρϐπο να διδϊξει και τισ θετικϋσ επιδρϊςεισ για 
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τουσ μαθητϋσ (Wenglinsky, 2002, Gustafsson, 2003,Wayne & Youngs, 2003 ςτο 

Musset, 2010: 13)  

Οικονομετρικϋσ μελϋτεσ περιπτώςεων απϋδειξαν την αλληλεξϊρτηςη  

μεταξϑ τησ αρχικόσ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών και των μαθηςιακών 

αποτελεςμϊτων των μαθητών. Σϋλοσ, θετικϋσ ςχϋςεισ ϋχουν βρεθεύ μεταξϑ των 

εκπαιδευτικών προςϐντων και των επιδϐςεων των παιδιών (Clotfelte, Ladd, και 

Vigdor, 2008 ςτο Musset, 2010: 13). 

Παρϊλληλα, ϋχουν παρατηρηθεύ διαφοροποιόςεισ ςτη γνωςτικό, 

κοινωνικό ανϊπτυξη των παιδιών και ςτη ςυμπεριφορϊ τουσ ανϊλογα με το 

επύπεδο εκπαύδευςησ του εκπαιδευτικοϑ. Ειδικϐτερα, τα παιδιϊ με 

εκπαιδευτικοϑσ που εύχαν εξειδικευμϋνη εκπαύδευςη εύχαν επενδϑςει 

περιςςϐτερο χρϐνο ςτισ ςχολικϋσ εργαςύεσ και όταν πιο ςυνεργατικϊ και 

δεκτικϊ ςτη ςυμμϐρφωςη (Ruopp, Travers, Glantz, & Ceolen, 1979 ςτο Norris, 

2010: 148). τον αντύποδα, οι μαθητϋσ όταν πιο επιθετικού ςε αύθουςεσ 

διδαςκαλύασ με λιγϐτερο μορφωμϋνουσ δαςκϊλουσ (Clarke-Stewart, Gruber, & 

Fitzgerald, 1994, NICHD ECCRN, 2002 ςτο Norris, 2010: 148). 

Ειδικϐτερα για τουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, οι 

ϋρευνεσ δεύχνουν ϐτι οφεύλουν να εύναι ευρϋωσ εκπαιδευμϋνοι ςτισ ελεϑθερεσ 

τϋχνεσ, να ϋχουν αναπτϑξει μια προςωπικό φιλοςοφύα που βαςύζεται ςτην 

τρϋχουςα ϋρευνα και την εκπαιδευτικό θεωρύα τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

να ϋχουν ιςχυρϋσ γνώςεισ αναφορικϊ με την ανϊπτυξη του παιδιοϑ ςε ϐλουσ 

τουσ τομεύσ, να ϋχουν επύγνωςη πώσ να αναπτϑξουν και να εφαρμϐςουν το 

αναλυτικϐ πρϐγραμμα ανϊλογα με την ηλικύα των παιδιών και πώσ να  

αξιολογοϑν ανεξϊρτητα απϐ το πολιτιςμικϐ υπϐβαθρο ό τισ ιδιαύτερεσ 

ικανϐτητεσ τουσ, να κατανοοϑν το ζωτικϐ ρϐλο τησ οικογϋνειασ και τησ 

κοινϐτητασ, να ϋχουν αποκομύςει εποπτευϐμενεσ εμπειρύεσ απϐ πολλϋσ 

καταςτϊςεισ με τα παιδιϊ (Marxen, Ofstedal & Danbom, 2008: 83). 

Σα οφϋλη για τουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ οι οπούοι 

κατϋχουν ϋνα πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: Βοηθϊει 

τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτη μελλοντικό τουσ ςταδιοδρομύα, με υψηλϐτερουσ 

μιςθοϑσ,  με τη ςυμβολό για εξϋλιξη τησ ςταδιοδρομύασ τουσ ό με τη μετακύνηςη 

ςε κϊποιον ϊλλον τομϋα π.χ. πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Ακϐμη, αναφορικϊ με τισ 
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γνώςεισ που αποκτοϑν, μαθαύνουν περιςςϐτερα για τη ςυνεργαςύα τουσ με τα 

παιδιϊ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ αλλϊ και για το εργαςιακϐ τουσ περιβϊλλον. 

Επύςησ, ςυμβϊλλει θετικϊ και ςτουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, δεδομϋνου ϐτι 

αυξϊνει την αυτοπεπούθηςη και την αυτοεκτύμηςό τουσ. Σϋλοσ, ςυνειδητοποιοϑν 

πωσ το πτυχύο τουσ δύνει την ευκαιρύα να επηρεϊςουν ό να βοηθόςουν τουσ 

ϊλλουσ, ϐπωσ τισ οικογϋνειεσ και τουσ ςυνεργϊτεσ (Huss-Keeler, Peters&Moss, 

2013: 130). 

Επομϋνωσ, οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούοι ϋχουν 

πτυχύο πανεπιςτημύου ςτην προςχολικό εκπαύδευςη, ϋχουν πιο θετικϋσ 

αλληλεπιδρϊςεισ με τα παιδιϊ, εύναι πιο ανεξϊρτητοι και λιγϐτερο αυταρχικού, 

ενώ παρϋχουν ϋνα πιο κατϊλληλο γλωςςικϐ και γνωςτικϐ περιβϊλλον μϊθηςησ 

(Barnett, 2004, Burchinal, Cryer, & Clifford, & Howes, 2002, Torquati, Raikes, & 

Huddleston-Casas, 2007 ςτοHuss-Keeler, Peters&Moss, 2013: 121).  

Ακολοϑθωσ, η ποιϐτητα των αλληλεπιδρϊςεων των βρεφοκϐμων με τα 

βρϋφη ϋχει ςυςχετιςτεύ με αναπτυγμϋνεσ γνωςτικϋσ ικανϐτητεσ κατϊ την 

προςχολικό ηλικύα των παιδιών(NICHD ECCRN, 2002 ςτο Norris, 2010: 148). 

Σαυτϐχρονα, οι ερευνητϋσ ϋχουν επύςησ τεκμηριώςει ϐτι οι εκπαιδευτικού 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ με περιςςϐτερη εκπαύδευςη ϋχουν καλϑτερη 

επικοινωνύα με τα νόπια και επενδϑουν περιςςϐτερο χρϐνο ςε δραςτηριϐτητεσ 

που προϊγουν τη γλωςςικό ανϊπτυξη (Berk 1985, Howes et al, 2003, Tizard, 

Philps, & Plewis, 1976 ςτοNorris, 2010: 148). 

Ϊνασ κατϊλληλα εκπαιδευμϋνοσ εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςει και να χρηςιμοποιόςει εκεύνα τα εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα που θα ενιςχϑςουν και θα βελτιώςουν την ανϊπτυξη των 

παιδιών, θα τα βοηθόςουν να καλλιεργόςουν τισ ερευνητικϋσ-ανακαλυπτικϋσ 

ικανϐτητϋσ τουσ, αλλϊ και τισ δεξιϐτητεσ επύλυςησ προβλημϊτων (Kayhan & 

Kilic, 2011: 3749).  
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5. ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

όμερα, διαμορφώνεται ϋνα παγκϐςμιο ςϑςτημα «διακυβϋρνηςησ, χωρύσ 

κυβϋρνηςη» (Rosenau, 1992 ςτο Μοϑτςιοσ, 2004) με κϑρια χαρακτηριςτικϊ την 

αλληλοδικτϑωςη και την επικρϊτηςη ιςχυρών κυβερνόςεων ό γραφειοκρατιών. 

Οι παραπϊνω ιςχυρού κϐμβοι ϋχουν επεκταθεύ και ιςχυροποιηθεύ ςε 

ϐλουσ τουσ τομεύσ πολιτικόσ, οικουμενικόσ και δημοςιονομικόσ πειθαρχύασ, με 

αποτϋλεςμα την εμπλοκό τουσ και ςτα θϋματα εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ μϋςω 

των διεθνών οργανιςμών, οι οπούοι διαδραματύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτα 

εκπαιδευτικϊ ζητόματα δεδομϋνησ τησ ταχεύασ δικτυακόσ αλληλεπύδραςησ 

ανϊμεςα ςτα ϊτομα και τουσ φορεύσ. Αρχικϊ, κϊτι τϋτοιο διαπιςτώνεται με την 

επύδραςη που αςκεύ η UNESCO ςτη διεθνό εκπαύδευςη ςυντϊςςοντασ υμβϊςεισ 

και προςφϋροντασ προγρϊμματα βοόθειασ, τα μϋλη τησ οπούασ καλοϑνται να 

εφαρμϐςουν (Μοϑτςιοσ, 2004: 101). 

Με τη δημοςύευςη ςυγκριτικών δεδομϋνων και την υποβολό πολιτικών 

προτϊςεων αςχολοϑνται, ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο, η 

Επιτροπό, οι διαςκϋψεισ των Τπουργών Παιδεύασ, και υπηρεςύεσ και φορεύσ 

ϐπωσ, η «Ευρυδύκη», η Eurostat, το CEDEFOP κ.α. Σα ανωτϋρω ςχετύζονται με τη 

διακόρυξη τησ Λιςςαβϐνασ ώςτε να καταςτεύ η Ε.Ε. «ανταγωνιςτικό και 

δυναμικό οικονομύα τησ γνώςησ» και για αυτϐ παρϊγονται διακηρυκτικϊ 

κεύμενα και προγρϊμματα για διϊφορα ςϑγχρονα εκπαιδευτικϊ ζητόματα που 

αφοροϑν την Ε.Ε. Επειδό η τεχνολογύα και το ανθρώπινο κεφϊλαιο 

αντιπροςωπεϑουν τουσ δϑο κινητόριουσ μοχλοϑσ τησ ανϊπτυξησ, επιδιώκεται η 

ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ ςε τεχνολογύεσ αιχμόσ και ιδιαύτερα επενδϑουν ςε αυτόν 

οι επιχειρόςεισ. Αντύθετα, υποβαθμύζεται ςημαντικϊ ο ρϐλοσ τησ βαςικόσ 

ϋρευνασ. Σϋλοσ, τα ευρωπαώκϊ δύκτυα ϋρευνασ επεκτεύνονται, δημιουργοϑνται 

ςυνεργαςύεσ μεταξϑ των πανεπιςτημύων και των ερευνητικών κϋντρων. Δύνεται 

ϋμφαςη ςτισ βαςικϋσ δεξιϐτητεσ, ςτη δια βύου εκπαύδευςη, ςτην εκμϊθηςη ξϋνων 

γλωςςών, τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνύασ και ςτην ενθϊρρυνςη 

τησ γεωγραφικόσ κινητικϐτητασ μαθητών, εκπαιδευτών και ερευνητών 

(Μανιϊτησ, 2004: 165-166). 

Επύςησ, η Παγκϐςμια Σρϊπεζα παρϋχοντασ δϊνεια για τον εκπαιδευτικϐ 

τομϋα (βαςικό εκπαύδευςη, προγρϊμματα πρώιμησ παιδικόσ ηλικύασ, εξ 
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αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη κτλ) επιβϊλλει ςτην εκϊςτοτε χώρα μϋτρα 

οικονομικόσ φιλελευθεροπούηςησ και δομικόσ αναπροςαρμογόσ. Ακϐμη, και ο 

Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Εμπορύου προςπαθεύ να παρϊγει εκπαιδευτικό 

πολιτικό με την απελευθϋρωςη των εκπαιδευτικών υπηρεςιών, ώςτε να 

διειςδϑςουν μεγϊλεσ εταιρεύεσ ςε διαθϋςιμεσ για κϊτι τϋτοιο χώρεσ (Μοϑτςιοσ, 

2004: 101-102). 

Σαυτϐχρονα, η παγκοςμιοπούηςη ςυνδϋεται και με την εκπαύδευςη των 

εκπαιδευτικών, δεδομϋνο το οπούο ςυνεπϊγεται αλλαγϋσ ςτο εκπαιδευτικϐ τουσ 

ϋργο, μϊλλον ϋμμεςεσ, που ακολουθοϑν τα ϋθνη-κρϊτη και ςχετύζονται με τισ 

προςπϊθειεσ επαναπροςδιοριςμοϑ των προτεραιοτότων των κρατών, με ςτϐχο 

να μποροϑν να γύνουν πιο ανταγωνιςτικϊ π.χ. να προςελκϑςουν διεθνεύσ 

ςυνεργαςύεσ που θα ϋχουν την ϋδρα τουσ ςτη ςυγκεκριμϋνη χώρα (Dale, 1999 

ςτο Τφαντό, 2003). 

Ειδικϐτερα, αυτό η νϋα τϊξη πραγμϊτων υπαγορεϑει πλϋον νϋα 

προγρϊμματα ςπουδών με ϋμφαςη ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και τισ ξϋνεσ γλώςςεσ, 

με ευϋλικτη δομό. Επύςησ, καθιερώνει τα αποκεντρωμϋνα ςυςτόματα διούκηςησ 

και ελϋγχου τησ εκπαιδευτικόσ προςπϊθειασ ενώ εμπλϋκει και τουσ ιδιώτεσ ςε 

αυτό τη διαδικαςύα (Ματθαύου, 1999: 7). 

Παρϊλληλα, προωθοϑνται η ορθολογιςτικό διαχεύριςη και διούκηςη του 

ςχολεύου, η αξιολϐγηςη και μια απορρϑθμιςη του ςχολεύου προκειμϋνου να 

ενθαρρυνθοϑν νϋοι προμηθευτϋσ ςτην εκπαιδευτικό υπηρεςύα. Επομϋνωσ, 

διαφαύνεται μια τϊςη μετατροπόσ του ςχολεύου ςε επιχεύρηςη, κϊτι που 

ικανοποιεύ και τισ προθϋςεισ τησ παγκοςμιοπούηςησ  ςε αυτϐ το επύπεδο 

(Τφαντό, 2003).  

Η παγκϐςμια τρϊπεζα αποφϊςιςε να τονύςει μϋςω του προγρϊμματοσ 

δανειςμοϑ την παροχό πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και την προώθηςη 

διδϊκτρων ςτην τριτοβϊθμια ςτισ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ ϐταν η Δϑςη ϊρχιςε 

να επεκτεύνεται ςτην ανώτατη εκπαύδευςη, τη δεκαετύα του ’80. Διαπιςτώνεται, 

λοιπϐν, ϐτι η νεοφιλελεϑθερη πολιτικό εύναι εγκαταςτημϋνη ςτην εκπαύδευςη, 

εφϐςον επικρατοϑν η αποκϋντρωςη τησ διαχεύριςησ του ςχολεύου, η ελεϑθερη 

επιλογό ςχολεύου, η μεγαλϑτερη ςυμμετοχό του ιδιωτικοϑ τομϋα, οι μιςθού των 
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εκπαιδευτικών εύναι ανϊλογοι τησ απϐδοςόσ τουσ, η παρακολοϑθηςη και 

αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ αποτελϋςματοσ (Moutsios, 2009: 474). 

Ακϐμη, τα αποτελϋςματα ερευνών για τισ επιδϐςεισ των μαθητών ςε 

διεθνεύσ ςυγκριτικϋσ μελϋτεσ διαμορφώνουν τον παιδαγωγικϐ ςχεδιαςμϐ των 

εθνικών εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων ενώ προβϊλλεται η ϊποψη ϐτι 

επιτυχημϋνα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα εύναι αυτϊ που προχωροϑν προσ την 

παγκοςμιοποιημϋνη οικονομύα (Osborn, 2001 ςτο Τφαντό, 2003). 

 Για παρϊδειγμα, με το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα PISA ελϋγχει τισ 

επιδϐςεισ των μαθητών και των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων των χωρών μελών 

του (Μοϑτςιοσ, 2004: 102-103). 

Παρϊλληλα, κϊνοντασ πολιτικϋσ επιλογϋσ μϐνο με γνώμονα «τι δουλεϑει», 

ϐπωσ καθορύζεται απϐ τισ τεκμηριωμϋνεσ ϋρευνεσ που βαςύζονται ςε ςτοιχεύα, 

χωρύσ κϊποιον προβληματιςμϐ «για ποιον» και «γιατύ» μπορεύ να ϋχει βαθιϊ 

αντιδημοκρατικϋσ ςυνϋπειεσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςτην οπούα 

εμπλϋκονται τα παιδιϊ, οι οικογϋνειεσ τουσ, οι εκπαιδευτικού και η τοπικό 

κοινωνύα, εφϐςον αυτϐ που «δουλεϑει», δεν προβϊλλει πϊντα αςφαλό 

αποτελϋςματα ςτην εκπαύδευςη δεδομϋνων των πολϑπλοκων και αμοιβαύων 

επιρροών που αςκοϑν οι διϊφορεσ ιδεολογύεσ, οι κοινωνικϋσ δομϋσ, οι 

παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ και οι εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ (Lazzari, 2014: 

428). 

Η αμφιςβότηςη τησ κϑριασ αποςτολόσ του δημϐςιου ςχολεύου, δηλαδό 

τησ διατόρηςησ του εθνικοϑ κρϊτουσ και τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ κϊθε χώρασ 

ςυνιςτοϑν μια ακϐμη αλλαγό ςτην εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, καθώσ 

υποςτηρύζεται η πολυπολιτιςμικϐτητα των ςϑγχρονων κοινωνιών (Ματθαύου, 

1999: 8). Σο τελευταύο επιβαρϑνει τον εκπαιδευτικϐ με ϋναν επιπρϐςθετο φϐρτο 

εργαςύασ προερχϐμενο απϐ την προςθόκη γνωςτικών αντικειμϋνων και 

αρμοδιοτότων ςχετιζϐμενων με την επιβεβαύωςη τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ. 

Πρϐκειται ακριβώσ για αυτϐ που ο Guy Neave (1998 ςτο Δακοποϑλου, 2003) 

αποκαλεύ «διεϑρυνςη αρμοδιοτότων». 

Όςον αφορϊ το νϋο πολιτικϐ πρϐταγμα τησ δια βύου εκπαύδευςησ, ϋχει 

όδη καθιερωθεύ δεδομϋνου ϐτι εκφρϊζει την παραγωγό νϋασ γνώςησ με ςτϐχο 
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την ανανϋωςη του γνωςτικοϑ υπϐβαθρου των ατϐμων και τη διαρκό 

επαγγελματικό προςαρμογό τουσ (Ματθαύου, 1999: 9). 

Οι ανωτϋρω αλλαγϋσ λαμβϊνουν χώρα ςε ϋνα νϋο πλαύςιο με δεδομϋνο 

τον κατακερματιςμϐ τησ γνώςησ η οπούα μεταβϊλλεται ςε αναλώςιμο αγαθϐ, ςε 

πληροφορύα ενώ αντιμετωπύζεται μονοςόμαντα, ωσ επαγγελματικϐ εφϐδιο, με 

απαραύτητεσ δεξιϐτητεσ αυτϋσ που ςυνδϋονται με τη διαχεύριςό τησ (Ματθαύου, 

1999: 6). 

Σαυτϐχρονα η παγκοςμιοπούηςη ςυνεπϊγεται αλλαγϋσ και ςτην 

κατϊρτιςη και την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών η οπούα θα αντιμετωπύζει 

απϐ εδώ και ςτο εξόσ τη μαθηςιακό διαδικαςύα ωσ μια βαθιϊ προςωπικό 

δραςτηριϐτητα που περιλαμβϊνει δρϊςεισ με ςτϐχο την καλλιϋργεια τησ 

ευαιςθηςύασ για ϐλεσ τισ κουλτοϑρεσ, τισ γλώςςεσ και τον τρϐπο ζωόσ των 

προερχϐμενων απϐ διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ παιδιών 

αλλϊ και η οπούα παρϋχει ςυνεχό υποςτόριξη, ομαδικό δουλειϊ και καθοδόγηςη 

για προςωπικό ανϊπτυξη. Επύςησ, η κατεϑθυνςη τησ εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ 

μεταβϊλλεται προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η διαπολιτιςμικό μαθηςιακό 

διαδικαςύα και να αντιμετωπιςτοϑν τα προβλόματα τα οπούα δημιουργόθηκαν 

απϐ τισ διακρύςεισ ςτην εκπαύδευςη και την κοινωνύα (Kumar & Parveen, 2013: 

10). 

Οι προκλόςεισ ςτην εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών ςχετύζονται με την 

ϋρευνα, η οπούα θα πρϋπει να ανταποκρύνεται πλϋον ςτα πλαύςια τησ 

παγκοςμιοπούηςησ, ϐπωσ επύςησ και με την ικανϐτητα η οπούα βαςύζεται ςτο 

Α.Π. Πρϐκειται για μια προςϋγγιςη που δύνει ϋμφαςη ςτην εφαρμογό τησ γνώςησ 

με τρϐπο εϑκολα παρατηρόςιμο και ςυγκρύςιμο. Επύςησ, πρϐκληςη ςυνιςτϊ ο 

επαγγελματιςμϐσ και η προςαρμοςτικϐτητα των εκπαιδευτικών οι οπούοι 

καλοϑνται να εναρμονιςτοϑν με τισ κοινωνικοοικονομικϋσ και πολιτιςμικϋσ 

διαφορϋσ των μαθητών, ενώ η ποιϐτητα ςτην εκπαύδευςη, η ανϊγκη για 

ανϊπτυξη μακροπρϐθεςμων γνώςεων και η χρόςη τησ ολοκληρωμϋνησ 

τεχνολογύασ ςυνιςτοϑν αλλαγϋσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα εξαιτύασ τησ 

παγκοςμιοπούηςησ (Kumar & Parveen, 2013: 10). 

Επιπλϋον, τα προγρϊμματα ςπουδών τροποποιοϑνται ώςτε να βοηθοϑν 

τουσ υποψόφιουσ εκπαιδευτικοϑσ να κατανοοϑν ςε βϊθοσ μια ςειρϊ πραγμϊτων 
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για τη διδακτικό και μϊθηςη ςε διϊφορα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ πλαύςια και 

να θεςπύςουν αυτόν την επύγνωςη εξυπηρετώντασ την αυξανϐμενη 

διαφορετικϐτητα του μαθητό (Kumar & Parveen, 2013: 11). 

Ο ςϑγχρονοσ εκπαιδευτικϐσ ανταποκρινϐμενοσ ςτισ επιταγϋσ τησ 

παγκοςμιοπούηςησ οφεύλει να:  

1. Απολαμβϊνει την εργαςύα του αλλϊ και να κατϋχει τισ απαραύτητεσ 

δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται ώςτε να ανυψωθεύ το επύπεδο του επαγγϋλματοσ.  

2. Εύναι επαγγελματύασ ςτον κλϊδο του προκειμϋνου να αποδύδει 

καλϑτερα ςτη δουλειϊ του, ςτα διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα και ςτισ 

παιδαγωγικϋσ γνώςεισ.  

3. Γνωρύζει και να μιλϊει μύα τουλϊχιςτον ξϋνη γλώςςα και να ςυνεχύζει 

να εξελύςςεται ςυνεχώσ.  

4. Κατϋχει τη δεξιϐτητα χειριςμοϑ Η/Τ, βελτιώνοντασ ϐχι μϐνο τον εαυτϐ 

του αλλϊ παρϋχοντασ και ποιοτικϐτερη εκπαύδευςη.  

5. Διαθϋτει γνώςεισ παιδαγωγικοϑ περιεχομϋνου προκειμϋνου να εύναι 

ϊμεςοσ με τα παιδιϊ, να πιςτεϑει ςτισ ικανϐτητϋσ τουσ, να εςτιϊζει ςτισ πρϊξεισ, 

να εύναι ςϑντομοσ και να ξϋρει πϐτε να ςωπαύνει.  

6. Ανανεώνει τισ διδακτικϋσ του δεξιϐτητεσ και γνώςεισ ώςτε να 

ανταποκρύνεται ςτισ νϋεσ εκπαιδευτικϋσ απαιτόςεισ (Devecioglu & Kurt, 2013: 

117-120). 

Καλεύται, λοιπϐν, να κϊνει κτόμα του ϋξι βαςικϋσ δεξιϐτητεσ οι οπούεσ 

ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: κατανϐηςη του επιςτημονικοϑ πλαιςύου, ερευνητικϐ 

πνεϑμα, γενικϋσ δεξιϐτητεσ διδαςκαλύασ, επύγνωςη του Α.Π., αξιολογικό κρύςη 

και επαγγελματικό πρακτικό (Devecioglu & Kurt, 2013: 121-122). 

Ακολοϑθωσ, ςϑμφωνα με τα νϋα δεδομϋνα διαγρϊφονται νϋεσ προοπτικϋσ 

και ςτην  επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, εφϐςον υπϊρχει ανϊγκη για 

ανεφοδιαςμϐ με νϋεσ γνώςεισ ϐπωσ η διδαςκαλύα μιασ γλώςςασ που δεν εύναι 

μητρικό, γνώςεισ των αρχών τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ, αλλϊ και τησ 

αντιμετώπιςησ ςτη ςχολικό τϊξη των γλωςςικών και πολιτιςμικών 

μειονοτότων, καθώσ και η ϋνταξη των πολιτιςμικών ιδιαιτεροτότων των 

αλλϐγλωςςων παιδιών ςτην καθημερινό πρακτικό (Δακοποϑλου, 2003). 
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Επιλογικϊ, η εκπαύδευςη ωσ ϋνασ απϐ τουσ θεςμοϑσ-κλειδιϊ του εθνικοϑ 

κρϊτουσ, παραμϋνοντασ εθνικό αλλϊ λειτουργώντασ κϊτω απϐ το πρύςμα τησ 

παγκϐςμιασ αλληλεπύδραςησ, ειςϋρχεται και αυτό με τη ςειρϊ τησ ςε μια τροχιϊ 

μεταςχηματιςμοϑ. Επηρεϊζεται αλλϊ ταυτϐχρονα αποτελεύ και μϋςο τησ 

διαδικαςύασ τησ παγκοςμιοπούηςησ (Δακοποϑλου, 2003). 

 

Η Διακόρυξη τησ Μπολόνια και η εκπαύδευςη εκπαιδευτικών 

 
Η διαδικαςύα τησ Μπολϐνια ξεκύνηςε απϐ τη ορβϐννη το 1998 κατϊ την  

οπούα η Γερμανύα, η Γαλλύα, η Ιταλύα και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο προωθοϑςαν την 

εναρμϐνιςη των πτυχύων τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σην αμϋςωσ επϐμενη 

χρονιϊ πραγματοποιόθηκε η διϊςκεψη ςτη Μπολϐνια, προκειμϋνου να 

εργαςτοϑν ςε αυτόν την προοπτικό με το τελικϐ τουσ κεύμενο να γύνεται γνωςτϐ 

ωσ η Διακόρυξη τησ Μπολϐνια. Προϋβλεπε ϋνα νϋο ςϑςτημα με δϑο κϑκλουσ 

ςπουδών, ο πρώτοσ (bachelor) θα διαρκεύ τρύα χρϐνια ενώ ο δεϑτεροσ θα 

περιλαμβϊνει δϑο πτυχύα: ϋνα μικρόσ διϊρκειασ (master) και ϋνα μακρϊσ 

διϊρκειασ (PhD). Σο εν λϐγω εγχεύρημα ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα ενϐσ 

ευρωπαώκοϑ χώρου ανώτατησ εκπαύδευςησ για τη βελτύωςη και την προώθηςη 

τησ ςυγκριςιμϐτητασ, τησ ςυμβατϐτητασ, τησ διαςφϊλιςησ τησ ποιϐτητασ και 

τησ κινητικϐτητασ. 

Ο τελικϐσ ςκοπϐσ αυτοϑ του χώρου εύναι η ςυνοχό και η ςυνϊφεια ωσ 

προσ τη δομό, το περιεχϐμενο, τη ςϑνδεςη και την αξιολϐγηςη τησ ποιϐτητασ τησ 

ανώτατησ εκπαύδευςησ προκειμϋνου να τονωθεύ η αγορϊ εργαςύασ και η 

οικονομικό ανϊπτυξη, ενώ προςδοκϊται να βελτιωθεύ η αναγνωριςιμϐτητα και η 

ανταγωνιςτικϐτητα των πτυχύων (ταμϋλοσ & Βαςιλϐπουλοσ, 2004: 77). 

Επιπρϐςθετα, η διακόρυξη τησ Μπολϐνια προωθεύ το ςϑςτημα των 

μεταφερϐμενων διδακτικών μονϊδων (ECTS) για τη διευκϐλυνςη τησ 

κινητικϐτητασ των φοιτητών, προωθεύ την ευρωπαώκό ςυνεργαςύα για τη 

διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ, εδραιώνει την ανϊπτυξη κριτηρύων και 

μεθοδολογιών εϑκολα ςυγκρύςιμων και ςτοχεϑει ςτην ευρωπαώκό διϊςταςη ςτα 

προγρϊμματα ςπουδών πϊντα ςεβϐμενη τη διαφορετικϐτητα τησ εκϊςτοτε 

χώρασ (ταμϋλοσ & Βαςιλϐπουλοσ, 2004: 82). 
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Λϐγω τησ δεςμευτικόσ τησ ιδιϐτητασ ϐλα τα κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. 

ξεκύνηςαν μια ςειρϊ απϐ μεταρρυθμύςεισ ςτο εκπαιδευτικϐ τουσ ςϑςτημα για 

την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη προκειμϋνου να εναρμονιςτοϑν με τισ επιταγϋσ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ υνθόκησ. 

Ϊτςι, η νϋα πολιτικό για την αρχικό εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών ςτην 

Πορτογαλύα ςχεδιϊςτηκε προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ εκπαιδευτικϋσ 

προκλόςεισ και να ςυμβϊλλει ςημαντικϊ ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των 

διδακτικών πρακτικών ενώ βρύςκεται ςτο ύδιο μόκοσ κϑματοσ με τισ 

καθοδηγόςεισ τησ Διακόρυξησ τησ Μπολϐνια και τησ Ε.Ε. (Campos, 2009: 15,26). 

Πραγματοποιόθηκε το 2007 και ςχετύζεται με τη δομό των πτυχύων, τισ 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS), τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα και τη διαςφϊλιςη 

τησ ποιϐτητασ (Campos, 2009: 14). 

Ακολοϑθωσ, οι οδηγύεσ τησ Ε.Ε. ϋχουν ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ για τισ 

μεταρρυθμύςεισ ςτην εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών ςτη Γαλλύα. Σο 2005 

θεςπύςτηκε νϐμοσ, ο οπούοσ τϐνιζε τη ςημαντικϐτητα για την υψηλοϑ επιπϋδου 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών διϊρκειασ τουλϊχιςτον πϋντε χρϐνων ςτην 

τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Κϊτι τϋτοιο όταν ςϑμφωνο με τον ευρωπαώκϐ και 

παγκϐςμιο προςανατολιςμϐ για την εκπαύδευςη. Ο κϑριοσ ςτϐχοσ εύναι η 

αϑξηςη του επιπϋδου αρχικόσ εκπαύδευςησ ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο και η 

βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των ςπουδών, θϋτοντασ ςε αυτϐ ερευνητικϋσ βϊςεισ. 

Με αυτϐν τον τρϐπο αναβαθμύζεται και το κϑροσ των εκπαιδευτικών. 

Επομϋνωσ, αποφαςύςτηκε η ενςωμϊτωςη των ςχολών, ςτισ οπούεσ ϋωσ τϐτε 

καταρτύζονταν οι Γϊλλοι εκπαιδευτικού, ςτα πανεπιςτόμια και η προςαρμογό 

του ςυςτόματοσ για την εκπαύδευςη εκπαιδευτικών, ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα 

τησ Μπολϐνια, ενώ τα πανεπιςτόμια κλόθηκαν να αναπτϑξουν νϋα 

μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών (Sacilotto-

Vasylenko, 2015: 13). 

Επύςησ,  «χώρεσ ϐπωσ η Υιλανδύα, η Ολλανδύα, και η Αγγλύα, λϐγω τησ 

θϋςησ τουσ ςτην αφετηρύα, εύχαν λιγϐτερο δρϐμο να διανϑςουν ςτην προώθηςη 

των μεταρρυθμύςεων τησ διαδικαςύασ τησ Μπολϐνια. Ϊτςι, μποροϑμε να 

ςυμπερϊνουμε ϐτι η επύδραςη τησ διαδικαςύασ τησ Μπολϐνια εύναι 
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διαφοροποιημϋνη μεταξϑ των χωρών καθώσ αλληλεπιδρϊ με τισ ιδιαύτερεσ 

ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςτο εςωτερικϐ τουσ» (Δημητρϐπουλοσ, 2006: 9). 

Ακϐμη, το ENTEP (ευρωπαώκϐ δύκτυο για την εκπαιδευτικό πολιτικό των 

δαςκϊλων) ϋχει ςκιαγραφόςει το προφύλ του Ευρωπαύου δαςκϊλου το οπούο 

επιςημαύνει τα επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών ςτην Ευρώπη. Σα τελευταύα χρϐνια η διαδικαςύα τησ Μπολϐνια 

ςυνϋβαλε ςημαντικϊ ςτην αναδιοργϊνωςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και 

πιο ςυγκεκριμϋνα ςτη δομό, ςτην οργϊνωςη και το αναλυτικϐ πρϐγραμμα. Σο 

ENTEP εγκρύνει τισ αναπτυξιακϋσ πολιτικϋσ που διευκολϑνουν την κινητικϐτητα 

μαθητών, δαςκϊλων και εκπαιδευτών, αυξϊνει την ευρωπαώκό διϊςταςη ςτην 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών (Dimitropoulos, 2005). 

Αναφορικϊ με το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, λειτουργεύ ωσ δύκτυο 

και ωσ πυραμύδα. Ψσ δύκτυο γιατύ βρύςκεται ςε αλληλεπύδραςη με μϋλη 

υπουργεύων, ερευνητικών κϋντρων, πανεπιςτημύων, κινοϑμενοι ςτο χώρο τησ 

καινοτομύασ και των νϋων εκπαιδευτικών θεωριών και τϊςεων. Ψσ πυραμύδα 

καθώσ πρϐκειται για δυαδικό μορφό  που ςηματοδοτεύ ϋναν καταμεριςμϐ τησ 

εργαςύασ λϐγω τησ διαρθρωτικόσ βοόθειασ τησ Ε.Ε., τησ ανϊπτυξησ ςχϋςεων με 

διεθνεύσ οργανιςμοϑσ αλλϊ και τησ εμμονόσ ςτο ςυγκεντρωτιςμϐ του ελληνικοϑ 

κρϊτουσ (Μοϑτςιοσ, 2004: 111). 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το μοντϋλο το οπούο προτεύνεται απϐ τη ςυνθόκη 

τησ Μπολϐνια φαύνεται να αντιμετωπύζει το πανεπιςτόμιο ωσ μϋςο για την 

ικανοπούηςη των αναγκών τησ αγορϊσ, δηλαδό ωσ επιχεύρηςη, υποβαθμύζοντασ 

ϋτςι, τη ςημαςύα τησ ελεϑθερησ ανϊπτυξησ ϋρευνασ και διδαςκαλύασ. Επομϋνωσ, 

τα πανεπιςτημιακϊ πτυχύα θα ςυγχϋονται με διπλώματα μη πανεπιςτημιακών 

τμημϊτων, με τον κύνδυνο να χϊςουν τα πρώτα την αυτονομύα και την 

διακριτϐτητϊ τουσ (ταμϋλοσ& Βαςιλϐπουλοσ, 2004: 86). 

Επιπλϋον, ειςϊγεται η ανϊπτυξη και προώθηςη υπερ-κρατικών 

εκπαιδευτικών προγραμμϊτων μϋςω franchising, θϋτοντασ ϋτςι το θϋμα τησ 

ποιϐτητασ αυτών των εμπορικών προγραμμϊτων (ταμϋλοσ & Βαςιλϐπουλοσ, 

2004: 87). 

Σαυτϐχρονα, το νϋο ςϑςτημα των ECTS μπορεύ να οδηγόςει ςε 

εξατομύκευςη των προγραμμϊτων ςπουδών με ςυνϋπεια τα πτυχύα να μην 
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αναγνωρύζονται απϐ την αγορϊ εργαςύασ, να περιθωριοποιόςει ό να καταργόςει 

τη βαςικό ϋρευνα και τισ ανθρωπιςτικϋσ και κοινωνικϋσ επιςτόμεσ,  λϐγω τησ 

εξϊρτηςησ του πανεπιςτημύου απϐ την οικονομύα και την αγορϊ, εξυπηρετώντασ 

με αυτϐν τον τρϐπο τισ ϊμεςεσ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ και ϐχι την επιςτόμη 

(ταμϋλοσ & Βαςιλϐπουλοσ, 2004: 127-128). 

Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονϐσ ϐτι ςτο κεύμενο τησ Μπολϐνια δεν υπϊρχει 

κϊποια αναφορϊ για την κοινωνικό διϊςταςη του ζητόματοσ καταδεικνϑοντασ 

ϐτι το μϐνο πρϊγμα που όθελαν να εςτιϊςουν εύναι η ανταγωνιςτικϐτητα τησ 

ανώτατησ εκπαύδευςησ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, ϐτι οι διαδικαςύεσ που οδόγηςαν 

ςτη ςυνθόκη αυτό δεν όταν ςυλλογικϋσ και ςυμμετοχικϋσ και επύςησ δεν υπόρξε 

καμύα ανϊμειξη ό ςυμμετοχό των φοιτητών ςε αυτό την πρώτη φϊςη τησ 

διϊςκεψησ (Κλϊδησ, 2005:178). 
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6. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

κοπϐσ τησ παροϑςασ μελϋτησ εύναι να ςυζητηθοϑν τα παρακϊτω 

ερωτόματα, τα οπούα προϋκυψαν απϐ το θεωρητικϐ πλαύςιο και ςυνοψύζονται 

ωσ εξόσ: 

 

 Σα προγρϊμματα ςπουδών ακολουθοϑν το μοντϋλο τησ υνθόκησ 

τησ Μπολϐνια και πώσ αυτϐ φαύνεται ςτη δομό τουσ, ςτο περιεχϐμενο 

ςπουδών και τα επαγγελματικϊ δικαιώματα. Αυτϐ το μοντϋλο οδηγεύ ςε 

ομοιομορφύα των προγραμμϊτων ςπουδών; 

 Ποιο μοντϋλο εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών υιοθετοϑν τα 

προγρϊμματα ςπουδών; 

 Σι ϋχει αλλϊξει ωσ προσ την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ διαχρονικϊ; 

 Ποια εύναι τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ/δεξιϐτητεσ τα οπούα θα 

πρϋπει να κατϋχουν οι μελλοντικού εκπαιδευτικού προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ό τι εύδουσ εκπαιδευτικοϑσ θϋλουν να προετοιμϊςουν 

εκϊςτοτε οι χώρεσ τησ Ε.Ε.; 
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7. ΜΕΘΟΔΟ 
 

Η παροϑςα εργαςύα αξιοποιεύ την ιςτορικοςυγκριτικό μϋθοδο η οπούα 

εξετϊζει τα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα εν μϋρει ό ςτο ςϑνολϐ τουσ και αρχύζει με 

τη ςυλλογό και καταγραφό του υλικοϑ, ςυνεχύζεται με την ερμηνεύα των 

δεδομϋνων και ολοκληρώνεται με την αντιπαραβολό και τη ςϑγκριςη. 

Ειδικϐτερα, τα τϋςςερα ςτϊδια του μεθοδολογικοϑ εργαλεύου – μοντϋλου, 

τα οπούα ακολουθόθηκαν με ςκοπϐ τη διερεϑνηςη των υπϐ ςϑγκριςη 

ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, εύναι:  (α) 

Περιγραφό, κατϊ την οπούα εκτύθενται με τρϐπο ςυςτηματικϐ ϐλα τα δεδομϋνα 

που αναφϋρονται ςτο υπϐ ςϑγκριςη ζότημα, (β) Ερμηνεύα, διαδικαςύα που 

αξιολογοϑνται τα ςυγκεντρωμϋνα δεδομϋνα και ελϋγχονται ωσ προσ τισ 

κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ τουσ παραμϋτρουσ, (γ) Αντιπαρϊθεςη, ςτην οπούα τα 

δεδομϋνα επανεξετϊζονται και εντοπύζονται οι ομοιϐτητεσ και οι διαφορϋσ που 

παρουςιϊζουν τα υπϐ ςϑγκριςη ςυςτόματα και τϋλοσ (δ) ςϑγκριςη, κατϊ την 

οπούα επιχειρεύται μια προςπϊθεια εξόγηςησ των δεδομϋνων που προϋκυψαν 

μϋςα απϐ την αντιπαρϊθεςη (Lange, 2013). 

Η ςϑγκριςη για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ για την Ελλϊδα και τισ υπϐλοιπεσ οχτώ ευρωπαώκϋσ χώρεσ 

ςτηρύχτηκε ςε ενδεικτικϊ προγρϊμματα ςπουδών των πανεπιςτημιακών 

ιδρυμϊτων προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ διαφορετικϋσ ςχολϋσ και φιλοςοφύεσ 

αναφορικϊ με την εκπαύδευςη, ενώ ςημαντικϐσ αριθμϐσ ςτοιχεύων αντλόθηκε 

απϐ το ευρωπαώκϐ δύκτυο πληροφϐρηςησ «Eurydice», προϋρχονται, επομϋνωσ, 

απϐ δευτερογενεύσ πηγϋσ. 

Μϋςω τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου, λοιπϐν, μελετώνται οι διαφορετικϋσ 

πολιτικϋσ ϐςον αφορϊ τη διδαςκαλύα και τη νομοθετικό, διοικητικό και 

οικονομικό οργϊνωςη τησ εκπαύδευςησ και των επιμορφώςεων. Επύςησ, 

μελετώνται οι δομϋσ (τϊξεισ, κϑκλοι ςπουδών, διπλώματα, πτυχύα κ.α.), το 

παιδαγωγικϐ περιεχϐμενο, οι μϋθοδοι, οι τεχνικϋσ, τα ςχολικϊ εγχειρύδια, το 

διδακτικϐ υλικϐ, τα ημερόςια προγρϊμματα και πώσ αυτϊ κατανϋμονται μϋςα 

ςτο χρϐνο (Πανταζό, 2005: 98). 

Επιπλϋον, ο Condillac (Loqique ςτο Πανταζό, 2005: 99) υποςτηρύζει πωσ 

η ςϑγκριςη εύναι η διπλό προςοχό ςε ϋνα θϋμα και ϐπωσ δύνουμε προςοχό ςε ϋνα 
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αντικεύμενο, ϋτςι μποροϑμε να δώςουμε προςοχό και ςε δϑο αντικεύμενα 

ταυτϐχρονα. Αντύ να ϋχουμε μια αποκλειςτικό αύςθηςη, μποροϑμε να 

ςυλλϊβουμε δϑο. 

Η μϋθοδοσ τησ ςϑγκριςησ προςδιορύζεται, για τον Dilthey και τουσ 

διαδϐχουσ του, απϐ την ερμηνευτικό προςϋγγιςη, τη μϋθοδο του «κατανοεύν» 

δια μϋςου τησ ερμηνεύασ των κειμϋνων (Mitter, 1995:61), ενώ ϋνασ ακϐμη 

οριςμϐσ του Robinsohn (1970: 467 ςτο Mitter, 1995:63) ςκιαγραφεύ τη 

ςυγκριτικό μϋθοδο ωσ «ϋνα ςυνδυαςμϐ ιςτορικόσ ερμηνεύασ, λειτουργικόσ 

ανϊλυςησ, ποςοτικόσ επεξεργαςύασ, αξιολϐγηςησ, χρηςιμοπούηςησ ςτατιςτικών 

ςτοιχεύων και πϊλι απϐ την αρχό μια ςυνθετικό ερμηνεύα των αιτύων και τη 

χϊραξη μιασ πιθανόσ ό επιδιωκϐμενησ τϊςησ».  

Μϋςω τησ ςυγκριτικόσ μεθϐδου αποκαλϑπτονται οι βαςικϋσ αρχϋσ 

ςυγκρϐτηςησ των ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ, οι οπούεσ επηρεϊζονται απϐ το 

κοινωνικοοικονομικϐ καθεςτώσ, τισ γενικϋσ νομοτϋλειεσ, τισ τϊςεισ ανϊπτυξησ 

και τισ ιδιομορφύεσ τησ παιδεύασ τησ κϊθε χώρασ. Επύςησ, εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι 

κατϊ τη ςϑγκριςη και την αντιπαραβολό υπολογύζονται οι ιςτορικϋσ παραδϐςεισ 

ςτην εκπαύδευςη, το επύπεδο ανϊπτυξησ τησ επιςτόμησ και τησ κουλτοϑρασ μιασ 

χώρασ, οι παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ και η επιρροό τουσ ςτην πρακτικό τησ 

εκπαύδευςησ. Η μϋθοδοσ τησ ςϑγκριςησ πολϑ ςυχνϊ αντικαθιςτϊ το πεύραμα, το 

οπούο εφαρμϐζεται ευρϋωσ ςτην παιδαγωγικό επιςτόμη. (οκϐλοβα, 1986: 42). 

Η ςϑγκριςη λαμβϊνει χώρα ςε ϐλεσ τισ επιςτόμεσ αλλϊ ϐχι με την ύδια 

αξιϐπιςτη μϋθοδο. Οι ςυγκριτικϋσ ϋρευνεσ πρϋπει να εύναι ξεκϊθαρεσ εκ των 

προτϋρων για τα ερωτόματα τα οπούα θα τεθοϑν, την κατεϑθυνςη τησ ϋρευνασ, 

καθώσ και το υλικϐ που θα χρηςιμοποιηθεύ (Froese, 1982: 310). 

Η ςυγκριτικό μϋθοδοσ ςυμβϊλλει ςτην αντιπαραβολό εκπαιδευτικών 

γεγονϐτων ό φαινομϋνων με ςκοπϐ να τα αναλϑςει, να τα κατανοόςει και να 

ερμηνεϑςει τη θϋςη του ανθρώπου μϋςα ςε αυτϊ. Επομϋνωσ, ο 

προςανατολιςμϐσ τησ εύναι κριτικϐσ-ςτοχαςτικϐσ ό καλϑτερα, αναςτοχαςτικϐσ 

(Καλογιαννϊκη ςτο Μπουζϊκησ, 2000: 211). 

Ο κϑριοσ ςκοπϐσ μελϋτησ των εθνικών ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ εύναι η 

εξόγηςη του τρϐπου που το κϊθε εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα διαμϐρφωςε το 

χαρακτόρα του. Προκειμϋνου να επιτευχθεύ αυτϐ, ο μελετητόσ χρειϊζεται να 
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κατανοόςει τισ επιρροϋσ, τον εθνικϐ χαρακτόρα και την πολιτικό θεωρύα των 

εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων. Αναγνωρύζοντασ ο Kandel ϐτι η υγκριτικό 

Εκπαύδευςη εύναι πολυεπιςτημονικό, πϊντα εξϋταζε το πεδύο μϋςα απϐ την 

ιςτορικό οπτικό και το ϐριζε με αναφορϋσ ςτο εύδοσ των προβλημϊτων που θα 

ϋπρεπε να το αφοροϑν (Kandel, 1959 ςτο Blake, 1982: 5). 

ϑμφωνα με τουσ ιςτορικοςυγκριτικοϑσ μελετητϋσ, εύναι εμφανϋσ ϐτι οι 

ιςτορικοςυγκριτικϋσ μϋθοδοι επιτρϋπουν ςτουσ κοινωνικοϑσ επιςτόμονεσ να 

αναλϑουν και να προςφϋρουν ςημαντικϋσ γνώςεισ ςε περύπολα κοινωνικϊ 

ζητόματα, ςυνδυϊζοντασ πολλαπλϋσ μεθϐδουσ και επύςησ, παρϋχουν ϋνα 

παρϊδειγμα εξιςορρϐπηςησ του ςυγκεκριμϋνου με το γενικϐ (Lange, 2013: 1-2). 

Μϋςω τησ ιςτορικοςυγκριτικόσ μεθϐδου, η οπούα ςυμπεριλαμβϊνει 

αφηγηματικϋσ και ςτατιςτικϋσ μεθϐδουσ, ςυγκρύνονται περιπτώςεισ με ςτϐχο 

την εξερεϑνηςη ομοιοτότων και διαφορών ςε μια προςπϊθεια να αναδειχτοϑν οι 

αιτιώδεισ καθοριςτικού παρϊγοντεσ και η ιςτορικοςυγκριτικό ανϊλυςη θα 

πρϋπει να αναλϑει, επομϋνωσ, πολλαπλϋσ περιπτώςεισ (Lange, 2013: 4). 

Σο διακριτικϐ γνώριςμα αυτόσ τησ μεθϐδου ςυνύςταται ςτο ςυνδυαςμϐ 

διαφορετικών μεθϐδων ςε μύα εμπειρικό ανϊλυςη η οπούα καλϑπτει το 

ιδεογραφικϐ – νομοθετικϐ χϊςμα (Lange, 2013: 7). 

Η ιςτορικοςυγκριτικό προςϋγγιςη ορύζεται απϐ την εναςχϐληςη με την 

αιτιώδη ανϊλυςη, την ϋμφαςη ςτισ διαδικαςύεσ με την πϊροδο του χρϐνου και τη 

χρόςη τησ ςυςτηματικόσ και πλαιςιωμϋνησ ςϑγκριςησ (Mahoney & 

Rueschemeger, 2003: 6). 

τοχεϑοντασ ςτην κατανϐηςη των μεταςχηματιςμών του πραγματικοϑ 

κϐςμου, οι εμπλεκϐμενοι ςτην ιςτορικοςυγκριτικό ϋρευνα ςυμμετϋχουν ςε 

ακαδημαώκϋσ ςυζητόςεισ αναφορικϊ με τισ αιτιώδεισ υποθϋςεισ, τα θεωρητικϊ 

πλαύςια και τισ βϋλτιςτεσ μεθϐδουσ τησ εμπειρικόσ ϋρευνασ. Κϊτι τϋτοιο τη 

καθιςτϊ μια τϐςο προκλητικό και ελκυςτικό μϋθοδο (Mahoney & Rueschemeger, 

2003: 408). 

Επύςησ, οι μϋθοδοι αυτού ςυνδυϊζουν ςυγκριτικϋσ και κατϊ περύπτωςη 

μεθϐδουσ και ϋτςι, ϋχουν ομοιϐτητεσ με τισ ςυγκριτικϋσ/νομοθετικϋσ μεθϐδουσ 

και με τισ κατϊ περύπτωςη/ιδεογραφικϋσ μεθϐδουσ. Φρηςιμοποιοϑν τη ςϑγκριςη 

ωσ μϋςο ανϊκτηςησ γνώςεων ςε αιτιώδεισ παρϊγοντεσ, ϐπωσ οι πειραματικϋσ 
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μϋθοδοι ενώ ταυτϐχρονα ερευνοϑν τα χαρακτηριςτικϊ και τισ αιτύεσ 

ςυγκεκριμϋνων φαινομϋνων ϐπωσ οι εθνογραφικϋσ και ιςτορικϋσ μϋθοδοι. Οι 

ιςτορικϋσ μϋθοδοι χρηςιμοποιοϑνται ςυχνϊ για τη ςυλλογό, αξιολϐγηςη και 

παρουςύαςη των δεδομϋνων. Η ιςτορικοςυγκριτικό μϋθοδοσ βαςύζεται 

πρωταρχικϊ ςε δεδομϋνα απϐ δευτερογενεύσ πηγϋσ, λϐγω του εϑρουσ των 

ερωτόςεων και των πολλαπλών περιπτώςεων που αναλϑονται (Lange, 2013: 

13-15). 

Η ςυλλογό των δεδομϋνων και η καταςκευό ποιοτικών βϊςεων 

δεδομϋνων εύναι πολϑ πιο εϑκολη  ςόμερα δεδομϋνησ τησ διαθεςιμϐτητασ των 

διαδικτυακών βϊςεων δεδομϋνων. Η εϑκολη πρϐςβαςη ςε εκλογικϊ, κοινωνικϊ 

και οικονομικϊ δεδομϋνα, χϊρτεσ, αρχεύα εφημερύδων κλπ ςυνεπϊγονται ϋνα 

πρϐςφορο ϋδαφοσ για τη διεξαγωγό ποιοτικών και ποςοτικών αναλϑςεων τϐςο 

ςε πρωτογενϋσ ϐςο και ςε δευτερογενϋσ υλικϐ (Lieberman, 2013: 24). 

Οι ιςτορικοςυγκριτικού μελετητϋσ βαςικϊ, θϋτουν ερωτόματα και 

διαμορφώνουν ϋνα «πϊζλ» ςχετικϊ με ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ περιπτώςεων οι 

οπούεσ εμφανύζουν επαρκό ομοιϐτητα ώςτε να ςυγκριθοϑν λογικϊ μεταξϑ τουσ, 

χαρακτηριςτικϐ το οπούο την διακρύνει απϐ την ιςτορικό κοινωνιολογύα και απϐ 

την ιςτορικό θεςμικό πολιτικό (historical institutionalism) (Mahoney & 

Rueschemeger, 2003: 8-10). 

Ειδικϐτερα, η ιςτορικοςυγκριτικό ϋρευνα αςχολεύται κατ’ αρχόν με την 

εξόγηςη  και αναγνώριςη των αιτιωδών ρυθμύςεων οι οπούεσ παρϊγουν 

ςημαντικϊ αποτελϋςματα. τισ ιςτορικοςυγκριτικϋσ ςπουδϋσ το αιτιώδεσ 

επιχεύρημα εύναι κεντρικόσ ςημαςύασ για την ανϊλυςη. Ϊτςι, οι αιτιώδεισ 

προτϊςεισ ϋχουν επιλεγεύ προςεκτικϊ και ϋχουν δοκιμαςτεύ. Επομϋνωσ, δεν 

περιλαμβϊνει ϋργο που απορρύπτει κατηγορηματικϊ την αιτιώδη ανϊλυςη ό την 

αποφεϑγει για το χατύρι ϊλλων ερευνητικών ςτϐχων. Επιπλϋον, δεν αςπϊζεται 

μύα μοναδικό προςϋγγιςη ανϊλυςησ, αλλϊ μια ποικιλύα ςτρατηγικών αιτιακόσ 

ςυμπεραςματολογύασ, μερικϋσ απϐ τισ οπούεσ εύναι παρϊλληλεσ με τισ 

πολυμεταβλητϋσ τεχνικϋσ παλινδρϐμηςησ που χρηςιμοποιοϑν οι ποςοτικού 

ερευνητϋσ. Ακϐμη, αναλϑονται ρητϊ οι ιςτορικϋσ αλληλουχύεσ και λαμβϊνονται 

ςοβαρϊ υπϐψη η εξϋλιξη των διαδικαςιών με το πϋραςμα του χρϐνου. Αυτϐ ϋχει 

ωσ αποτϋλεςμα την ενςωμϊτωςη πτυχών τησ χρονικόσ διϊρθρωςησ των 
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γεγονϐτων ςτα εξαγϐμενα ςυμπερϊςματα (Mahoney & Rueschemeger, 2003: 11-

12). 

Σϋλοσ, διακρύνεται για την εναςχϐληςη τησ με ςυςτηματικϋσ και 

πλαιςιωμϋνεσ ςυγκρύςεισ ϐμοιων και αντύθετων περιπτώςεων. Η ςυςτηματικό 

ςϑγκριςη εύναι φυςικϊ, απαραύτητη δεδομϋνου του αναλυτικοϑ ενδιαφϋροντοσ 

των αιτιωδών αναλϑςεων (Mahoney & Rueschemeger, 2003: 13). 

Δεν κηρϑττει οϑτε ερμηνεϑει μϐνο, αλλϊ ςτοχεϑει ςτη επϋκταςη των 

επιςτημονικών γνώςεων προςαρμϐζοντασ τισ κοινωνικϋσ θεωρύεσ και μεθϐδουσ 

προκειμϋνου για την ανϊπτυξη νϋων αιτιωδών προτϊςεων για την κοινωνύα και 

την πολιτικό (Mahoney & Rueschemeger, 2003: 409). 

Οι μελετητϋσ ςτην ιςτορικοςυγκριτικό προςϋγγιςη θϋτουν μεγϊλα 

ερωτόματα ςχετιζϐμενα με τον πραγματικϐ κϐςμο, διερευνοϑν περιπτώςεισ ςε 

αυτϐ το πλαύςιο και αναλϑουν τισ διαδικαςύεσ με την πϊροδο του χρϐνου. 

Επύςησ, μποροϑν να υποςτηρύξουν ό να χρηςιμοποιόςουν οποιαδόποτε 

διαθϋςιμη θεωρύα, αναζητώντασ ευκαιριακϊ νϋα δεδομϋνα και τεχνικϋσ ώςτε να 

διερευνόςουν πλαύςια και αιτιώδεισ διαδικαςύεσ. Πρϐκειται για μια 

μεθοδολογικό ανοιχτϐτητα, η οπούα κερδύζει ςυνεχώσ υποςτηρικτϋσ (Mahoney & 

Rueschemeger, 2003: 420). 
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8. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙ ΜΕΛΕΣΨΜΕΝΕ ΦΨΡΕ 
 

χετικϊ με την επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο 

υπϊρχουν μεγϊλεσ αποκλύςεισ ωσ προσ τα απαιτοϑμενα προςϐντα για εργαςύα 

ςτον τομϋα προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Σο επύπεδο εκπαύδευςησ των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ παραμϋνει χαμηλϐ διαιωνύζοντασ το χαμηλϐ 

κοινωνικϐ κϑροσ του επαγγϋλματοσ. Ειδικϐτερα, απϐ το 1960 προκειμϋνου για 

την εργαςύα ςε ιδρϑματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ προαπαιτοϑνται 

πανεπιςτημιακό πιςτοπούηςη ό μεταπτυχιακϐσ τύτλοσ, τρύχρονησ ό τετρϊχρονησ 

διϊρκειασ αντύςτοιχα, και απαραύτητα το «Qualified teacher status», μετϊ την 

ειςαγωγικό χρονιϊ εργαςύασ, το οπούο προετοιμϊζει τουσ εκπαιδευτικοϑσ για 

δϑο διαδοχικϊ ςτϊδια: α) τησ προςχολικόσ ηλικύασ (3-5 ετών) β) το ςτϊδιο 1 (5-

7 ετών). Γενικϊ το ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο υπϐκειται ςε 

ςημαντικϐ ϋλεγχο και περιοριςμοϑσ (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 

462-468). 

Αναφορικϊ με το επαγγελματικϐ προφύλ των Ιταλών εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ, απϐ το 1998 προαπαιτοϑνταν πανεπιςτημιακϐ 

πτυχύο τετρϊχρονησ διϊρκειασ ωσ προϒπϐθεςη για να εργαςτεύ κϊποιοσ, γεγονϐσ 

που αναβϊθμιςε την επαγγελματικό τουσ κατϊςταςη, λαμβϊνοντασ ύδιο μιςθϐ 

με αυτϐ των δαςκϊλων. Σα δϑο πρώτα χρϐνια παρακολουθοϑςαν τα μαθόματα 

μαζύ με τουσ δαςκϊλουσ και τα δϑο τελευταύα ειδικεϑονταν ςτην προςχολικό 

εκπαύδευςη. 

Ψςτϐςο, ϋνα νϋο μοντϋλο εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών προωθεύται, το 3+2, 

το οπούο αναλϑεται ςε τρύα χρϐνια προπτυχιακών ςπουδών και ακολουθοϑν δϑο 

χρϐνια για το μεταπτυχιακϐ (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 252-255) 

ϐπωσ φανερώνεται και απϐ τα μελετώμενα προγρϊμματα ςπουδών. 

Ακϐμη, οι Ιςπανού  εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ το 2006, 

για την ειςαγωγό τουσ ςτο επϊγγελμα, απαιτεύται να κατϋχουν  δύπλωμα απϐ 

πανεπιςτημιακϐ ύδρυμα τρύχρονησ επαγγελματικόσ ανώτερησ εκπαύδευςησ, το 

οπούο εξειδικεϑεται ςε παιδιϊ 0-6 ετών. Όμωσ, υπϐ την επύδραςη του μοντϋλου 

τησ Μπολϐνια η εκπαύδευςη των φοιτητών διαρκεύ τϋςςερα ϋτη, απαιτοϑνται 

240 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και αφορϊ το θεωρητικϐ υπϐβαθρο, τη διδακτικό 
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εξειδύκευςη και την πρακτικό ϊςκηςη (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 

423-425). Κϊτι που διαπιςτώθηκε και απϐ τα προγρϊμματα ςπουδών που 

μελετόθηκαν. 

ε ϐ,τι αφορϊ την Κϑπρο υπϊρχουν τϋςςερισ  τρϐποι ειςαγωγόσ ςτο χώρο 

τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ το 1992: 1) τετραετόσ φούτηςη ςε κυπριακϐ 

πανεπιςτόμιο 2) τετραετόσ φούτηςη ςε ελληνικϐ πανεπιςτόμιο 3) 

επαγγελματικϋσ ςπουδϋσ ςε χώρεσ εκτϐσ των δϑο ανωτϋρω 4) απϐ το 2007, 

επαγγελματικϋσ ςπουδϋσ ςε ιδιωτικϊ κυπριακϊ κολλϋγια (μετονομϊςτηκαν ςε 

ιδιωτικϊ πανεπιςτόμια) (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 76-77). 

Επιπλϋον, ςχετικϊ με τα ελληνικϊ δεδομϋνα οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ 

φοιτοϑν ςε πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ απϐ το 1984 

και εξειδικεϑονται ςε παιδιϊ 4-6 χρονών. Βϋβαια, υπϊρχουν και εν ενεργεύα 

εκπαιδευτικού που αποφούτηςαν πριν το 1983 και εκπαιδεϑτηκαν για δϑο 

χρϐνια ςτισ Παιδαγωγικϋσ Ακαδημύεσ (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 

199-202). 

Παρϊλληλα, ςτην Ιρλανδύα οι δϊςκαλοι αναλαμβϊνουν τα παιδιϊ 4-6 ετών 

ςε προδημοτικϋσ τϊξεισ, χωρύσ να ϋχουν λϊβει κϊποια ιδιαύτερη εξειδύκευςη, 

απλώσ εκπαιδεϑονται για να εργαςτοϑν με μαθητϋσ 4-12 ετών, ενώ υπϊρχει 

ετερογϋνεια ωσ προσ τα απαιτοϑμενα προςϐντα. Η διϊρκεια ςπουδών εύναι 

τρύχρονη και πραγματοποιεύται ςε κϊποιο κολλϋγιο ό ανώτερο ύδρυμα 

προςαρτημϋνο ςτο πανεπιςτόμιο. 

Όλα αυτϊ, ωςτϐςο, μϋχρι το 2007 που αποφαςύςτηκε η διϊκριςη 

επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ για ϐςουσ εργϊζονται με παιδιϊ προςχολικόσ 

ηλικύασ, ϐπωσ επύςησ η προώθηςη τησ ςυνεχοϑσ ανϊπτυξησ των παιδαγωγικών 

επαγγελμϊτων. Αναμφιςβότητα η αναβϊθμιςη ςε πανεπιςτημιακϐ επύπεδο των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ καταδεικνϑει μια δυναμικό φϊςη 

ανϊπτυξησ ςτο μϋλλον για το εργατικϐ δυναμικϐ ςτην προςχολικό ηλικύα 

(Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 232-237), ϐπωσ διαπιςτώθηκε απϐ τα 

μελετώμενα προγρϊμματα ςπουδών, τα οπούα προϋρχονται απϐ 

πανεπιςτημιακϊ τμόματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Αναφορικϊ με τη Γαλλύα, οι εκπαιδευτικού εκπαιδεϑονται ωσ δϊςκαλοι για 

τη προςχολικό και ςχολικό ηλικύα, δηλαδό για παιδιϊ 3-11 χρονών. Ϊτςι, 
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φοιτοϑν δϑο χρϐνια (1 προπαραςκευαςτικϐσ χρϐνοσ και 1 επαγγελματικόσ 

εκπαύδευςησ) ενώ απαραύτητη προϒπϐθεςη ειςαγωγόσ εύναι οι εξετϊςεισ 

εθνικοϑ επιπϋδου και το τρύχρονο πανεπιςτημιακϐ δύπλωμα προκειμϋνου οι 

απϐφοιτοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ να λϊβουν το μεταπτυχιακϐ 

τουσ. Πρϐκειται για τη μεγαλϑτερη απαιτοϑμενη διϊρκεια ςπουδών, 5 χρϐνια, 

απϐ ϐλεσ τισ χώρεσ και τα προγρϊμματα ςπουδών που μελετόθηκαν. Αξύζει να 

αναφερθεύ ϐτι οι Γϊλλοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εύναι δημϐςιοι υπϊλληλοι 

και ιςϐτιμοι με τουσ δαςκϊλουσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Oberhuemer, 

Schreyer & Neuman, 2010: 158-161). 

Όςον αφορϊ τουσ Υινλανδοϑσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

απϐ το 1995 απαιτεύται να εύναι απϐφοιτοι πανεπιςτημιακοϑ τμόματοσ το οπούο 

ειδικεϑεται ςτην προςχολικό εκπαύδευςη ό κϊτοχοι κϊποιου πιςτοποιητικοϑ 

κοινωνικόσ παιδαγωγικόσ/εργαςύασ. Η διϊρκεια των προγραμμϊτων εύναι 

τρύχρονη, ςυμπληρώνοντασ 180 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και ϋτςι ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να δουλϋψουν ςε προςχολικϊ κϋντρα και πρωτοςχολικϋσ τϊξεισ. Σο 

μειονϋκτημα του ςυγκεκριμϋνου επαγγϋλματοσ εύναι οι εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ και 

οι οικονομικϋσ απολαβϋσ που δεν εύναι ελκυςτικϋσ, με αποτϋλεςμα να 

εγκαταλεύπουν αρκετού  εκπαιδευτικού τη θϋςη τουσ, δεδομϋνησ και τησ ϋμφαςησ 

που προωθεύται απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ ςτην κοινωνικό εργαςύα και ϐχι ςτην 

προςχολικό παιδαγωγικό. Τπϊρχουν λοιπϐν, πολυεπαγγελματικϋσ ομϊδεσ με 

διαφορετικϊ επύπεδα εκπαύδευςησ και εξειδύκευςησ, οι οπούεσ εργϊζονται ςε 

δομϋσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 140-

145). τη Υινλανδύα λοιπϐν, το μοντϋλο για τουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ 

καταδεικνϑει μια τϊςη προσ την εξειδύκευςη ςτο χώρο τησ προςχολικόσ ηλικύασ 

για παιδιϊ 0-7 ετών. Επύςησ,  οι επαγγελματικϋσ τουσ επιλογϋσ περιορύζονται ςτα 

ημερόςια κϋντρα φροντύδασ και ςτισ τϊξεισ προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Η 

εκπαύδευςη τουσ εύναι παιδαγωγικϊ προςανατολιςμϋνη ςτα πλαύςια τησ 

κοινωνικόσ ευημερύασ (Oberhuemer, 2009: 662-663). 

Σϋλοσ, ςτη Γερμανύα οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εύναι απϐφοιτοι 

μεταδευτεροβϊθμιων επαγγελματικών ςχολών τρύχρονησ διϊρκειασ, τα 2/3 των 

οπούων εργϊζονται ςτην προςχολικό και εξωςχολικό εκπαύδευςη. Πϊνω απϐ το 

70% αυτών των αποφούτων εργϊζονται ςε νηπιαγωγεύα, προςχολικϊ κϋντρα και 
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εξωςχολικϋσ δομϋσ. Υυςικϊ, λϐγω τησ αυτονομύασ των ομοςπονδιών, 

παρατηροϑνται ςημαντικϋσ αποκλύςεισ αναφορικϊ με τισ προϒποθϋςεισ 

ειςαγωγόσ και τη διϊρκεια ςπουδών παρϐλο το γενικϐ πλαύςιο 

προαπαιτουμϋνων ϐπωσ ορύςτηκε απϐ το αρμϐδιο υπουργεύο. 

Όμωσ, απϐ το 2003-2004 δημιουργοϑνται με ταχεύα ανϊπτυξη νϋα 

ανώτερα ινςτιτοϑτα προςχολικόσ εκπαύδευςησ και κϊποια πανεπιςτημιακϊ 

τμόματα εφαρμοςμϋνων επιςτημών τα οπούα ενιςχϑουν το επύπεδο 

εξειδύκευςησ των εκπαιδευτικών. Κϊτι τϋτοιο γύνεται κατανοητϐ λϐγω των 

εθνικών μεταρρυθμύςεων ςτην προςχολικό εκπαύδευςη (νϋα αναλυτικϊ 

προγρϊμματα) και επύςησ των ευρωπαώκών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με το 

πρϐτυπο απϐ τη διαδικαςύα τησ Μπολϐνια. ε κϊθε μια απϐ τισ 16 ομοςπονδύεσ 

υπϊρχει τουλϊχιςτον ϋνα τϋτοιο ινςτιτοϑτο προςχολικόσ εκπαύδευςησ, πολλϊ 

απϐ τα οπούα υπϊγονται ςε πανεπιςτόμια εφαρμοςμϋνων επιςτημών 

(Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 2010: 181-186). 
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9. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΑΝΑ ΦΨΡΑ 

Γαλλύα 

τη Γαλλύα, οι εκπαιδευτικού εύναι απϐφοιτοι πανεπιςτημιακόσ 

εκπαύδευςησ και κατϋχουν το «πρώτο πτυχύο εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ» το 

οπούο υπϊγεται ςτισ ανθρωπιςτικϋσ και κοινωνικϋσ ςχολϋσ, ενώ ο επύςημοσ 

τύτλοσ τουσ εύναι αυτϐσ του «εκπαιδευτικοϑ» (schoolteacher).   

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα ςπουδών Σύτλοσ 

Academy Paris 

Professions Education, 

education and Training - 

First Degree “MEEF 1st 

degree” 

Master MEEF 1er degree 

University de 

Versailles 

Careers in teaching / 

education and training-

First Degree 

Master 1 Métiers de 

l'enseignement, de l’éducation 

et de la formation “Premier 

degree”, parcoursProfesseur 

des écoles 

University of 

Strasbourg 

College of the teaching 

and education (ESPE) 
Master MEEF 1er degree 

University de Cergy-

Pontoise 

Trades Master of 

Education, Education and 

Training (MEEF) First 

Degree - Professor 

schools 

Master MEEF Premier degré - 

Professeur des écoles 

Πύνακασ 1: Γαλλικϊ πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, για τη ςυλλογό των δεδομϋνων τα πανεπιςτόμια τα 

οπούα μελετόθηκαν για την ϊντληςη των δεδομϋνων εύναι τα ακϐλουθα: 1) 

Academy Paris, 2) University de Versailles, 3) University of Strasbourg, 4) 

University de Cergy-pontoise. 

Tατμόματαπροςχολικόσεκπαύδευςησπουεξετϊςτηκανμετουσαντύςτοιχου

στύτλουσςπουδώνπουπαρϋχουν  (ςτα γαλλικϊ) εύναι: α) Professions Education, 

education and Training - First Degree “MEEF 1st degree” (Master MEEF 1er 

degree),β) Careers in teaching / education and training-First Degree (Master 1 

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation “Premier 

degree”, parcours Professeur des écoles),γ) College of the teaching and 

education (ESPE) (master MEEF 1er degree), δ) Trades Master of Education, 

Education and Training (MEEF) First Degree - Professor schools (Master MEEF 

Premier degré - Professeur des écoles) 

Σο 1991-1992 η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ενςωματώθηκε με την εκπαύδευςη των δαςκϊλων καθώσ μϋχρι 

πριν οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ καταρτύζονταν ςε 

μεταδευτεροβϊθμια ςχολό για δϑο χρϐνια (Kaga, 2007).  

Πριν το 1990 η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών παρεχϐταν απϐ 

κυβερνητικοϑσ φορεύσ. Οι υποψόφιοι εκπαιδευτικού ολοκλόρωναν ϋνα τριετϋσ 

πρϐγραμμα πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ και ςτη ςυνϋχεια ειςϊγονταν ςε 

κρατικϊ ιδρϑματα εκπαύδευςησ τα οπούα πρϐςφεραν πρακτικό εκπαύδευςη με 

ϋμφαςη ςτη διδακτικό και παιδαγωγικό. Αυτό η επαγγελματικό εκπαύδευςη εύχε 

διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ, ενώ η ειςαγωγό ςε αυτϐ γινϐταν κατϐπιν εξετϊςεων με 

υψηλϐ επύπεδο ανταγωνιςμοϑ. Μετϊ την απϐκτηςη του διπλώματοσ οι 

εκπαιδευτικού εύχαν τη δυνατϐτητα να εργαςτοϑν ςε οποιοδόποτε ςχολεύο τησ 

Γαλλύασ. Ψςτϐςο, απϐ το 1990 ϋλαβαν χώρα ςημαντικϋσ μεταρρυθμύςεισ ςτο 

γαλλικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα δεδομϋνου ϐτι δεν αποτελοϑςε πλϋον ϋνα 

ζότημα εθνικοϑ ενδιαφϋροντοσ αλλϊ μϋροσ τησ ςυζότηςησ ςχετικϊ με τον 

εξευρωπαώςμϐ του (Sacilotto-Vasylenco, 2013:8). 

Απαραύτητη προϒπϐθεςη ϊςκηςησ του εκπαιδευτικοϑ επαγγϋλματοσ 

εύναι το πανεπιςτημιακϐ πτυχύο πενταετοϑσ διϊρκειασ. Προηγοϑνται τρύχρονησ 

διϊρκειασ γενικόσ παιδεύασ μαθόματα και ϋπεται η επαγγελματικό εκπαύδευςη 
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διϊρκειασ δϑο χρϐνων, η οπούα περιλαμβϊνει μαθόματα ακαδημαώκοϑ και 

παιδαγωγικοϑ περιεχομϋνου. Ειδικϐτερα, τον 1ο χρϐνο οι φοιτητϋσ 

προετοιμϊζονται για τισ εξετϊςεισ πρϐςληψησ για εκπαιδευτικοϑσ οι οπούοι θα 

απαςχοληθοϑν ςε δημϐςια και ιδιωτικϊ ςχολεύα κατϐπιν ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Σο 

2ο χρϐνο προςφϋρεται επαγγελματικό εκπαύδευςη για εν δυνϊμει 

εκπαιδευτικοϑσ ςε ιδιωτικϊ και δημϐςια ςχολεύα, ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη για 

τουσ εν ενεργεύα εκπαιδευτικοϑσ και η δυνατϐτητα διεξαγωγόσ ερευνών ςε 

ςυνεργαςύα με τα πανεπιςτόμια. 

Σα πϋντε χρϐνια εκπαύδευςησ εύναι τα περιςςϐτερα που απαιτοϑνται ςτισ 

χώρεσ του ΟΟΑ για την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ (Kaga, 2007). Φαρακτηριςτικϐ το οπούο υποδηλώνει τη μη 

ςυμμϐρφωςη τησ Γαλλύασ με τισ επιταγϋσ τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ολϐκληρη η εκπαιδευτικό κοινϐτητα ενϐσ 

ςχολεύου υποςτηρύζει τουσ νεοειςερχϐμενουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ παρϋχει 

τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ αναφορικϊ με τον τρϐπο λειτουργύασ του 

ςυγκεκριμϋνου ιδρϑματοσ και των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών των μαθητών. 

Οι νεοειςερχϐμενοι εκπαιδευτικού ενιςχϑονται απϐ ϋναν εκπαιδευτικϐ ο οπούοσ 

τουσ βοηθϊει να προςαρμϐςουν τισ πρακτικϋσ τουσ ςτο πραγματικϐ επύπεδο και 

τουσ κινητοποιεύ ανϊλογα με το ςϑςτημα αναφορϊσ. 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

Academy Paris 5 χρϐνια Σριετϋσ πτυχύο 300 

University de 

Versailles 
5 χρϐνια Σριετϋσ πτυχύο 300 

University of 

Strasbourg 
5 χρϐνια Σριετϋσ πτυχύο 300 

University de 

Cergy-Pontoise 
5 χρϐνια Σριετϋσ πτυχύο 300 

 

Πύνακασ 2: Διϊρκεια ςπουδών ςτα γαλλικϊ Π 

Οι προϒποθϋςεισ ειςαγωγόσ ςτα προγρϊμματα ςπουδών εύναι η κατοχό 

γενικοϑ διπλώματοσ ό πτυχύου (bachelor) διϊρκειασ τριών χρϐνων. 
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Αναφορικϊ με την οργϊνωςη ςπουδών, υπϊρχουν υποχρεωτικϊ και 

επιλεγϐμενα μαθόματα ςτα οπούα απαιτεύται να εξεταςτοϑν επιτυχώσ οι 

φοιτητϋσ ώςτε να ςυγκεντρώςουν τον απαιτοϑμενο αριθμϐ διδακτικών 

μονϊδων, 300 ςυνόθωσ, δηλαδό 30 ECTS ανϊ εξϊμηνο. Εξϊλλου, οι διδακτικϋσ 

μονϊδεσ εύναι εϑκολα ςυγκρύςιμεσ και αναγνωρύςιμεσ με αυτϋσ ϊλλων 

πανεπιςτημύων, πλόρωσ εναρμονιςμϋνεσ με τισ προτϊςεισ που επιβϊλλονται απϐ 

το μοντϋλο τησ Μπολϐνια. 

 

Γλωςςικϋσ δεξιότητεσ 

και ανθρωπιςτικϋσ 

επιςτόμεσ: 

Γαλλικϊ, μουςικό, καλλιτεχνικϊ, ιςτορύα, γεωγραφύα, 

πολιτικό και ηθικό ςτο ςχολεύο, ξϋνεσ γλώςςεσ. 

Επιςτημονικϋσ 

προςεγγύςεισ: 

Μαθηματικϊ, πειραματικϋσ επιςτόμεσ, τεχνολογύα, φυςικϋσ 

επιςτόμεσ. 

Διδακτικϋσ πρακτικϋσ 

και επαγγελματικϋσ 

δεξιότητεσ: 

Εργαςτόρια επαγγελματικόσ πρακτικόσ: προετοιμαςύα και 

πρακτικό ϊςκηςη ςε ςχολεύα, γνώςεισ για το επϊγγελμα 

του εκπαιδευτικοϑ, για τα παιδιϊ και για τισ μαθηςιακϋσ 

προςεγγύςεισ. 

Ξϋνεσ γλώςςεσ: Επικοινωνύα ςε μια ξϋνη γλώςςα ςε επύπεδο Β2. 

Έρευνα: Ειςαγωγό ςτην εκπαιδευτικό ϋρευνα. 

 

Πύνακασ 3: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ και μαθόματα ςτα γαλλικϊ Π 

Σα μαθόματα καλϑπτουν τισ εξόσ περιοχϋσ: ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ και 

γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ, φυςικϋσ επιςτόμεσ, μαθηματικϊ και τεχνολογύα, 

γνωςτικό επϊρκεια μιασ ξϋνησ γλώςςασ, καθώσ επύςησ και ανϊπτυξη 

επαγγελματικόσ πρακτικόσ και ταυτϐτητασ. Επιπλϋον, προςφϋρονται και 

μαθόματα εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ και διδακτικόσ εκπαύδευςησ. Η πρακτικό 

ϊςκηςη εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ και διαρκεύ κϊποιεσ 

εβδομϊδεσ ςε ςυνδυαςμϐ με τισ παρατηρόςεισ ςτην ςχολικό τϊξη, αλλϊ δεν εύναι 

ύδιασ διϊρκειασ για ϐλα τα πανεπιςτημιακϊ τμόματα. Η αξιολϐγηςη των 

μαθημϊτων πραγματοποιεύται μϋςω γραπτών δοκιμαςιών, εκθϋςεων αναφορϊσ 

καθώσ και μϋςω γραπτών, προφορικών ό ψηφιακών παρουςιϊςεων εργαςιών. 
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Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Διδακτικό επϊρκεια Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη 

Παιδαγωγικό εξειδύκευςη 
Δομϋσ ϋνταξησ, ειδικόσ αγωγόσ, 

εκπαιδευτϋσ. 

Γνώςεισ του εκπαιδευτικοϑ και 

κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ  
 

Σεκμηρύωςη, διαχεύριςη 

πληροφοριών, επικοινωνύα 
 

 

Πύνακασ 4: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα γαλλικϊ Π 

 

Σο επαγγελματικϐ προφύλ των αποφούτων εύναι κοινϐ για τα 

πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα τα οπούα μελετόθηκαν δεδομϋνου ϐτι δύνεται ϋμφαςη 

ςτη διδακτικό εξειδύκευςη ϐλων των διδαςκϐμενων μαθημϊτων του ςχολεύου, 

ςτισ παιδαγωγικϋσ δεξιϐτητεσ, ςτισ αρχϋσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και 

των κοινωνικών ζητημϊτων του ςχολεύου, ςτα εργαλεύα τεκμηρύωςησ, 

επεξεργαςύασ πληροφοριών, ςτισ τεχνικϋσ πληροφϐρηςησ και επικοινωνύασ ςτον 

τομϋα τησ εκπαύδευςησ, μϋςα απϐ το πρύςμα τησ κριτικόσ και ςτοχαςτικόσ 

ςκϋψησ του εκπαιδευτικοϑ. 

Οι επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, λοιπϐν, που αναμϋνεται να αναπτϑξουν οι 

φοιτητϋσ αφοροϑν τουσ κώδικεσ δεοντολογύασ που οφεύλουν να ςϋβονται οι 

εκπαιδευτικού, τη γλωςςικό επικοινωνιακό επϊρκεια, την εξειδύκευςη ςτα 

διϊφορα επιςτημονικϊ αντικεύμενα, τισ διδακτικϋσ και παιδαγωγικϋσ γνώςεισ, 

τισ μεθϐδουσ και τουσ τρϐπουσ αξιολϐγηςησ των μαθητών αλλϊ και τησ 

μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, την επϊρκεια ςε μια ξϋνη γλώςςα και ςτισ τεχνολογύεσ 

επικοινωνύασ. Ακϐμη, ςτοχεϑουν ςτην καλλιϋργεια τησ ςυνεργαςύασ, εύτε με 

ςυναδϋλφουσ εύτε με τουσ γονεύσ των παιδιών, και τϋλοσ ςτην ανϊπτυξη τησ 

ςυνεχιζϐμενησ δια βύου εκπαύδευςησ με ςτϐχο την αναβϊθμιςη των διδακτικών 

δεξιοτότων, ϐπωσ επιβϊλλει το πρϐτυπο τησ Μπολϐνια για αϑξηςη των δρϊςεων 

δια βύου μϊθηςησ . 

χετικϊ με τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των Γϊλλων εκπαιδευτικών, 

αυτϊ δεν περιορύζονται ςε μύα μϐνο ςχολικό βαθμύδα αλλϊ ϋχουν τη δυνατϐτητα 
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να εργαςτοϑν ςτο δημοτικϐ ςχολεύο και ςτο νηπιαγωγεύο, καλϑπτοντασ τισ 

ηλικύεσ 2-11 ετών (Kaga, 2007). Οι τϊξεισ ςτισ οπούεσ θα εργαςτοϑν μπορεύ να 

εύναι και δύγλωςςεσ (γαλλο-γερμανικϋσ).  

Βϋβαια, η κϑρια προοπτικό εργαςύασ αναφϋρεται ςτην πρωτοβϊθμια 

εκπαύδευςη, ϐμωσ κατϋχοντασ αυτόν την εξειδύκευςη και με κϊποια χρϐνια 

εμπειρύασ μποροϑν να ςταδιοδρομόςουν ςτην πρώιμη παιδικό ηλικύα, ςτην 

ειδικό αγωγό, ςε δομϋσ ϋνταξησ, ακϐμα να γύνουν εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ό να 

επωφεληθοϑν απϐ διεξϐδουσ ςε ϊλλεσ ειδικϐτητεσ. 

Παρατηρεύται, λοιπϐν, ομοιομορφύα ςτα πανεπιςτημιακϊ τμόματα τα 

οπούα μελετόθηκαν ωσ προσ τη δομό και το περιεχϐμενο των προγραμμϊτων 

ςπουδών, τουσ τύτλουσ που παρϋχουν, ωσ προσ το προφύλ των αποφούτων και 

τα επαγγελματικϊ τουσ δικαιώματα, χωρύσ ιδιαύτερεσ διαφοροποιόςεισ μεταξϑ 

των πανεπιςτημιακών ιδρυμϊτων. 

 

Γερμανύα 

Σα ιδρϑματα τα οπούα εξετϊςτηκαν για την ϊντληςη των δεδομϋνων 

εύναι: α) HAWK, the University of Applied Sciences and Arts in 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen, β) Universitat Giessen, γ) PH Ludwigsburg 

university of education, δ) Heidelberg University. 

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

HAWK, the University of 

Applied Sciences and Arts in 

Hildesheim/Holzminden/Gö

ttingen 

Diploma Supplement 

Bachelor of Arts – Early 

Childhood Education 

Bachelor of Arts  Early 

Childhood Education 

Universitat Giessen Early Childhood Education Bachelor of Arts 

PH Ludwigsburg university 

of education 

Bachelor's degree in Early 

Childhood Education 

Bachelor degree 

program in Early 

Childhood Education 
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Σα ινςτιτοϑτα προςχολικόσ εκπαύδευςησ με τουσ αντύςτοιχουσ τύτλουσ 

ςπουδών που προςφϋρουν εύναι τα παρακϊτω: α) Diploma Supplement 

Bachelor of Arts – Early Childhood Education (Bachelor of Arts  Early Childhood 

Education), β) Early Childhood Education (BA) (Bachelor of Arts),γ) Bachelor's 

degree in Early Childhood Education (Bachelor studiengang Frühkindliche 

Bildung und Erziehung), δ)BA in Early Childhood and Pre-primary Education 

(Bachelor of Arts). 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια 
Προώποθϋςεισ 

ειςαγωγόσ 

ECT

S 

HAWK, 

theUniversityofAppliedSciencesandA

rtsinHildesheim/Holzminden/Göttin

gen 

3 χρϐνια 

Απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

Universitat Giessen 3 χρϐνια 

Απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

PH Ludwigsburg university of 

education 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

Heidelberg University 3 χρϐνια 

Απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

 

Πύνακασ 6: Διϊρκεια ςπουδών ςτα γερμανικϊ πανεπιςτόμια 

Απαραύτητη προϒπϐθεςη ειςαγωγόσ ςτο ινςτιτοϑτο προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ςυνιςτϊ το απολυτόριο απϐ το realschule (abitur). Πρϐκειται για 

τη γενικό και εξειδικευμϋνη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη ενώ ςυνύςταται 

προηγοϑμενη επαγγελματικό εκπαύδευςη (κοινωνικόσ παιδαγωγικόσ ςυνόθωσ) 

Heidelberg University 
BA in Early Childhood and 

Pre-primary Education 
Bachelor of Arts 

Πύνακασ 5: Γερμανικϊ ινςτιτούτα και τύτλοι ςπουδών 
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ό αντύςτοιχη εργαςιακό εμπειρύα ανϊλογα με το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα, λ.χ. τα 

University of Applied Sciences and Arts in Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 

PH Ludwigsburg university of education και Heidelberg University δϋχονται 

υποψόφιουσ οι οπούοι κατϋχουν απολυτόριο και/ό πιςτοποιημϋνη 

επαγγελματικό εκπαύδευςη ό εμπειρύα ςτο ςχετικϐ τομϋα. Σο Universitat 

Giessen αναγρϊφει ωσ προϒπϐθεςη ειςαγωγόσ το απολυτόριο (abitur) ό κϊποιο 

ιςοδϑναμο δύπλωμα. 

Η διϊρκεια των ςπουδών εύναι τρύα χρϐνια, δηλαδό ϋξι εξϊμηνα τα οπούα 

αντιςτοιχοϑν ςυνόθωσ ςε 180 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS).  

Ο κϑριοσ ςτϐχοσ των προγραμμϊτων ςπουδών των εν λϐγω ιδρυμϊτων 

εύναι η παροχό ευρϋων επαγγελματικών προςϐντων ςτο πεδύο τησ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ. Σο περιεχϐμενο των μαθημϊτων εύναι ακαδημαώκϐ, ϐπωσ 

προκϑπτει απϐ τη μελϋτη των προγραμμϊτων ςπουδών, εφϐςον υπϊρχουν 

γενικόσ παιδεύασ μαθόματα,  και παιδαγωγικϐ ενώ η πρακτικό ϊςκηςη 

καθύςταται απαραύτητη. Σα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα προςφϋρουν δωρεϊν τισ 

υπηρεςύεσ τουσ, ωςτϐςο, ϋνα απϐ τα πανεπιςτόμια το οπούο μελετόθηκε, αυτϐ 

του HAWK ζητοϑςε την καταβολό διδϊκτρων, 500 ευρώ το εξϊμηνο, 

αποτϋλεςμα των νϋων ευρωπαώκών προτϑπων αναφορικϊ με την εκπαύδευςη. 

Όςον αφορϊ την πρακτικό ϊςκηςη, αυτό διαρκεύ πϋντε μόνεσ και 

ςυνοδεϑεται απϐ ςυναντόςεισ με καθηγητϋσ – επϐπτεσ, ϐπου αναπτϑςςονται 

και εξετϊζονται οι κατϊλληλεσ πρακτικϋσ, με ςκοπϐ τη ςϑζευξη θεωρύασ και 

πρϊξησ με τη μορφό μοντϋλων επαγγελματοπούηςησ. 

 

Εκπαύδευςη και 

κοινωνικϋσ επιςτόμεσ 

Παιδαγωγικϊ ιδρϑματα για παιδιϊ 0-10 ετών, 

εκπαιδευτικϋσ και αναπτυξιακϋσ διαδικαςύεσ ςτην 

παιδικό ηλικύα, κοινωνικϐσ χώροσ και κοινϐτητα ςτην 

κοινωνύα των μεταναςτών 

Παιδαγωγικϋσ 

προςεγγύςεισ ςε 

γνωςτικϊ αντικεύμενα 

Μουςικό, αιςθητικό, χορϐσ, γλώςςα, μαθηματικϊ, ηθικό, 

ιςτορύα. 

Οργϊνωςη και διούκηςη 

τησ εκπαύδευςησ 

Κοινωνικοοικονομικϊ μεγϋθη και γραμμό διαχεύριςησ, 

εποπτεύα, καθοδόγηςη, διϊγνωςη 
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Κοινωνικοπολιτικό και 

ηθικό 
Η Παιδικό ηλικύα ςε κοινωνικοπολιτικϐ και ηθικϐ πλαύςιο 

Πτυχιακό εργαςύα και 

παρουςύαςη 
 

 

Πύνακασ 7: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ και μαθόματα ςτα γερμανικϊ Π 

Ακϐμα, τα προςφερϐμενα βαςικϊ μαθόματα ςτισ γερμανικϋσ ςχολϋσ 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών τησ προςχολικόσ βαθμύδασ αφοροϑν ςτη γλώςςα, 

την επικοινωνύα και τη διαπολιτιςμικϐτητα. Σα υπϐλοιπα εύναι παρεμφερό ςτα 

προγρϊμματα ςπουδών τα οπούα μελετόθηκαν και περιλαμβϊνουν μαθόματα 

ςχετικϊ με τισ τϋχνεσ, με τα μαθηματικϊ και τη λογικό ςκϋψη, την κύνηςη και το 

ρυθμϐ καθώσ και με την ηθικό και τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ. Επιπλϋον, 

προςφϋρονται μαθόματα πρώιμησ παρϋμβαςησ για παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ, 

μαθόματα αναφορικϊ με την εποπτεύα των παιδιών, την καθοδόγηςό τουσ και 

τη διϊγνωςη τυχϐν προβλημϊτων, με την προώθηςη τησ υγεύασ 

(φυςικοθεραπεύασ, ψυχοκινητικόσ ανϊπτυξησ, διατροφόσ) αλλϊ και ειδικό 

εκπαύδευςη για τα βρϋφη και τα μικρϐτερα παιδιϊ. 

 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Παιδαγωγικϋσ δεξιϐτητεσ Παιδικού ςταθμού 

Διδακτικϋσ προςεγγύςεισ Κϋντρα ημερόςιασ φροντύδασ 

Επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ Παιδιατρικϋσ πτϋρυγεσ νοςοκομεύων 

Οργϊνωςη, διαχεύριςη, αξιολϐγηςη Τποςτόριξη ςε οικογϋνειεσ 

Ακαδημαώκϋσ δεξιϐτητεσ Διεξαγωγό ϋρευνασ και διδαςκαλύασ 

 

Πύνακασ 8: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα γερμανικϊ 
Π 

χετικϊ με το επαγγελματικϐ προφύλ των υποψόφιων εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ, βαςικϐσ ςτϐχοσ των γερμανικών ιδρυμϊτων εύναι η 
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καλλιϋργεια δεξιοτότων για την εφαρμογό και την ανϊπτυξη ςϑγχρονων 

παιδαγωγικών και διδακτικών προςεγγύςεων ςτην προςχολικό εκπαύδευςη και 

η ανϊπτυξη επαγγελματικόσ ςυμπεριφορϊσ και τρϐπου εργαςύασ ςε μια 

επιςτημονικό βϊςη γνώςεων και μεθϐδων. Οι γνώςεισ και οι δεξιϐτητεσ που 

αποκτοϑν οι νϋοι εκπαιδευτικού καλϑπτουν τισ ηλικύεσ των παιδιών απϐ 0-10 

ετών, υποςτηρύζοντασ ςυγκεκριμϋνα πεδύα τησ εκπαύδευςόσ τουσ π.χ. 

μαθηματικϊ, φυςικό κλπ, δύνοντασ ϋμφαςη ςτη διαφορετικϐτητα ϐπωσ η 

διαπολιτιςμικϐτητα και οι διαδικαςύεσ ϋνταξησ. Επύςησ, εξοπλύζονται με τισ 

δεξιϐτητεσ παρακολοϑθηςησ και υποςτόριξησ τησ φυςικόσ, κινητικόσ, 

γνωςτικόσ, κοινωνικόσ, ςυναιςθηματικόσ, γλωςςικόσ και ηθικόσ ανϊπτυξησ των 

μαθητών, διϊγνωςησ, ποιοτικόσ διαχεύριςησ των καταςτϊςεων, αξιολϐγηςησ και 

λογικόσ τεκμηρύωςησ. Σϋλοσ, ςε επαγγελματικϐ επύπεδο τα ςυγκεκριμϋνα 

προγρϊμματα ςπουδών θϋτουν ωσ ςκοπϐ την καλλιϋργεια τησ υπευθυνϐτητασ 

των φοιτητών, του προβληματιςμοϑ ςχετικϊ με τισ ενϋργειεσ κϊποιου, την 

απϐκτηςη ακαδημαώκόσ γραφόσ και ερευνητικών δεξιοτότων. 

Επιπρϐςθετα, τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των γερμανών 

εκπαιδευτικών δεν περιορύζονται μϐνο ςε θϋςεισ προςχολικών ιδρυμϊτων αλλϊ 

εύναι περιςςϐτερο διευρυμϋνα ςτισ περιοχϋσ κοινωνικόσ παιδαγωγικόσ και 

εκπαιδευτικόσ ανϊπτυξησ. Ϊτςι, ϋχουν τη δυνατϐτητα να εργαςτοϑν ςε 

νηπιαγωγεύα, παιδικοϑσ ςταθμοϑσ και ςε κϋντρα ημερόςιασ φροντύδασ. 

Παρϊλληλα, μποροϑν να απαςχοληθοϑν ςε παιδιατρικϋσ πτϋρυγεσ νοςοκομεύων, 

ςε παιδικϋσ χαρϋσ, ςε δομϋσ πρώιμησ παρϋμβαςησ, γλωςςικόσ υποςτόριξησ αλλϊ 

και ςε ειδικϋσ εγκαταςτϊςεισ ϐπωσ τα «ςπύτια παιδιοϑ» τα οπούα δϋχονται 

παιδιϊ απϐ 0-12 χρονών. Καταληκτικϊ, μποροϑν να αναλϊβουν καθόκοντα 

διαχεύριςησ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ εκπαιδευτικόσ εργαςύασ, να παρϋχουν 

επαγγελματικϋσ ςυμβουλϋσ και υποςτόριξη ςε οικογϋνειεσ, απαςχολοϑμενοι ςε 

ςυμβουλευτικϊ κϋντρα εκπαύδευςησ και μετϊ την ολοκλόρωςη του 

μεταπτυχιακοϑ τουσ διπλώματοσ εύναι ςε θϋςη να αςχοληθοϑν με τη διεξαγωγό 

ϋρευνασ και διδαςκαλύασ. 

Επομϋνωσ, απϐ τα γερμανικϊ προγρϊμματα ςπουδών που μελετόθηκαν, 

διακρύνεται ϐτι υπϊρχουν οριςμϋνα ςτοιχεύα που ςυμπύπτουν με το μοντϋλο που 

υπαγορεϑεται απϐ τη διϊςκεψη τησ Μπολϐνια, ωςτϐςο, κϊτι τϋτοιο δεν 
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υποδηλώνει απαραύτητα τη ςϑγκλιςη των προγραμμϊτων με αυτϐ, αλλϊ 

ςχετύζεται περιςςϐτερο με την ιςχυρό παρϊδοςη τησ Γερμανύασ ςτην 

εκπαύδευςη εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ η οπούα τυγχϊνει να ϋχει κϊποιεσ 

ςυμπτώςεισ με το ςυγκεκριμϋνο πρϐτυπο τησ Μπολϐνια, κυρύωσ ςτη χρονικό 

διϊρκεια των ςπουδών. 

 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο 

Αναφορικϊ με το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, το διδακτικϐ προςωπικϐ ςτα 

νηπιαγωγεύα και τισ νηπιακϋσ τϊξεισ αποτελεύται ςυνόθωσ απϐ κατϊλληλα 

καταρτιςμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ ό απϐ κατϊλληλα 

καταρτιςμϋνουσ βοηθοϑσ εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Η αρχικό 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ διαρκεύ τρύα χρϐνια 

και μετϊ την αποφούτηςό τουσ λαμβϊνουν το “Qualified Teacher Status”. Οι 

βοηθού εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ λαμβϊνουν μια παρϐμοια 

εκπαύδευςη ςτη φροντύδα και εκπαύδευςη των παιδιών. 

Σο προςωπικϐ προςχολικόσ εκπαύδευςησ εργϊζεται με ςυμβϊςεισ εύτε 

προςωρινϊ εύτε μϐνιμα, πλόρωσ ό μερικώσ ό ςτην τοπικό εκπαιδευτικό αρχό. 

Όλοι οι πλόρωσ απαςχολοϑμενοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ-και οι εκπαιδευτικού γενικϊ-υποχρεοϑνται απϐ το νϐμο να 

αφιερώςουν ςε ετόςια βϊςη τουλϊχιςτον πϋντε εργϊςιμεσ ημϋρεσ για 

ενδοϒπηρεςιακό εκπαύδευςη (Structures of Education, Vocational Training and 

Adult Education Systems in Europe, 2003: 20). 

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

University of 

Cambridge 
PGCE Study postgraduate certificate in education 

University of 

London 
PGCE Courses postgraduate certificate in education 

Manchester 

metropolitan 

university 

Childhood and Youth 

Studies / Early Years 

(BA (Hons)Childhood and Youth 

Studies / Early Years) 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, μελετόθηκαν τα προγρϊμματα ςπουδών των εξόσ 

πανεπιςτημύων:α) University of Cambridge,β) University of London, γ) 

Manchester metropolitan university, δ) Plymouth Institute of Education, ε) 

Canterbury Christ church university, ςτ) Leeds metropolitan university. 

Σααντύςτοιχαπρογρϊμματαμετουστύτλουσςπουδώνπουπαρϋχουνεύναιτα

παρακϊτω:α)PGCE Study (postgraduate certificate in education),β) PGCE 

Courses(postgraduate certificate in education),γ) Childhood and Youth Studies 

/ Early Years (BA (Hons)Childhood and Youth Studies / Early Years),δ) BA 

Education Studies (Bachelor of Arts),ε) Early Childhood Studies (BA (Hons) 

Early Childhood Studies), ςτ) Early Childhood Education (BA (Hons) (leading 

to QTS)Early Childhood Education). 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ 

University of Cambridge 4 χρϐνια 
Πιςτοποιητικϐ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

University of London 4 χρϐνια 
Πιςτοποιητικϐ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

Manchester 

metropolitan university 
3 χρϐνια 

Πιςτοποιητικϐ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

Plymouth Institute of 

Education 
3 χρϐνια UCAS 

Plymouth 

Institute of 

Education 

BA Education Studies Bachelor of Arts 

Canterbury Christ 

church university 
Early Childhood Studies BA (Hons) Early Childhood Studies 

Leeds 

metropolitan 

university 

Early Childhood 

Education 

BA (Hons) (leading to QTS)Early 

Childhood Education 

Πύνακασ 9: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτο Ην. Βαςύλειο 



Ελπύδα Ρύμπα                                                                                                                         
Μεταπτυχιακό εργαςύα  

2016 

 

91 
 

Canterbury Christ church 

university 
3 χρϐνια UCAS 

Leeds metropolitan 

university 
3 χρϐνια UCAS 

 

Πύνακασ 10: Διϊρκεια ςπουδών ςτα πανεπιςτόμια του Ην. Βαςιλεύου 

Για την ειςαγωγό των υποψηφύων εκπαιδευτικών ςτισ ςχολϋσ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ προϒποτύθεται η κατοχό Γενικοϑ Πιςτοποιητικοϑ 

Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό η ςυγκϋντρωςη ςυγκεκριμϋνου αριθμοϑ μορύων 

ςτον επύςημο οργανιςμϐ διαχεύριςησ και διανομόσ αιτόςεων προσ τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα (UCAS) ό ςυγκεκριμϋνο βαθμϐ ςτο Διεθνϋσ Απολυτόριο 

(I.B.). UCAS εύναι ο επύςημοσ οργανιςμϐσ για την διαχεύριςη και διανομό των 

αιτόςεων προσ τα ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ. 

Μϋςω του UCAS κϊθε υποψόφιοσ ϋχει τη δυνατϐτητα να μϊθει απϐ ποια 

Πανεπιςτόμια προςφϋρονται τα προγρϊμματα ςπουδών που επιθυμεύ, να κϊνει 

την αύτηςη προσ τα Πανεπιςτόμια τησ αρεςκεύασ του και να παρακολουθεύ την 

πρϐοδο τησ αύτηςησ του. 

Παρατηρεύται, λοιπϐν, μια διαφοροπούηςη ωσ προσ τον τρϐπο ειςαγωγόσ 

ςτα ιδρϑματα μϋςα ςτην  ύδια χώρα. 

χετικϊ με την οργϊνωςη των ςπουδών, υπϊρχουν υποχρεωτικϊ και 

επιλεγϐμενα μαθόματα, τα οπούα επιλϋγουν οι φοιτητϋσ ώςτε να 

ςυγκεντρώςουν τον απαιτοϑμενο αριθμϐ διδακτικών μονϊδων προκειμϋνου να 

πϊρουν πτυχύο. Επύςησ, η πρακτικό ϊςκηςη εύναι υποχρεωτικό. Σο κϊθε 

εκπαιδευτικϐ ύδρυμα οργανώνει τα μαθόματα ςϑμφωνα με μοντϋλα και 

πρακτικϋσ ό με ςτϊδια, χωρύσ να υπϊρχει ταϑτιςη μεταξϑ των ιδρυμϊτων. 

Αναφορικϊ με τη διϊρκεια φούτηςησ, αυτό εύναι τρύα χρϐνια για τα 

περιςςϐτερα τμόματα. Ψςτϐςο, τα πανεπιςτόμια του Cambridge και του 

Λονδύνου διαφοροποιοϑνται απϐ τα υπϐλοιπα, προςθϋτοντασ ςυν ϋνα χρϐνο για 

την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Οι τύτλοι 

ςπουδών, οι οπούοι παρϋχονται απϐ τα βρετανικϊ πανεπιςτόμια και κολλϋγια 

εύναι «πτυχύο ςτισ τϋχνεσ» με ειδύκευςη ςτην προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη 

ανϊλογα με το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα και τον τύτλο του προγρϊμματοσ που τον 
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παρϋχει ενώ τα πανεπιςτόμια του Cambridge και του Λονδύνου παρϋχουν 

«μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ςτην εκπαύδευςη». 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Αναςτοχαζϐμενοσ εκπαιδευτικϐσ Νηπιαγωγεύα 

Κριτικό επύγνωςη παιδικόσ ηλικύασ 
Ιδρϑματα για παιδιϊ, φιλανθρωπικϋσ 

οργανώςεισ 

Γνώςεισ προςχολικόσ εκπαύδευςησ Δομϋσ ϋνταξησ 

Αξύεσ και ιδϋεσ για ϋνταξη Δια βύου εκπαύδευςη 

Γνώςη ςϑγχρονων τεχνολογιών Κατ’ ούκον διδαςκαλύα 

«Qualified Teacher Status» Ερευνητόσ 

 

Πύνακασ 11: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτο Ην. 
Βαςύλειο 

Επιπροςθϋτωσ, ςε ϐ,τι αφορϊ τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ αναμϋνεται να 

αναπτϑξουν οι υποψόφιοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ υπϊρχει 

ομοιομορφύα ςτα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τα οπούα μελετόθηκαν. Κοινϐσ 

παρανομαςτόσ εύναι ο κριτικϊ ςκεπτϐμενοσ και δημιουργικϐσ εκπαιδευτικϐσ ο 

οπούοσ θα ϋχει αναπτϑξει τισ διανοητικϋσ, επικοινωνιακϋσ, οργανωτικϋσ και 

διαπροςωπικϋσ του ικανϐτητεσ ενώ παρϊλληλα θα εύναι ςε θϋςη να διεξϊγει τη 

δικό του ϋρευνα, να χειρύζεται Η/Τ και ποςοτικϊ δεδομϋνα. Αξύζει να ςημειωθεύ 

ϐτι ςτοχεϑουν ςτην πλόρωςη των προϒποθϋςεων του «Qualified Teacher 

Status» ϐπωσ ϋχει οριςτεύ απϐ την κυβϋρνηςη. 

Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο εύναι ςχεδϐν ταυτϐςημα για τα ϋξι 

ιδρϑματα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι απϐφοιτοι μποροϑν να απαςχοληθοϑν ωσ 

εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ και δϊςκαλοι ςτα ςχολεύα, ςε ιδρϑματα 

για παιδιϊ, εκδοτικοϑσ ούκουσ, μουςεύα, εκπαιδευτικϊ και κοινωνικϊ ιδρϑματα 

κ.α. Σα πανεπιςτόμια του Cambridge και του Λονδύνου προετοιμϊζουν τουσ 

απϐφοιτουσ και για μετϋπειτα ακαδημαώκό καριϋρα. 
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Ακϐμη, τα μαθόματα τα οπούα διδϊςκονται εύναι παραπλόςιου 

περιεχομϋνου: Παιδαγωγικϊ, ςτοιχεύα φιλοςοφύασ, κοινωνιολογύασ και 

ψυχολογύασ αποτελοϑν το βαςικϐ κορμϐ μαθημϊτων για τα ϋξι τμόματα που 

μελετόθηκαν ενώ υπϊρχει και μια ςειρϊ επιλεγϐμενων μαθημϊτων τα οπούα 

ςχετύζονται με την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων, με τη διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη 

και με την ϋνταξη του διαφορετικοϑ.  

 

Πύνακασ12:Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα πανεπιςτόμια του Ην. Βαςιλεύου 

Σα μαθόματα πραγματοποιοϑνται με ποικιλύα διδακτικών μεθϐδων: 

διαλϋξεισ, ςεμινϊρια, εργαςύεσ, παρουςιϊςεισ και πρακτικό ϊςκηςη. Όςον αφορϊ 

την τελευταύα, κατϋχει ιδιαύτερη θϋςη ςτα προγρϊμματα ςπουδών του 

Ηνωμϋνου Βαςιλεύου, καθώσ δύνουν ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτο πιο πρακτικϐ μϋροσ 

των ςπουδών, π.χ. ςτο πανεπιςτόμιο του Λονδύνου η πρακτικό ϊςκηςη ςτα 

ςχολεύα διαρκεύ 120 ημϋρεσ. Πρϐκειται για το «in-school placement». υνόθωσ, 

εύναι μεγαλϑτερη η πρακτικό για εκπαιδευτικοϑσ χαμηλϐτερου επιπϋδου 

εκπαύδευςησ (European Commission, 2013: 30). 

Εξϊλλου, το κυρύαρχο μοντϋλο τησ χώρασ εύναι αυτϐ των «ελϊχιςτων 

αρμοδιοτότων» (βλ. «μοντϋλα εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών-εξειδύκευςη»), 

ερχϐμενο ςε αντύθεςη με το παραδοςιακϐ και με την επιςτημονικοπούηςη του 

δαςκϊλου. Βαςύζεται ςτον πολλαπλαςιαςμϐ των εναλλακτικών τρϐπων 

ειςαγωγόσ ςτο επϊγγελμα. Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐτυπο εςτιϊζει ςτα μϋςα που 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να πιςτοποιηθοϑν οι ικανϐτητεσ των 

υποψηφύων. Η πιςτοπούηςη βαςύζεται ςτην κατοχό ςυγκεκριμϋνων δεξιοτότων 

Ιςτορύα 

Υιλοςοφύα 

Χυχολογύα 

Κοινωνιολογύα 

Παιδικό ηλικύα 

Διδακτικό και μϊθηςη 

Κουλτοϑρα, αξύεσ και διαφορετικϐτητα 

Γλώςςα, επικοινωνύα, λογοτεχνύα 
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οι οπούεσ προϋρχονται απϐ την προςωπικό εμπειρύα του κϊθε υποψόφιου και 

ϐχι απϐ κϊποιο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα. Παρϋχουν δηλαδό, γνώςεισ με τον πιο 

αποτελεςματικϐ τρϐπο ςτουσ μαθητϋσ (Musset, 2010: 18-19). 

Σα πανεπιςτόμια του Cambridge, του Λονδύνου και του Plymouth 

προςφϋρουν επιπλϋον την επιλογό για εκπαύδευςη μϋςω τησ εργαςύασ των 

υποψηφύων ςε ςχολεύα. Ανϊλογα με το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα, προςφϋρονται 

διαφορετικϋσ μορφϋσ εύτε ϊμιςθησ εύτε ϋμμιςθησ εκπαύδευςησ, η οπούα γύνεται 

ςε ςυνεργαςύα και υπϐ την εποπτεύα των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων. Κϊποιοι 

απϐφοιτοι μποροϑν να ςυνεχύςουν να εργϊζονται ςτα ςχολεύα αυτϊ και μετϊ το 

πϋρασ τησ κατϊρτιςόσ τουσ. Επύςησ, μια τϋτοιου εύδουσ «ϋμπρακτη» εκπαύδευςη 

ςε ςχολεύα ενιςχϑει το προφύλ των αποφούτων και βελτιώνει την αξιολογικό 

τουσ ικανϐτητα. 

το Ηνωμϋνο Βαςύλειο το ταυτϐχρονο μοντϋλο εύναι το ςυνηθϋςτερο για 

εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, αλλϊ και το διαδοχικϐ ϋχει γύνει τα 

τελευταύα χρϐνια διαδεδομϋνο (Kayhan & Kilic, 2011: 3751). 

Καταληκτικϊ, τα αξιολογικϊ μϋςα και οι τρϐποι παρουςιϊζουν 

ομοιομορφύα ςτα ςυγκεκριμϋνα τμόματα, καθώσ οι γραπτϋσ εξετϊςεισ, οι 

εκθϋςεισ, οι αναφορϋσ, οι διπλωματικϋσ εργαςύεσ, οι δοκιμϋσ ςτην τϊξη και οι 

προφορικϋσ παρουςιϊςεισ χρηςιμοποιοϑνται για την αξιολϐγηςη των φοιτητών. 

Σο πανεπιςτόμιο του Λονδύνου τονύζει ϐτι η αξιολϐγηςη πρϋπει να πληρού τισ 

προϒποθϋςεισ ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται απϐ την κυβϋρνηςη για την επϊρκεια 

προςϐντων των εκπαιδευτικών. 

Σα προγρϊμματα ςπουδών του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου ϋχουν επηρεαςτεύ 

ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τισ επιταγϋσ τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια καθώσ 

προςδύδουν ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών η οπούα 

καταλαμβϊνει μεγϊλο ποςοςτϐ ςε ςχϋςη με τα υπϐλοιπα γενικόσ παιδεύασ 

μαθόματα ενώ η διϊρκεια ςπουδών εύναι τρύα χρϐνια ςτην πλειονϐτητα των 

πανεπιςτημύων, με εξαύρεςη αυτϊ του Cambridgeκαι London. 

Ιρλανδύα 

την Ιρλανδύα οι εκπαιδευτικού εύναι απϐφοιτοι πανεπιςτημιακόσ 

εκπαύδευςησ, κατϋχοντασ το «πτυχύο προςχολικόσ εκπαύδευςησ και αγωγόσ». Σο 

ςυγκεκριμϋνο τμόμα υπϊγεται ςυνόθωσ, ςτη ςχολό τεχνών, κϋλτικων ςπουδών 
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και κοινωνικών επιςτημών, με κϊποιεσ παραλλαγϋσ ανϊλογα με το 

πανεπιςτημιακϐ ύδρυμα. 

 

Μελετόθηκαν τα προγρϊμματα ςπουδών των εξόσ ιρλανδικών 

πανεπιςτημύων: α) Nui maynooth, β) University college Cork, γ) Institute of 

technology Carlow, δ) Dublin institute of technology. Ακϐμη, τα τμόματα 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ που εξετϊςτηκαν με τουσ αντύςτοιχουσ τύτλουσ 

ςπουδών που παρϋχουν εύναι: α) Froebel Department of Primary and Early 

Childhood Education(Bachelor of arts degree),β) Early Years and Childhood 

Studies(Early Years and Childhood Studies BA Hons.),γ) Bachelor of Arts 

(Honours) Early Childhood Education & Care(Bachelor of Arts),δ) Early 

Childhood Education (BA Hons. in Early Childhood Education). 

Για την ειςαγωγό των υποψόφιων εκπαιδευτικών αποτελεύ 

προαπαιτοϑμενο το απολυτόριο μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ανώτερησ 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςε ϋξι τουλϊχιςτον μαθόματα με ικανοποιητικϐ 

βαθμϐ, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην ιρλανδικό και αγγλικό γλώςςα και τα 

μαθηματικϊ. 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

Nui maynooth 
Froebel Department of Primary and Early 

Childhood Education 

Bachelor of 

arts degree 

University college  

Cork 
Early Years and Childhood Studies 

Early Years 

and Childhood 

Studies BA 

Hons 

Institute of 

technology Carlow 

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood 

Education & Care 

Bachelor of 

Arts 

Dublin institute of 

technology 
Early Childhood Education 

BA Hons. in 

Early 

Childhood 

Education 

Πύνακασ 13: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτην Ιρλανδύα 
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Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

Nui maynooth 3 χρϐνια 
Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

University 

college Cork 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

Institute of 

technology 

Carlow 

3 χρϐνια 
Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

Dublin institute 

of technology 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

 

Πύνακασ 14: Διϊρκεια ςπουδών ςτα ιρλανδικϊ πανεπιςτόμια 

 Η φούτηςη διαρκεύ τρύα χρϐνια με ςυνηθϋςτερεσ τισ 180 πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ ωσ απαραύτητεσ για τη λόψη του πτυχύου, κϊτι που ςυνϊδει ιδιαύτερα 

με τισ διατϊξεισ τησ υνθόκησ τησ Μπολϐνια. Σο περιεχϐμενο των ςπουδών εύναι 

ακαδημαώκϐ και παιδαγωγικϐ. Ανϊλογα με το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα τα 

προςφερϐμενα προγρϊμματα ςπουδών εύναι πλόρουσ ό μερικοϑ ωραρύου, με 

ευϋλικτη παρϊδοςη και διϊρθρωςη μαθημϊτων, ώςτε να διευκολϑνονται οι 

ενόλικεσ οι οπούοι δεν ϋχουν τη δυνατϐτητα παρακολοϑθηςησ ςε καθημερινό 

βϊςη. Η πρακτικό ϊςκηςη εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ, 

παρϋχεται ςτο 2ο και 3ο ϋτοσ ςπουδών παρϊλληλα με τα υποχρεωτικϊ γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα και καλϑπτει το 40% περύπου των πανεπιςτημιακών 

ςπουδών, αγγύζοντασ τισ 600 ώρεσ, ςχεδϐν 10-12 εβδομϊδεσ. 

Ο κϑριοσ ςτϐχοσ των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η κατανϐηςη 

πολλών πτυχών τησ ανϊπτυξησ των μικρών παιδιών  και ο καλϑτεροσ δυνατϐσ 

τρϐποσ για ςχεδύαςη και εφαρμογό προγραμμϊτων αντιμετωπύζοντασ τισ 

παιδικϋσ ανϊγκεσ με ολιςτικϐ τρϐπο. 

 

Χυχολογύα 
Παιδαγωγικό ψυχολογύα, αναπτυξιακό ψυχολογύα, 

κοινωνικό ψυχολογύα. 

Κοινωνικϋσ επιςτόμεσ Κοινωνικό ανϊλυςη και εκπαιδευτικό πολιτικό, νομικϊ 
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ζητόματα εκπαύδευςη και φροντύδασ νηπύων, ηθικό και 

πρακτικό. 

Παιδαγωγικό 

ϑγχρονα ζητόματα προςχολικόσ αγωγόσ, εκπαύδευςη, 

φροντύδα και ανϊπτυξη, προςχολικό ηλικύα και 

αναλυτικϊ προγρϊμματα. 

Έρευνα 

Ερευνητικϋσ μϋθοδοι ςτην εκπαύδευςη και τη ψυχολογύα, 

ερευνητικό θεωρύα και πρακτικό, επικοινωνύα και 

ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ. 

Ειδικό αγωγό 

Ειδικϋσ και επιπρϐςθετεσ ανϊγκεσ, υγεύα νηπύων, 

ψυχολογικϋσ προςεγγύςεισ ςτισ ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ. 

 

Πύνακασ 15: Θεματικϋσ περιοχϋσ και μαθόματα ςτα ιρλανδικϊ Π 

Αναφορικϊ με τα διδαςκϐμενα μαθόματα, και ςτα τϋςςερα πανεπιςτόμια 

που μελετόθηκαν παρουςιϊζεται ομοιομορφύα, δεδομϋνου ϐτι αφοροϑν τη 

ψυχολογύα, τισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ, την προςχολικό παιδαγωγικό, τισ 

επικοινωνιακϋσ και ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ, τη φροντύδα και την ανϊπτυξη των 

νηπύων, το παιχνύδι, τη φιλοςοφύα τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, την υγεύα και 

ευεξύα των παιδιών. Ακϐμη, προςφϋρονται μαθόματα ςχετιζϐμενα με την ειδικό 

αγωγό, με ερευνητικϋσ θεωρύεσ και την εφαρμογό τουσ, καθώσ και με τη 

ςυνεργαςύα γονϋων, εκπαιδευτικών και κοινϐτητασ. 

Όλα τα παρεχϐμενα μαθόματα αξιολογοϑνται ςυνεχώσ με τισ παρακϊτω 

μεθϐδουσ: ανϊθεςη εργαςιών, δημιουργύα ςχεδύων εργαςύασ, γραπτϋσ εξετϊςεισ, 

επαγγελματικό πρακτικό και παρουςιϊςεισ. το τελευταύο ϋτοσ οι φοιτητϋσ 

μποροϑν να εκπονόςουν διατριβό ςε θϋμα τησ επιλογόσ τουσ. 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Παιδαγωγικϋσ και ερευνητικϋσ 

δεξιϐτητεσ 

Εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

δϊςκαλοι 

Κριτικό ματιϊ ςτισ διϊφορεσ 

θεωρύεσ 
Επϐπτεσ 

Επαγγελματικϋσ και ηθικϋσ Τπϊλληλοι ςε κοινωνικϋσ και 
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γνώςεισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ 

Γνώςεισ ψυχολογύασ, 

παιδαγωγικόσ και κοινωνικών 

επιςτημών. 

 

 

Πύνακασ 16: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα ιρλανδικϊ 
Π 

Παρϊλληλα, οι βαςικϋσ δεξιϐτητεσ των υποψόφιων εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ που προωθοϑνται απϐ τα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα 

ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: ικανϐτητεσ ςκϋψησ, πρϊξησ, διαχεύριςησ και λειτουργύασ 

ςε επύπεδο ενϐσ ϋμπειρου επαγγελματύα. Ειδικϐτερα, πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

αναγνωρύζουν και να εφαρμϐζουν τισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται ςτη 

ςυνεργαςύα με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. Να ςχεδιϊζουν και να εφαρμϐζουν 

ϋνα ςχϋδιο εργαςύασ (project) με τα παιδιϊ. Επύςησ, να αποτιμοϑν κριτικϊ τισ 

θεωρύεσ και ϋρευνεσ ςτην ψυχολογύα, τισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ και την 

εκπαύδευςη εφϐςον ςχετύζονται με την παιδικό ηλικύα και πρακτικό και να 

χειρύζονται τισ γνώςεισ επαγγελματικών και ηθικών ζητημϊτων τα οπούα 

ενδϋχεται να προκϑψουν απϐ την εφαρμογό των θεωριών ςτουσ ανωτϋρω 

τομεύσ. Σϋλοσ, οι απϐφοιτοι καλοϑνται να εφαρμϐςουν αυτϋσ τισ θεωρύεσ και να 

εξετϊζουν κριτικϊ τισ εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ και πρακτικϋσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ςε εθνικϐ και παγκϐςμιο επύπεδο. 

Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα των Ιρλανδών εκπαιδευτικών τουσ 

επιτρϋπουν να εργϊζονται ςε μια πλειϊδα δομών προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των νηπιαγωγεύων, των βρεφονηπιακών ςταθμών, των 

ημερόςιων ςταθμών, τισ υπηρεςύεσ ειδικόσ αγωγόσ, τισ κοινοτικϋσ υπηρεςύεσ και 

τα οικογενειακϊ κϋντρα, ςε δημϐςιουσ, ιδιωτικοϑσ, κοινοτικοϑσ και εθελοντικοϑσ 

φορεύσ. 

Παρατηρεύται λοιπϐν, ϐτι το ςϑςτημα εκπαύδευςησ των Ιρλανδών 

εκπαιδευτικών εύναι ιδιαύτερα επηρεαςμϋνο απϐ τη ςυνθόκη τησ Μπολϐνια, 

αφοϑ η πρακτικό ϊςκηςη καταλαμβϊνει μεγϊλο ποςοςτϐ τησ ςτα προγρϊμματα 

ςπουδών, η διϊρκεια των ςπουδών εύναι τρύα χρϐνια, υπϊρχει ευϋλικτη 

παρϊδοςη και διϊρθρωςη μαθημϊτων, οι φοιτητϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα λ.χ. ςτο 
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Nui maynooth να επιλϋξουν μαθόματα απϐ διϊφορεσ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ, ενώ 

το University college Cork απαιτεύ την καταβολό διδϊκτρων απϐ τουσ φοιτητϋσ 

(3000 ευρώ το χρϐνο), παρϐλο που τα επαγγελματικϊ δικαιώματϊ των 

αποφούτων εύναι αρκετϊ διευρυμϋνα, το επαγγελματικϐ τουσ προφύλ 

αναπτυγμϋνο με κριτικϐ πρϐςημο και υπϊρχουν και κϊποια μαθόματα τα οπούα 

δύνουν ϋμφαςη και ςτην ακαδημαώκό παιδεύα. 

Υινλανδύα 

Οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτη Υινλανδύα λαμβϊνουν το 

πτυχύο τουσ  απϐ τα πανεπιςτημιακϊ τμόματα τα οπούα υπϊγονται ςτισ ςχολϋσ 

εκπαύδευςησ. 

 

Πύνακασ 17: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτη Υινλανδύα 

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

University of 

Tampere 

Early Education Degree 

Programmes taught in Finnish 

Bachelor of Arts 

(Education) 

University of Oulu Early Childhood Education 
Bachelor  of Arts 

(Education) 

University of 

Helsinki 

Kindergarten teacher and early 

childhood education 

Bachelor of Education 

degree 

Diaconia University 

of Applied Sciences 

Education of Bachelors of Social 

Services–church child work 

leaders: Bachelor of Social 

Services/early childhood 

education in the Church 

Bachelor of Social 

Services – early 

childhood educator in 

church 
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Σα πανεπιςτόμια απϐ τα οπούα αντλόθηκαν τα ςτοιχεύα εύναι τα 

παρακϊτω: α) University of Tampere, β) University of Oulu, γ) University of 

Helsinki, δ) Diaconia University of Applied Sciences. 

Επύςησ, τα τμόματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ με τουσ αντύςτοιχουσ 

τύτλουσ ςπουδών που παρϋχουν ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: α) Early Education 

Degree Programmes taught in Finnish «Bachelor of Arts (Education)»,β)Early 

Childhood Education «Master of Arts in Education»,γ) Kindergarten teacher 

and early childhood education «Bachelor of Education degree»,δ) Education of 

Bachelors of Social Services–church child work leaders: Bachelor of Social 

Services/early childhood education in the Church «Bachelor of Social Services – 

early childhood educator in church». 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

University of 

Tampere 
3 χρϐνια 

Διεθνϋσ απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

University of 

Oulu 
3 χρϐνια 

Διεθνϋσ απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

University of 

Helsinki 
3 χρϐνια 

Διεθνϋσ απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

180 

Diaconia 

University of 

Applied Sciences 

3,5 – 4 χρϐνια 

Διεθνϋσ απολυτόριο 

δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 

210 

 

Πύνακασ 18: Διϊρκεια ςπουδών ςτα φινλανδικϊ Π 

Για την πρϐςβαςη των υποψόφιων εκπαιδευτικών ςτο πανεπιςτόμιο, 

απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι η κατοχό του διεθνοϑσ απολυτηρύου 

(international baccalaureate) ό ευρωπαώκοϑ απολυτηρύου ό οποιουδόποτε 

ϊλλου ιςοδϑναμου διπλώματοσ. 
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Οι ςπουδϋσ ςτα φινλανδικϊ πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα διαρκοϑν τρύα ό 

τρειςόμιςι με τϋςςερα χρϐνια, ανϊλογα με το πρϐγραμμα ςπουδών, ενώ 

απαιτοϑνται 180 ςυνόθωσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ για τη λόψη του πτυχύου. Σα 

παρεχϐμενα μαθόματα ϋχουν ακαδημαώκϐ και παιδαγωγικϐ χαρακτόρα ενώ η 

πρακτικό ϊςκηςη εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ και 

πραγματοποιεύται ςτο τελευταύο εξϊμηνο ςε ςχολεύα τησ περιοχόσ υπϐ τη 

καθοδόγηςη των υπεϑθυνων καθηγητών. υνόθωσ πιςτώνει 14-15 μονϊδεσ ςτο 

ςϑνολο του προγρϊμματοσ ςπουδών. Κϑριοσ ςκοπϐσ των φινλανδικών 

προγραμμϊτων ςπουδών αποτελεύ η προώθηςη τησ ευημερύασ των παιδιών και 

των οικογενειών τουσ ςε διϊφορα εκπαιδευτικϊ, διδακτικϊ και εξειδικευμϋνα 

πλαύςια ςτην προςχολικό εκπαύδευςη και ςτην παιδικό κουλτοϑρα. 

 

Επικοινωνύα 
Επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ ςτα αγγλικϊ, ακαδημαώκό 

γραφό ςτα φινλανδικϊ, δημϐςιοσ λϐγοσ και ςυζότηςη 

Βαςικϋσ ςπουδϋσ ςτην 

εκπαύδευςη 

Διδαςκαλύα παιδαγωγικό καθοδόγηςη και μϊθηςη, 

εκπαύδευςη μαθητεύα και κοινωνύα, ανϊπτυξη 

εκπαύδευςη και μαθόματα ζωόσ  

Εξειδικευμϋνεσ ςπουδϋσ 

ςτην εκπαύδευςη 

Ποιοτικϋσ μϋθοδοι εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, ποςοτικϋσ 

μϋθοδοι εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, προςχολικό ϋνταξη 

Μϊθηςη μϋςω τησ 

εργαςύασ 

Μϊθηςη ςτη δουλειϊ, προςχολικό παιδαγωγικό, 

εξειδύκευςη ςτην προςχολικό παιδαγωγικό 

Προπαραςκευαςτικϋσ 

ςπουδϋσ ςτην 

προςχολικό αγωγό 

Πολιτιςμικϊ παιδαγωγικϊ και αναπτυξιακϊ φαινϐμενα, 

παιδιϊ ωσ εργαζϐμενοι ςτη φινλανδικό κοινωνύα, τϋχνεσ 

ςτην προςχολικό εκπαύδευςη, ποιϐτητα και αξιολϐγηςη 

Πρακτικό ϊςκηςη  

 

Πύνακασ 19: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ και μαθόματα ςτα φινλανδικϊ προγρϊμματα 
ςπουδών 

Ειδικϐτερα, τα μαθόματα που προςφϋρονται ςτα φινλανδικϊ 

προγρϊμματα ςπουδών  αφοροϑν ςτην επαγγελματικό ανϊπτυξη, ςτην 

καλλιϋργεια των επικοινωνιακών δεξιοτότων ςτα αγγλικϊ και ςτα φινλανδικϊ, 

ςτην ακαδημαώκό γραφό ςτα φινλανδικϊ, ςτο δημϐςιο διϊλογο και 
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επιχειρηματολογύα. Επιπλϋον, προςφϋρονται τα βαςικϊ μαθόματα για την 

εκπαύδευςη, ϐπωσ οι ιςτορικϋσ και φιλοςοφικϋσ βϊςεισ τησ εκπαύδευςησ, η 

διδαςκαλύα, η παιδαγωγικό καθοδόγηςη και μϊθηςη, και η ειςαγωγό ςτην 

ϋρευνα για την εκπαύδευςη. Ακϐμη, οι ποιοτικϋσ και ποςοτικϋσ μϋθοδοι ςτην 

εκπαιδευτικό ϋρευνα, η προςχολικό εκπαύδευςη ςε μια μεταβαλλϐμενη 

κοινωνύα, η ηγεςύα, η κοινϐτητα και οι αλληλεπιδρϊςεισ με την εκπαύδευςη, η 

προςχολικό ϋνταξη και η παιδαγωγικό τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ αποτελοϑν 

το βαςικϐ κορμϐ των μαθημϊτων παρϊλληλα με την καλλιϋργεια 

επαγγελματικών δεξιοτότων για τισ βαςικϋσ ςπουδϋσ και τα διϊφορα γνωςτικϊ 

αντικεύμενα ςχετικϊ με το νηπιαγωγεύο. 

Βϋβαια, αξύζει να αναφερθεύ ϐτι το καθϋνα απϐ τα φινλανδικϊ 

πανεπιςτημιακϊ τμόματα που εξετϊςτηκε αναφϋρεται ςε διαφορετικϐ ειδικϐ 

πεδύο τησ επαγγελματοπούηςησ. Ϊτςι, το πανεπιςτόμιο του Ελςύνκι ςχετύζεται 

με τη διδακτικό ϋμφαςη ό την ϋντονη υποςτόριξη ςτη διδακτικό προςϋγγιςη. 

Σαυτϐχρονα, το πανεπιςτόμιο του Oulu δύνει μια ςαφό ϋμφαςη ςτην οικολογικό 

ψυχολογύα. Σα πανεπιςτόμια του Tampere και του Oulu ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ 

μϋςω του κοινοϑ πλαιςύου για την οικογϋνεια και το ςπύτι και επύςησ, μϋςω 

ϊλλων ςυνδετικών παραγϐντων ϐπωσ η ϋννοια του παιδιοϑ ωσ υποκειμϋνου, τησ 

ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ και δρϊςησ οι οπούεσ παρϊγονται απϐ την εκπαιδευτικό 

πολιτικόσ τησ χώρασ, τον κονςτρουκτιβιςμϐ και την κοινωνιολογύα τησ παιδικόσ 

ηλικύασ (Husa & Kinos, 2005: 144-145). 

Ακολοϑθωσ, το Diaconia university of applied sciences τονύζει την 

κοινωνικό ευημερύα και ο ςκοπϐσ του βαςύζεται ςτη χριςτιανικό αντύληψη τησ 

αγϊπησ, τησ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ, τησ ανοιχτόσ αλληλεπύδραςησ και τησ 

αποτελεςματικόσ και ποιοτικόσ εργαςύασ. 

 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Παιδαγωγικϐσ ςχεδιαςμϐσ και 

εκπαύδευςη 
Νηπιαγωγεύα 

Εκπαιδευτικό ϋρευνα Κϋντρα φϑλαξησ 
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Μετϊδοςη γνώςεων Πανεπιςτόμια 

Διαχεύριςη εκπαιδευτικών 

οργανώςεων 
Δημοτικϋσ οργανώςεισ 

 

Πύνακασ 20: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα φινλανδικϊ 
Π 

χετικϊ με το προφύλ των αποφούτων, οι τελευταύοι εξοικειώνονται με 

την παιδικό ηλικύα και την ανϊπτυξη των παιδιών, την προςωπικϐτητα και τη 

μϊθηςη, καθώσ και με το περιεχϐμενο και τισ μεθϐδουσ τησ δημϐςιασ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Επιπρϐςθετα, οι απϐφοιτοι κϊνουν κτόμα τουσ την 

αναλυτικό ικανϐτητα, την κριτικό αξιολϐγηςη και την αξιολϐγηςη τησ 

προςωπικόσ τουσ δουλειϊσ κατϐπιν διερεϑνηςησ. Ϊτςι, οι Υινλανδού φοιτητϋσ 

των ςχολών προςχολικόσ εκπαύδευςησ θα εξελιχθοϑν ςε ϊτομα με κριτικό 

επύγνωςη, τα οπούα θα κατανοοϑν τον κϐςμο και την εκπαύδευςη, ςε 

υποςτηρικτϋσ τησ μϊθηςησ, ςε ειδικοϑσ, οι οπούοι θα εύναι ςε θϋςη με την αρωγό 

και ϊλλων ατϐμων, να αναπτϑξουν και να αλλϊξουν τον κϐςμο τησ εκπαύδευςησ. 

Καταληκτικϊ, οι απϐφοιτοι εκπαιδευτικού ϋχουν το δικαύωμα να 

εργαςτοϑν ςε νηπιαγωγεύα και κϋντρα φϑλαξησ νηπύων. Ακϐμη, ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να δουλϋψουν ςε οργανώςεισ, ενορύεσ, ιδρϑματα, ςτο πανεπιςτόμιο 

και ωσ ιδιωτικού υπϊλληλοι. Οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ αποφούτουσ (79%) 

απαςχολοϑνται ωσ δημοτικού υπϊλληλοι, και το αντικεύμενο τουσ ςχετύζεται με 

την εκπαύδευςη ό τη διδαςκαλύα. Για κϊποιουσ μπορεύ να αφορϊ το ςχεδιαςμϐ, 

τα διευθυντικϊ ό αναπτυξιακϊ καθόκοντα, καθόκοντα διαχεύριςησ ό εργαςύασ 

διαβουλεϑςεων. 

Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονϐσ ϐτι οι εκπαιδευτικού οι οπούοι 

αποφούτηςαν απϐ το Diaconia university μποροϑν να εργαςτοϑν ωσ διϊκονοι-

εκκληςιαςτικού ηγϋτεσ παιδικόσ εργαςύασ με εκπαιδευτικϐ πεδύο την κοινωνικό 

ευημερύα, την ψυχικό υγεύα, την ϊθληςη, την κουλτοϑρα, τισ ανθρωπιςτικϋσ 

επιςτόμεσ και την εκπαύδευςη, με την κατϊρτιςό τουσ να διαρκεύ 3,5 – 4 χρϐνια. 

Διακρύνεται, λοιπϐν, ϐτι τα Υινλανδικϊ Προγρϊμματα πουδών ϋχουν 

επηρεαςτεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τη Διακόρυξη τησ Μπολϐνια, δεδομϋνου ϐτι η 

διϊρκεια των ςπουδών εύναι τρύα ϋτη, τα επαγγελματικϊ τουσ δικαιώματα 
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εξειδικεϑονται ςτη φροντύδα παιδιών ηλικιών 1-6 και ςτην απαςχϐληςη ςε 

νηπιαγωγεύα ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ δομϋσ και δεν διδϊςκονται πολλϊ γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα.  

Ίςωσ, ϐμωσ, κϊτι τϋτοιο να ερμηνεϑεται απϐ το γεγονϐσ τησ 

καθυςτερημϋνησ ακαδημαώκοπούηςησ τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ η οπούα 

πραγματώθηκε ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του ΄90 εξαιτύασ των διϊφορων 

εναλλακτικών ςτην εκπαιδευτικό πολιτικό και των διαφορετικών απϐψεων 

αναφορικϊ με την οργϊνωςη τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ. 

ε αντύθεςη, οι δϊςκαλοι πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι κϊτοχοι 

μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ και εργϊζονται με παιδιϊ ηλικύασ 7-16 ετών. 

Όςον αφορϊ τουσ καθηγητϋσ ειδικοτότων, κατϋχουν και αυτού 

μεταπτυχιακϐ δύπλωμα, με ςυνηθϋςτερο τρϐπο ειςαγωγόσ ςτην εκπαύδευςη την 

κατοχό πτυχύου εξειδύκευςησ και ϋπειτα την απϐκτηςη παιδαγωγικόσ 

επϊρκειασ. Επύςησ, και οι εκπαιδευτικού ειδικόσ αγωγόσ εύναι μεταπτυχιακοϑ 

επιπϋδου και μποροϑν να εργαςτοϑν ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Σϋλοσ, οι καθηγητϋσ επαγγελματικών ςχολών κατϊ κανϐνα αποκτοϑν το 

πτυχύο τουσ ςτο πανεπιςτόμιο ό ςε κϊποια επαγγελματικό ςχολό, ϋπειτα 

εργϊζονται για μερικϊ χρϐνια και ςτη ςυνϋχεια αποκτοϑν την παιδαγωγικό 

επϊρκεια ώςτε να μποροϑν να εργαςτοϑν ωσ εκπαιδευτικού. 

 

Ιςπανύα 

Οι Ιςπανού εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ λαμβϊνουν το 

πτυχύο τουσ (bachelor’s degree in early childhood education) απϐ 

πανεπιςτημιακϊ τμόματα που υπϊγονται ςτισ ςχολϋσ κοινωνικών επιςτημών ό 

εκπαιδευτικών επιςτημών ςυνόθωσ. 

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

Autonomous 

University of 

Barcelona 

Early Childhood Education 
Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education 
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Σα ιςπανικϊ πανεπιςτόμια απϐ τα οπούα αντλόθηκαν τα δεδομϋνα για 

την ϋρευνα εύναι: α) Autonomous University of Barcelona, β) Universitat de 

Barcelona, γ) Comillas Pontifical University, δ) Universidad de Granada, ε) 

Universidad de Sevilla.Σα αντύςτοιχα τμόματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ με 

τουσ τύτλουσ ςπουδών που παρϋχουν ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: α) Early Childhood 

Education (Bachelor's Degree in Early Childhood Education),β) Teacher in 

early childhood education(Bachelor's Degree in Early Childhood Education),γ) 

Bachelor's Degree in Early Childhood Education, with EFL (English as a Foreign 

Language) Major, International Study Plan(Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education),δ) | Degree in Early Childhood Education (Gradoen 

education infantil), ε) Undergraduate Degree in Pre-School 

Education (Undergraduate Degree in Pre-School Education). 

Η πρϐςβαςη ςτα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα πραγματώνεται μετϊ απϐ 

την ολοκλόρωςη των ειςαγωγικών εξετϊςεων οι οπούεσ αποτελοϑνται απϐ δϑο 

μϋρη: 1. Πρϐκειται για εξετϊςεισ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, οι οπούεσ 

αξιολογοϑν την επύδοςη ςτα μαθόματα του προγρϊμματοσ πανεπιςτημιακόσ 

προετοιμαςύασ «bachillerato» (διαρκεύ δϑο χρϐνια και αποτελεύται απϐ τρεισ 

μαθηςιακϋσ περιοχϋσ: α) επιςτόμεσ και τεχνολογύα, β) ανθρωπιςτικϋσ και 

κοινωνικϋσ ςπουδϋσ, γ) τϋχνεσ).  

Universitat de 

Barcelona 

Teacher in early childhood 

education 

Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education 

Comillas Pontifical 

University 

Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education, with EFL 

(English as a Foreign Language) 

Major, International Study Plan 

Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education 

Universidad de 

Granada 

| Degree in Early Childhood 

Education 
Gradoen education infantil 

Universidad de 

Sevilla. 

 

Undergraduate Degree in Pre-

School Education  

Undergraduate Degree in 

Pre-School Education 

Πύνακασ 21: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτην Ιςπανύα 
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2. Πρϐκειται για ειδικϋσ εξετϊςεισ γνώςεων που απαιτοϑνται απϐ το 

πανεπιςτημιακϐ πρϐγραμμα ςτο οπούο επιθυμοϑν να ειςαχθοϑν οι υποψόφιοι. 

Σα ύδια τα πανεπιςτόμια καθορύζουν τα ειςαγωγικϊ προαπαιτοϑμενα. 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

Autonomous 

University of 

Barcelona 

4 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ και επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε 

τριτοβϊθμιο ύδρυμα  

240 

Universitat de 

Barcelona 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ και επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε 

τριτοβϊθμιο ύδρυμα 

240 

Comillas 

Pontifical 

University 

4 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ και επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε 

τριτοβϊθμιο ύδρυμα 

240 

Universidad de 

Granada 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ και επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε 

τριτοβϊθμιο ύδρυμα 

240 

Universidad de 

Sevilla. 

 

4 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ και επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε 

τριτοβϊθμιο ύδρυμα 

240 

 

Πύνακασ 22: Διϊρκεια ςπουδών ςτα ιςπανικϊ Π 

Η διϊρκεια φούτηςησ εύναι τϋςςερα χρϐνια ενώ οι απαιτοϑμενεσ 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ για τη λόψη του πτυχύου εύναι ςυνόθωσ 240. Σα μαθόματα 

που παρϋχονται ςτα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα εύναι παιδαγωγικοϑ και 

ακαδημαώκοϑ περιεχομϋνου, καλϑπτοντασ το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ φούτηςησ, με 

την πρακτικό ϊςκηςη ςτα ςχολεύα να εύναι απαραύτητη για τη λόψη του 

πτυχύου. Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι περύπου δϑο μόνεσ, ανϊλογα 

με το εκπαιδευτικϐ ύδρυμα. Βαςικϐσ ςτϐχοσ των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι 

να εφοδιϊςει τουσ αποφούτουσ με την απαραύτητη ακαδημαώκό εκπαύδευςη 

προκειμϋνου να ςχεδιϊςουν, να αναπτϑξουν και να αξιολογόςουν εκπαιδευτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ για παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ ςυνεργαζϐμενοι με τισ 
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οικογϋνειϋσ τουσ και ςυντονύζοντασ την εργαςύα τουσ με αυτό ϊλλων κοινοτικών 

δομών. 

 

Μϊθηςη και προςωπικό ανϊπτυξη  

Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ 

Οικογϋνεια και ςχολεύο 

Τγιεινό και διατροφό 

Υυςικϋσ επιςτόμεσ, μαθηματικϊ, κοινωνικϋσ επιςτόμεσ 

Γλώςςα και λογοτεχνύα 

Μουςικό και τϋχνεσ 

χολικό πρακτικό και τελικό εργαςύα 

 

Πύνακασ 23: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα ιςπανικϊ Π 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα διδαςκϐμενα μαθόματα, υποχρεωτικϊ και 

επιλεγϐμενα, εύναι παρεμφερό ωσ προσ το περιεχϐμενο ςτο ςϑνολο των 

πανεπιςτημύων που εξετϊςτηκαν, και αφοροϑν τη θεωρύα τησ εκπαύδευςησ και 

του εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου, την προςωπικό ανϊπτυξη των παιδιών 

προςχολικόσ ηλικύασ, τισ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και τισ αναπτυξιακϋσ 

διαταραχϋσ. Επιπλϋον, προςφϋρονται μαθόματα εκπαιδευτικόσ γλώςςασ και 

λογοτεχνύασ, κοινωνιολογύασ, ψυχολογύασ καθώσ και διδακτικόσ τησ γλώςςασ, 

τησ μουςικόσ, των τεχνών και των μαθηματικών. το τελευταύο εξϊμηνο γύνεται 

η εκπϐνηςη απϐ τουσ φοιτητϋσ του τελικοϑ ςχεδύου εργαςύασ ό μιασ πτυχιακόσ 

εργαςύασ. 

Αυτό η μεθοδολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ απαιτεύ τη ςυνεχό 

αξιολϐγηςη τησ δουλειϊσ των φοιτητών μϋςω εξετϊςεων, γραπτών δοκιμαςιών, 

ανϊθεςησ εργαςιών και παρουςιϊςεων. 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Κριτικό ςκϋψη Κϋντρα προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

Μαθηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ τόριξη ςε οικογϋνειεσ 
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εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα Παιδϐτοποι και παιδικϋσ βιβλιοθόκεσ 

Επαγγελματικϋσ και ερευνητικϋσ 

δεξιϐτητεσ 
Αυτοαπαςχϐληςη ςε υπηρεςύεσ 

 

Πύνακασ 24: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα ιςπανικϊ 
Π 

Σο προφύλ των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτην Ιςπανύα 

ςχετύζεται με την ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ και ςυλλογιςτικόσ καθώσ και με 

την αποτελεςματικό επικοινωνύα ςτη μητρικό και ςε ξϋνεσ γλώςςεσ. Σο 

τελευταύο διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο ςτα προγρϊμματα ςπουδών των 

Ιςπανών, οι οπούοι δύνουν ϋμφαςη ςτη γνώςη ξϋνων γλωςςών και ςτην 

ικανϐτητα εκμϊθηςόσ τουσ. Ακϐμη, επιδιώκεται η ανϊπτυξη ανεξϊρτητων 

μαθηςιακών ςτρατηγικών εκ μϋρουσ των αποφούτων και ο ςεβαςμϐσ ςτη 

διαφορετικϐτητα και τον πλουραλιςμϐ ιδεών, ανθρώπων και καταςτϊςεων. 

Σϋλοσ, τα περιςςϐτερα τμόματα τα οπούα μελετόθηκαν θεωροϑν ιδιαύτερα 

ςημαντικό για το προφύλ των αποφούτων τουσ, την παραγωγό καινοτϐμων και 

ανταγωνιςτικών προτϊςεων για ϋρευνα και επαγγελματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 

τονύζοντασ ϋτςι, τη δυνατϐτητασ εκπϐνηςησ ερευνητικών μελετών με υψηλϐ 

βαθμϐ αυτονομύασ. 

Σα διευρυμϋνα επαγγελματικϊ δικαιώματα που αποκτοϑν οι Ιςπανού 

εκπαιδευτικού τουσ επιτρϋπουν να εργϊζονται ςε μια ποικιλύα οργανιςμών και 

υπηρεςιών, ϐπωσ ςτα κϋντρα προςχολικόσ εκπαύδευςησ για παιδιϊ 0-3 και 3-6 

ετών, ςε υπηρεςύεσ και προγρϊμματα παρϋχοντασ ςτόριξη ςτισ οικογϋνειεσ, ςε 

παιδϐτοπουσ και παιδικϋσ βιβλιοθόκεσ. Σαυτϐχρονα, εύναι ςε θϋςη να παρϊγουν 

και να πωλοϑν εκπαιδευτικϐ υλικϐ και πολυμεςικϋσ εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ, 

να απαςχολοϑνται ςε εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ για την υποςτόριξη των 

ςχολεύων και να αυτοαπαςχολοϑνται ςε ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ για την 

εκπαύδευςη. Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι το Comillas Pontifical University παρϋχει 

ςτουσ φοιτητϋσ του το δικαύωμα να εργαςτοϑν ωσ δύγλωςςοι εκπαιδευτικού, 

διδϊςκοντασ αγγλικϊ ςτην προςχολικό ό δημοτικό εκπαύδευςη, ϐπωσ επύςησ, τη 

δυνατϐτητα να δουλϋψουν ωσ καθηγητϋσ θρηςκευτικών, εφϐςον ϋχουν 

αποκτόςει την πιςτοπούηςη εκκληςιαςτικόσ εκπαύδευςησ. 
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Καταληκτικϊ, ελϊχιςτα ϋωσ καθϐλου επηρεαςμϋνα φαύνεται να εύναι τα 

προγρϊμματα ςπουδών για την προςχολικό εκπαύδευςη ςτην Ιςπανύα απϐ αυτϊ 

που επιτϊςςει η υνθόκη τησ Μπολϐνια, δεδομϋνου ϐτι η διϊρκεια των ςπουδών 

παραμϋνει ςτα τϋςςερα χρϐνια, τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ δεν εύναι περιοριςμϋνα ενώ υπϊρχουν 

πολλϊ γενικόσ παιδεύασ μαθόματα με δυνατϐτητα διεξαγωγόσ εργαςιών και 

περαιτϋρω ϋρευνασ, χωρύσ να υπερτερεύ η πρακτικό ϊςκηςη. 

Ιταλύα 

Όςον αφορϊ τουσ Ιταλοϑσ εκπαιδευτικοϑσ, κατϋχουν το πανεπιςτημιακϐ 

πτυχύο προςχολικόσ εκπαύδευςησ, υπαγϐμενο ςτισ ςχολϋσ εκπαύδευςησ και 

κατϊρτιςησ.  

Σα πανεπιςτόμια απϐ τα οπούα αντλόθηκαν τα ςτοιχεύα εύναι τα 

ακϐλουθα: α) Lumsa universita, β) University of Florence, γ) Universita del 

Salento, δ) University of Bologna. 

 

Επύςησ, τα τμόματα που μελετόθηκαν με τουσ αντύςτοιχουσ 

προςφερϐμενουσ τύτλουσ ςπουδών εύναι οι εξόσ: α) Childhood educators and 

social integration (former Education Science and Training) (Educatori dell’ 

infanzia e dell’ integrazione sociale), β) science degree in childhood (Corso di 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

Lumsa 

universita 

Childhood educators and social 

integration (former Education 

Science and Training) 

Educatori dell’ infanzia e dell’ 

Integrazione sociale 

University of 

Florence 
Science degree in childhood 

Corso di laurea triennale 

scienze dell' infanzia 

Universita del 

Salento 
Childhood education 

Corso di laurea in pedagogia 

dell’ infanzia 

University of 

Bologna 
Early childhood services 

Laurea scienze dell’ 

educazione e della formazione 

Πύνακασ 25: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτην Ιταλύα 
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laurea triennale scienze dell' infanzia),γ) childhood education(Corso di laurea 

in pedagogia dell’ infanzia),δ) early childhood services (Laurea scienze dell’ 

educazione e della formazione). 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

Lumsa Universita 3 χρϐνια 
Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

University of 

Florence 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

Universita del 

Salento 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

University of 

Bologna 
3 χρϐνια 

Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ 
180 

 

Πύνακασ 26: Διϊρκεια ςπουδών ςτα ιταλικϊ Π 

Για την ειςαγωγό των υποψόφιων ςτα πανεπιςτημιακϊ τμόματα 

απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι το απολυτόριο τησ ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ ό οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδϑναμο το οπούο αποκτόθηκε ςτο 

εξωτερικϐ. 

Η διϊρκεια φούτηςησ ςτισ ςχολϋσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι τρύα 

χρϐνια, με απαραύτητο αριθμϐ πιςτωτικών μονϊδων για τη λόψη πτυχύου τισ 

180. Σα μαθόματα που προςφϋρονται ϋχουν υποχρεωτικϐ και επιλεγϐμενο 

χαρακτόρα ενώ το περιεχϐμενο τουσ εύναι ακαδημαώκϐ και παιδαγωγικϐ. 

Η πρακτικό ϊςκηςη εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ και πραγματοποιεύται 

για ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο ςε ςχολεύο αντύςτοιχο με αυτϐ που θϋλουν να 

διδϊξουν. Κϑριοσ ςτϐχοσ τησ εκπαύδευςησ των φοιτητών εύναι η παροχό 

θεωρητικών γνώςεων, λειτουργικών και μεθοδολογικών, κατϊλληλων για την 

ανϊπτυξη εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων ςε δομϋσ για παιδιϊ. 

 

Υιλοςοφύα, Χυχολογύα, Κοινωνιολογύα, Ανθρωπολογύα 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό μεθοδολογύα 
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Ξ. Γλώςςεσ 

Ϊνταξη τησ διαφορετικϐτητασ 

Γλώςςα και τϋχνη 

Ιςτορύα, Γεωγραφύα 

Οργϊνωςη και νϐμοσ 

 

Πύνακασ 27: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα ιταλικϊ Π 

Ειδικϐτερα, τα μαθόματα τα οπούα παρϋχονται ςτισ ςχολϋσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ παρουςιϊζουν ομοιομορφύα ςτο ςϑνολο των μελετηθϋντων 

τμημϊτων και αφοροϑν τη γενικό εκπαύδευςη, την ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ, την 

ψυχολογύα, την κοινωνιολογύα, την ιταλικό λογοτεχνύα και τη θεολογύα. 

Επιπλϋον, διδϊςκονται μαθόματα πληροφορικόσ, κοινωνικόσ παιδαγωγικόσ και 

φιλοςοφύασ τησ εκπαύδευςησ, υγιεινόσ, δημϐςιου δικαύου, ανθρωπολογύασ και 

ηθικόσ. τον κορμϐ μαθημϊτων περιλαμβϊνονται, ακϐμη, οι θεωρύεσ και μϋθοδοι 

εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, η καταλληλϐτητα χρόςησ τησ γλώςςασ, η προετοιμαςύα 

για την πρακτικό ϊςκηςη ςτα επϐμενα ϋτη, η κοινωνιολογύα τησ οικογϋνειασ, η 

εκπαύδευςη ενηλύκων αλλϊ και η οργϊνωςη και διαχεύριςη ανθρώπινων πϐρων. 

Αξιοςημεύωτη εύναι η διδακτικό τησ παιδαγωγικόσ και μεθοδολογύασ τησ 

Montessoriγια παιδιϊ ηλικύασ 0-3, ωσ ξεχωριςτϐ μϊθημα και ϐχι ενςωματωμϋνο 

ςτη γενικό παιδαγωγικό, καθώσ η Maria Montessoriόταν ιταλικόσ καταγωγόσ. 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Παιδαγωγικϋσ γνώςεισ χολεύα 

Διδακτικϋσ δεξιϐτητεσ ΜΚΟ 

Κοινωνικϋσ και κριτικϋσ δεξιϐτητεσ Τποςτόριξη γονϋων 

Σεχνολογικϋσ γνώςεισ Δομϋσ για απαςχϐληςη παιδιών 

Γνώςη ξϋνων γλωςςών  

Διαχεύριςη και επικοινωνύα  
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πληροφοριών 

 

Πύνακασ 28: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα ιταλικϊ Π 

Επιπρϐςθετα, το προφύλ των Ιταλών εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ διαγρϊφεται μϋςω των ςτϐχων των προςφερϐμενων μαθημϊτων, 

οι οπούοι προςανατολύζονται ςτην κατϊκτηςη βαςικών θεωρητικών γνώςεων 

και λειτουργικών δεξιοτότων ςτην παιδαγωγικό επιςτόμη, μεθοδολογικών και 

διδακτικών, προερχϐμενων απϐ διαφορετικϊ πεδύα γνώςεων και δεξιοτότων 

ςτουσ τομεύσ τησ φιλοςοφύασ, τησ κοινωνιολογύασ και τησ ψυχολογύασ. Ϊμφαςη 

δύνεται και ςτισ θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ γνώςεισ για την ανϊλυςη τησ 

κοινωνικόσ, πολιτιςτικόσ και εδαφικόσ ςυνοχόσ, καθώσ και ςτισ δεξιϐτητεσ 

ανϊπτυξησ, υλοπούηςησ, διαχεύριςησ και αξιολϐγηςησ εκπαιδευτικών 

προγραμμϊτων προκειμϋνου να ανταποκριθοϑν ςτισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

τϐςο τισ ατομικϋσ ϐςο και τισ κοινωνικϋσ. Παρϊλληλα, οι απϐφοιτοι των ςχολών 

θα ϋχουν κϊνει κτόμα τουσ τισ δεξιϐτητεσ για παιδαγωγικϐ ςχεδιαςμϐ, 

μεθοδολογικϋσ και διδακτικϋσ, ευϋλικτεσ ωσ προσ το επικοινωνιακϐ πλαύςιο, 

οργανωτικϋσ και θεςμικϋσ με ςτϐχο το ςχεδιαςμϐ, την εφαρμογό, τον 

αναςτοχαςμϐ των παρεμβϊςεων και τη ςυνεχό εκπαύδευςη. Επύςησ, η 

κατϊκτηςη μεθϐδων και τεχνικών εργαςύασ και ϋρευνασ για την ανϊπτυξη 

μαθηςιακών/διδακτικών δραςτηριοτότων και εκπαιδευτικών παρεμβϊςεων 

ςυγκαταλϋγονται ςτα χαρακτηριςτικϊ που ςκιαγραφοϑν το προφύλ των Ιταλών 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με την υψηλοϑ 

επιπϋδου εκμϊθηςη μιασ ξϋνησ (ευρωπαώκόσ) γλώςςασ, εκτϐσ των ιταλικών, και 

τα εργαλεύα για μια αποτελεςματικό επικοινωνύα και διαχεύριςη πληροφοριών. 

Σϋλοσ, οι απϐφοιτοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εμπύπτουν 

ςτην κατηγορύα των τεχνικών επαγγελματιών και μποροϑν να εργαςτοϑν ςτο 

δημϐςιο και ιδιωτικϐ τριτογενό τομϋα ςτισ κοινωνικοψυχαγωγικϋσ υπηρεςύεσ 

για παιδιϊ και ςε δομϋσ υποςτόριξησ των γονϋων με τη μορφό διϊφορων 

οργανωτικών μοντϋλων (νηπιαγωγεύα, παιδικοϑσ ςταθμοϑσ, παιδϐτοπουσ κλπ). 

Παρατηρεύται λοιπϐν, ϐτι τα προγρϊμματα ςπουδών των ιταλικών 

πανεπιςτημύων για την προςχολικό αγωγό ϋχουν επηρεαςτεύ αρκετϊ απϐ τη 

Διακόρυξη τησ Μπολϐνια, αφοϑ τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων 
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εύναι περιοριςμϋνα, η διϊρκεια των ςπουδών εύναι τρύα χρϐνια, δύνεται ϋμφαςη 

ςτην πολϑ καλό γνώςη κϊποιασ ευρωπαώκόσ γλώςςασ ενώ η πρακτικό ϊςκηςη 

εκτεύνεται ςτα δϑο τελευταύα ϋτη, παρϐλο που υπϊρχουν και αρκετϊ γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα. 

 

Κύπροσ 

Οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ τησ Κϑπρου κατϋχουν πτυχύο  

απϐ τα πανεπιςτημιακϊ τμόματα τησ χώρασ, τα οπούα υπϊγονται ςτη ςχολό 

επιςτημών τησ αγωγόσ. 

Σα πανεπιςτόμια τα οπούα εξετϊςτηκαν για τη ςυλλογό των δεδομϋνων 

εύναι: α) European university Cyprus, β) Πανεπιςτόμιο Λευκωςύασ, γ) 

Πανεπιςτόμιο Κϑπρου. 

 

 

Ακϐμη, τα τμόματα που μελετόθηκαν με τουσ αντύςτοιχουσ τύτλουσ που 

υπϊρχουν ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: α) Νηπιαγωγικϊ (εκπαιδευτικόσ 

προςχολικήσ εκπαίδευςησ), β) Προδημοτικό Εκπαύδευςη – Νηπιαγωγικϊ 

(εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ), γ) Πτυχύο Προδημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ(εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ). 

 

 

 

Ίδρυμα Πρόγραμμα πουδών Σύτλοσ 

European 

university Cyprus 
Νηπιαγωγικϊ 

εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο 

Λευκωςύασ 

Προδημοτικό Εκπαύδευςη –

Νηπιαγωγικϊ 

εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο 

Κύπρου 

Πτυχύο Προδημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πύνακασ 29: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτην Κύπρο 
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Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

European university 

Cyprus 
4 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου 240 

Πανεπιςτόμιο 

Λευκωςύασ 
4 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου 240 

Πανεπιςτόμιο 

Κύπρου 
4 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου 240 

 

Πύνακασ 30: Διϊρκεια ςπουδών ςτα κυπριακϊ Π 

Η προϒπϐθεςη ειςαγωγόσ των υποψόφιων εκπαιδευτικών ςτισ ςχολϋσ 

αυτϋσ ςυνύςταται ςτην απϐκτηςη του απολυτηρύου λυκεύου, ενώ αν οι θϋςεισ 

εύναι περιοριςμϋνεσ και η ζότηςη για αυτϋσ μεγϊλη, μποροϑν να εφαρμοςτοϑν 

επιπρϐςθετα κριτόρια, ϐπωσ ο βαθμϐσ απολυτηρύου του λυκεύου. 

Οι ςπουδϋσ ϋχουν διϊρκεια τϋςςερα χρϐνια και απαιτοϑνται 240 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ για την επιτυχό ολοκλόρωςό τουσ. Σα διδαςκϐμενα 

μαθόματα ϋχουν παιδαγωγικϐ και ακαδημαώκϐ χαρακτόρα, ενώ η πρακτικό 

ϊςκηςη των φοιτητών εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ. Πραγματοποιεύται ςτα 

τελευταύα εξϊμηνα των ςπουδών και λαμβϊνει χώρα παρϊλληλα με τα γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα του προγρϊμματοσ. Επομϋνωσ, και η Κϑπροσ ακολουθεύ το 

ταυτϐχρονο μοντϋλο ςτην εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ. 

Η βαςικό αποςτολό των κυπριακών τμημϊτων προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

εύναι η ςυμβολό ςτην ικανοπούηςη των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιςτικών, και 

αναπτυξιακών αναγκών του τϐπου μϋςω των ςπουδών ςτην προςχολικό αγωγό 

και την παραγωγό γνώςησ ςε αυτϐν τον τομϋα. 

 

Επιςτόμεσ αγωγόσ 

Χυχολογύα 

Διδακτικό μεθοδολογύα 

χολικό εμπειρύα 

Μαθόματα περιεχομϋνου 
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Μαθόματα γενικόσ κατεϑθυνςησ 

 

Πύνακασ 31: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα κυπριακϊ Π 

Σα μαθόματα που παρϋχονται παρουςιϊζουν ςημαντικό ομοιομορφύα 

ςτα τρύα πανεπιςτημιακϊ τμόματα που μελετόθηκαν. Πιο ειδικϊ, πρϐκειται για 

υποχρεωτικϊ και επιλεγϐμενα τα οπούα αφοροϑν την αγωγό και τισ πρακτικϋσ 

εφαρμογϋσ κατϊ τη βρεφικό ηλικύα, την εκπαιδευτικό τεχνολογύα, τισ μορφϋσ 

γλωςςικόσ ϋκφραςησ και τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ ςτο νηπιαγωγεύο. 

Επιπρϐςθετα, οι φοιτητϋσ διδϊςκονται το δημιουργικϐ δρϊμα, τη μουςικό 

αγωγό, κοινωνικϊ θϋματα ςτο νηπιαγωγεύο, το περιεχϐμενο τησ φυςικόσ 

αγωγόσ ςτο νηπιαγωγεύο και για τη μϊθηςη και ανϊπτυξη μϋςω του παιχνιδιοϑ. 

Σϋλοσ, υπϊρχουν και τα προγρϊμματα φυςικόσ αγωγόσ, μουςικόσ και 

τϋχνησ για το νηπιαγωγεύο, νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ, ςτατιςτικών μεθϐδων και 

πληροφορικόσ. Η πτυχιακό εργαςύα η οπούα εκπονεύται ςτο τελευταύο ϋτοσ, δεν 

ϋχει υποχρεωτικϐ χαρακτόρα, και ϐςοι απϐ τουσ φοιτητϋσ την επιλϋγουν, 

απαλλϊςςονται απϐ δϑο μαθόματα του προγρϊμματοσ ςπουδών. 

 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Γνώςεισ για ανϊπτυξη και μϊθηςη 

νηπύων 
Νηπιαγωγεύα 

Διδακτικϊ καθόκοντα Υροντύδα παιδιών 

Ενεργόσ ςυμμετοχό ςε ςχολικϋσ 

εκδηλώςεισ 
 

Παιδαγωγικϋσ αξύεσ  

υμφϋρον ςχολεύου και μαθητών  

 

Πύνακασ 32: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα κυπριακϊ 
Π 
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Σα κυπριακϊ προγρϊμματα ςτοχεϑουν ςτη ςκιαγρϊφηςη ενϐσ 

ςυγκεκριμϋνου προφύλ για τουσ αποφούτουσ τουσ, και αυτϐ ςχετύζεται με την 

αναγνώριςη βαςικών εννοιών και αρχών τησ παιδαγωγικόσ επιςτόμησ 

προκειμϋνου για την οργϊνωςη και την ϊςκηςη του διδακτικοϑ ϋργου, με την 

εμβϊθυνςη ςτισ θεωρητικϋσ βϊςεισ τησ αγωγόσ και του διδακτικοϑ ϋργου και με 

την απϐκτηςη διδακτικών δεξιοτότων για την αποτελεςματικό οργϊνωςη και 

διεξαγωγό τησ διδαςκαλύασ ςτο νηπιαγωγεύο και για την καλλιϋργεια τησ 

αυτενϋργειασ και τησ δημιουργικϐτητασ των νηπύων. Ακϐμη, οι απϐφοιτοι 

εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ θα εύναι ςε θϋςη να κατανοόςουν το 

ρϐλο και την αποςτολό του νηπιαγωγεύου, υποβοηθώντασ την πνευματικό 

ανϊπτυξη των παιδιών, να προωθοϑν την αλληλοκατανϐηςη, τη ςυνεργαςύα και 

τη διαπολιτιςμικϐτητα, να διεξϊγουν ϋρευνεσ, αναζητώντασ ελεϑθερα τη γνώςη 

και να λειτουργοϑν ωσ φορεύσ βελτύωςησ τησ κοινωνικόσ ζωόσ και τησ 

ανϊπτυξησ των ςχϋςεων ςτο εργαςιακϐ τουσ πλαύςιο. 

Η διδαςκαλύα ςε νηπιαγωγεύα και η παροχό φροντύδασ των παιδιών ςε 

διϊφορεσ υπηρεςύεσ του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα, αποτελοϑν τουσ 

βαςικοϑσ τομεύσ εργαςύασ για τουσ αποφούτουσ των ςχολών εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Γύνεται, ϋτςι, φανερϐ ϐτι τα κυπριακϊ προγρϊμματα 

ςπουδών ελϊχιςτα ακολουθοϑν το πρϐτυπο τησ Μπολϐνια, εφϐςον υπϊρχουν 

πολλϊ γενικόσ παιδεύασ μαθόματα, χωρύσ να αποτελεύ το ςημεύο αναφορϊσ των 

προγραμμϊτων ςπουδών η πρακτικό ϊςκηςη, η διϊρκεια των ςπουδών 

παραμϋνει ςτα τϋςςερα χρϐνια ενώ τα επαγγελματικϊ τουσ δικαιώματα δεν 

περιορύζονται ςε ϋναν μϐνο τομϋα. 

Ελλϊδα 

χετικϊ με την Ελλϊδα, οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι 

απϐφοιτοι Πανεπιςτημύου και προϋρχονται απϐ Παιδαγωγικϊ Σμόματα 

Εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ ό Προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Οι 

ςπουδϋσ τουσ διαρκοϑν 4 χρϐνια. Θεωροϑνται δημϐςιοι υπϊλληλοι και ςε 

περιπτώςεισ εκπαιδευτικόσ ανϊγκησ προςλαμβϊνονται ωσ αναπληρωτϋσ.  
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Ίδρυμα Σμόμα Σύτλοσ 

Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ 

Μακεδονύασ 

Παιδαγωγικϐ τμόμα 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο 

Ιωαννύνων 
Παιδαγωγικϐ τμόμα νηπιαγωγών 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ 

Παιδαγωγικϐ τμόμα προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο Κρότησ 
Παιδαγωγικϐ τμόμα προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτόμιο 

Σμόμα Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ 

ςτην Προςχολικό Ηλικύα 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Αριςτοτϋλειο 

Πανεπιςτόμιο 

Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ 

Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Δημοκρύτειο 

Πανεπιςτόμιο 

τμόμα επιςτημών τησ εκπαύδευςησ 

ςτην προςχολικό ηλικύα 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο Πατρών 

τμόμα επιςτημών τησ εκπαύδευςησ 

και τησ αγωγόσ ςτην προςχολικό 

ηλικύα 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

τμόμα επιςτημών τησ προςχολικόσ 

αγωγόσ και του εκπαιδευτικοϑ 

ςχεδιαςμοϑ 

εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ 

Μητροπολιτικό 

κολλϋγιο 

Early Childhood Studies 

(Προςχολικό Ηλικύα) 

BA (Hons) Early 

Childhood Studies 

Mediterranean college Early Childhood Studies 
BΑ (Hons) in Early 

Childhood Studies 
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Φρηςιμοποιόθηκαν τα προγρϊμματα ςπουδών των εξόσ πανεπιςτημύων: 

α) Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ, β) Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, γ) 

Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ, δ) Πανεπιςτόμιο Κρότησ, ε) Καποδιςτριακϐ 

Πανεπιςτόμιο, ςτ) Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο, ζ) Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο, η) 

Πανεπιςτόμιο Πατρών, θ) Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, ι)Μητροπολιτικϐ κολλϋγιο, κ) 

Mediterranean college, λ)Αττικϐ κολλϋγιο. 

 

Ίδρυμα Διϊρκεια Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ ECTS 

Πανεπιςτόμιο 

Δυτικόσ Μακεδονύασ 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Πανεπιςτόμιο 

Ιωαννύνων 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Πανεπιςτόμιο 

Κρότησ 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτόμιο 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Αριςτοτϋλειο 

Πανεπιςτόμιο 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Δημοκρύτειο 

Πανεπιςτόμιο 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Πανεπιςτόμιο 

Πατρών 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Αττικό κολλϋγιο Early Childhood Education 

B.Α. in Early 

Childhood 

Education 

Πύνακασ 33: Πανεπιςτόμια και τύτλοι ςπουδών ςτην Ελλϊδα 
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Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου 
4 χρϐνια 

Απολυτόριο λυκεύου και 

εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου 
240 

Μητροπολιτικό 

κολλϋγιο 
3 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου  

Mediterraneancollege 3 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου  

Αττικό κολλϋγιο 3 χρϐνια Απολυτόριο λυκεύου  

 

Πύνακασ 34: Διϊρκεια ςπουδών ςτα ελληνικϊ Π 

Επύςησ, τα τμόματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ και οι προςφερϐμενοι 

τύτλοι εύναι οι ακϐλουθοι: α) παιδαγωγικϐ τμόμα νηπιαγωγών «εκπαιδευτικόσ 

προςχολικήσ εκπαίδευςησ», β) παιδαγωγικϐ τμόμα νηπιαγωγών 

«εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ», γ) παιδαγωγικϐ τμόμα 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ «εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ», δ) 

παιδαγωγικϐ τμόμα προςχολικόσ εκπαύδευςησ «εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ 

εκπαίδευςησ», ε) Σμόμα Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ ςτην Προςχολικό Ηλικύα 

«εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ», ςτ) Σμόμα Επιςτημών 

Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ «εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ 

εκπαίδευςησ», ζ) τμόμα επιςτημών τησ εκπαύδευςησ ςτην προςχολικό ηλικύα 

«εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ», η) τμόμα επιςτημών τησ 

εκπαύδευςησ και τησ αγωγόσ ςτην προςχολικό ηλικύα «εκπαιδευτικόσ 

προςχολικήσ εκπαίδευςησ», θ) τμόμα επιςτημών τησ προςχολικόσ αγωγόσ και 

του εκπαιδευτικοϑ ςχεδιαςμοϑ «εκπαιδευτικόσ προςχολικήσ εκπαίδευςησ», 

ι) Early Childhood Studies (Προςχολικό Ηλικύα) «BA (Hons) Early Childhood 

Studies» ,κ) Early Childhood Studies «BΑ (Hons) in Early Childhood Studies», λ) 

Early Childhood Education «B.Α. in Early Childhood Education». 

Για την ειςαγωγό τουσ ςτισ ςχολϋσ αυτϋσ απαιτεύται απολυτόριο Λυκεύου 

και ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ εθνικοϑ επιπϋδου. Αντύθετα, για την πρϐςβαςη ςτα 

κολϋγια απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι η κατοχό απολυτηρύου δευτεροβϊθμιασ 
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εκπαύδευςησ ενώ ςε κϊποια κολϋγια προςμετρεύται και η προςωπικό 

ςυνϋντευξη επιλογόσ με τον υποψόφιο. 

Οι τύτλοι ςπουδών οι οπούοι παρϋχονται εύναι ιςϐτιμα πτυχύα 

«παιδαγωγικοϑ τμόματοσ νηπιαγωγών» ό «παιδαγωγικοϑ τμόματοσ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ» ανϊλογα με την ονομαςύα του τμόματοσ.  

Όςον αφορϊ την οργϊνωςη ςπουδών, και ςτα εννϋα τμόματα υπϊρχουν 

υποχρεωτικϊ και μια ςειρϊ απϐ επιλεγϐμενα μαθόματα, απϐ τα οπούα οφεύλουν 

να επιλϋξουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο αριθμϐ οι φοιτητϋσ, (ςυνόθωσ μικρϐτερο απϐ 

αυτϐ των υποχρεωτικών) για να πϊρουν το πτυχύο τουσ. Η πρακτικό ϊςκηςη 

εύναι υποχρεωτικό και πραγματοποιεύται ταυτϐχρονα με τα υπϐλοιπα μαθόματα 

ενώ η εκπϐνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ καθύςταται προαιρετικό. 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Εκπαιδευτικό κατϊρτιςη Δημϐςια νηπιαγωγεύα 

Επιςτημονικό και καλλιτεχνικό 

εκπαύδευςη 

Ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα και παιδικού 

ςταθμού 

Διδακτικό εκπαύδευςη Παιδϐτοποι, καταςκηνώςεισ, μουςεύα 

Προςωπικό εκπαιδευτικό θεωρύα 

και πρϊξη 
ΙΕΚ 

Ξενϐγλωςςη βιβλιογραφύα 
Καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια, κϋντρα 

δημιουργικόσ απαςχϐληςησ 

 

Πύνακασ 35: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα ελληνικϊ 
Π 

Επιπλϋον, οι βαςικϋσ δεξιϐτητεσ, τισ οπούεσ αναμϋνεται να αναπτϑξουν οι 

φοιτητϋσ, οι οπούεσ εύναι ςχεδϐν ταυτϐςημεσ για τα εννϋα τμόματα, ςχετύζονται 

με την α) εκπαιδευτικό τουσ κατϊρτιςη (κατανϐηςη βαςικών εννοιών και 

θεωριών, εξοικεύωςη με τη μεθοδολογύα), β) ειδικό επιςτημονικό και 

καλλιτεχνικό εκπαύδευςη (γνώςεισ για τισ επιςτόμεσ και τισ τϋχνεσ), γ) 

διδακτικό εκπαύδευςη (γνώςεισ διδακτικόσ των δραςτηριοτότων ςτο 

νηπιαγωγεύο), δ) ςϑνδεςη προςωπικόσ εκπαιδευτικόσ θεωρύασ και πρϊξησ 

(ςτοχαςτικο-κριτικό ανϊλυςη του εκπαιδευτικοϑ τουσ ϋργου), ε) αξιοπούηςη 
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ξενϐγλωςςησ βιβλιογραφύασ (για ςυνϋχιςη των ςπουδών ςε μεταπτυχιακϐ 

επύπεδο). 

Όςον αφορϊ τισ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ των νηπιαγωγών ςτην 

Ελλϊδα, η ςυνηθϋςτερη εύναι ςε δημϐςια νηπιαγωγεύα (κατϐπιν εξετϊςεων 

ΑΕΠ) ό ςε ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα και παιδικοϑσ ςταθμοϑσ. Όμωσ, δεν εύναι η 

μϐνη διϋξοδοσ, εφϐςον μποροϑν να απαςχοληθοϑν και ςε παιδικϋσ 

καταςκηνώςεισ, ξενοδοχεύα (τμόματα φϑλαξησ - απαςχϐληςησ παιδιών), 

μουςεύα, Δόμουσ και Νομαρχύεσ (προγρϊμματα εκπαύδευςησ ό λαώκόσ 

επιμϐρφωςησ), παιδικϊ χωριϊ S.O.S., κϋντρα δημιουργικόσ απαςχϐληςησ, 

ιδρϑματα παιδικόσ πρϐνοιασ, μουςικϊ και καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια, Ινςτιτοϑτα 

Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ, Ερευνητικϊ Κϋντρα Επιςτημών Αγωγόσ κ.α.  

 

Παιδαγωγικϊ 

Χυχολογύα 

Ιςτορύα 

Θετικϋσ Επιςτόμεσ και Σεχνολογύα 

Σϋχνεσ και Πολιτιςμϐ 

 

Πύνακασ 36: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα ελληνικϊ Π 

Σα μαθόματα πραγματοποιοϑνται με τη μορφό διαλϋξεων, εργαςτηρύων, 

ςεμιναρύων, φροντιςτηριακών αςκόςεων ό ςυνδυαςμϐ αυτών.  

τισ παραδϐςεισ/διαλϋξεισ παρουςιϊζεται εποπτικϊ μια περιοχό του 

γνωςτικοϑ αντικειμϋνου και ο ςχετικϐσ με αυτόν προβληματιςμϐσ. Οι 

φροντιςτηριακϋσ αςκόςεισ αποςκοποϑν ςτην παροχό ό εμπϋδωςη βαςικών ό 

γενικών γνώςεων και γύνονται, κατϊ το δυνατϐν, ςε μικρϋσ ομϊδεσ φοιτητών. 

τα ςεμινϊρια οι διδαςκϐμενοι, με τισ οδηγύεσ του διδϊςκοντοσ, ερευνοϑν ϋνα 

ειδικϐ θϋμα με τη βοόθεια τησ ςχετικόσ επιςτημονικόσ βιβλιογραφύασ. τα 

εργαςτόρια γύνονται εφαρμογϋσ τησ θεωρητικόσ διδαςκαλύασ. 

Σο περιεχϐμενο των μαθημϊτων μπορεύ να εύναι ακαδημαώκϐ και πιο 

πρακτικϐ, το οπούο ςχετύζεται με επαγγελματικϋσ και εκπαιδευτικϋσ γνώςεισ, 

περιςςϐτερο εξειδικευμϋνεσ. Εξϊλλου, ςτην Ελλϊδα ακολουθεύται το ταυτϐχρονο 
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μοντϋλο ςϑμφωνα με το οπούο τα ακαδημαώκοϑ περιεχομϋνου μαθόματα 

γύνονται ταυτϐχρονα με τα υπϐλοιπα και με την πρακτικό ϊςκηςη. 

Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που απαιτοϑνται για τη λόψη πτυχύου εύναι 240 

ECTS. Σϋλοσ, ωσ προσ την αξιολϐγηςη των φοιτητών, τα εννϋα τμόματα 

εφαρμϐζουν πανομοιϐτυπεσ μεθϐδουσ. Οι φοιτητϋσ, δηλαδό υποβϊλλονται ςε 

γραπτϋσ ό προφορικϋσ εξετϊςεισ ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου ό εκπονοϑν εργαςύεσ 

ςχετικϋσ με το εκϊςτοτε μϊθημα ό ςυνδυαςμϐ εξετϊςεων και εργαςύασ. 

Επιπρϐςθετα, ςτην Ελλϊδα λειτουργοϑν και ιδιωτικϊ πανεπιςτόμια 

(κολϋγια) προςχολικόσ εκπαύδευςησ, τα οπούα παρϋχουν ςτουσ αποφούτουσ 

τουσ πτυχύο προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ ςχολϋσ εκπαύδευςησ και 

παιδαγωγικών. Η διϊρκεια των ςπουδών εύναι τρύα χρϐνια. Σα προςφερϐμενα 

μαθόματα εύναι ςτην πλειονϐτητϊ τουσ παιδαγωγικοϑ περιεχομϋνου με την 

πρακτικό ϊςκηςη να εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ ςπουδαςτϋσ 

προςδύδοντασ ςε αυτόν ιδιαύτερη ςημαςύα. Σα προγρϊμματα ςπουδών των 

ιδιωτικών πανεπιςτημύων ϋχουν ωσ ςτϐχο την εκπαύδευςη των ςπουδαςτών 

ςτην ειδικϐτητα τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ η οπούα αφορϊ την εκπαύδευςη 

και δημιουργικό απαςχϐληςη των παιδιών. 

Παιδαγωγικό 

Τγιεινό 

Κοινωνικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη 

Αγγλικϊ 

Πρακτικό ϊςκηςη 

Δημιουργικό απαςχϐληςη 

 

Πύνακασ 37: Μαθηςιακϋσ περιοχϋσ ςτα ελληνικϊ κολϋγια 

Πιο ειδικϊ, τα διδαςκϐμενα μαθόματα ςχετύζονται με την αυτοδιαχεύριςη 

και τισ διδακτικϋσ δεξιϐτητεσ, την υγιεινό των παιδιών, την πρώιμη επικοινωνύα 

και γλώςςα, τα δικαιώματα και την ευημερύα των παιδιών, το παιχνύδι και τη 

δημιουργικϐτητα αλλϊ και την ϋρευνα για την προςχολικό ηλικύα. Παρϊλληλα, 

διδϊςκονται μϋθοδοι κριτικοϑ αναςτοχαςμοϑ, η δημιουργύα ευκαιριών και 

ικανοτότων ςτην προςχολικό ηλικύα, η πρώιμη κοινωνικό και ςυναιςθηματικό 
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ανϊπτυξη, η ανεξϊρτητη μϊθηςη, η παιδικό λογοτεχνύα καθώσ και μαθόματα 

αγγλικών.  

Παρατηρεύται, λοιπϐν, η ϋλλειψη μαθημϊτων αναφορικϊ με τη διδακτικό 

διϊφορων γνωςτικών αντικειμϋνων λ.χ. φυςικών επιςτημών, προμαθηματικών 

εννοιών κλπ. 

 

Προφύλ αποφούτων Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Κατανϐηςη παιδικόσ ανϊπτυξησ 
Ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα και παιδικοϑ 

ςταθμού 

Κατανϐηςη μϊθηςησ Δημϐςια νηπιαγωγεύα 

Κατανϐηςη παιδικόσ ςκϋψησ Παιδϐτοποι 

Διερεϑνηςη προκλόςεων Κϋντρα δημιουργικόσ απαςχϐληςησ 

 

Πύνακασ 38: Προφύλ αποφούτων και επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτα 
ελληνικϊ κολϋγια 

Οι βαςικϋσ δεξιϐτητεσ που θα κατϋχουν οι απϐφοιτοι εύναι κατανϐηςησ 

του τρϐπου ανϊπτυξησ, μϊθηςησ, και ςκϋψησ των παιδιών 0-8 ετών, 

διερεϑνηςησ των προκλόςεων και των ευκαιριών των παιδικών υπηρεςιών. 

Οι απϐφοιτοι των κολεγύων ςτην Ελλϊδα ϋχουν τη δυνατϐτητα να 

απαςχοληθοϑν ςε νηπιαγωγεύα, παιδικοϑσ ςταθμοϑσ, ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια, 

κϋντρα φϑλαξησ παιδιών, δημιουργικόσ απαςχϐληςησ και ϋκφραςησ, 

παιδϐτοπουσ, καταςκηνώςεισ αλλϊ ακϐμα μποροϑν να καταλαμβϊνουν θϋςεισ 

και ςτο δημϐςιο τομϋα, εφϐςον το πτυχύο τουσ πλϋον αναγνωρύζεται και απϐ το 

ελληνικϐ κρϊτοσ, ωσ ιςοδϑναμο των ΣΕΙ/ΑΕΙ.  

Με το Π.Δ. 38|2010 ενςωματώθηκε ςτην ελληνικό νομοθεςύα η 

Ευρωπαώκό Οδηγύα 36/ 2005 και επιλϑθηκε το θϋμα τησ επαγγελματικόσ 

αναγνώριςησ των κατϐχων πτυχύων απϐ Πανεπιςτόμια χωρών τησ Ε.Ε., ςτουσ 

οπούουσ περιλαμβϊνονταν και ϐςοι εύχαν αποκτόςει αυτϊ τα πτυχύα μϋςω 

φούτηςησ ςε Κολλϋγια. 
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το δεϑτερο μνημϐνιο (Νϐμοσ 4046|2012) εύχε περιληφθεύ ειδικό 

απαύτηςη ςϑμφωνα με την οπούα η ελληνικό Κυβϋρνηςη εύχε υποχρϋωςη να 

νομοθετόςει, ώςτε: 

«Οι κϊτοχοι των διπλωμϊτων που απονϋμονται βϊςει ςυμφωνύασ 

δικαιόχρηςησ, από ϊλλα Κρϊτη Μϋλη θα πρϋπει να ϋχουν το δικαύωμα να 

εργϊζονται ςτην Ελλϊδα υπό τουσ ύδιουσ όρουσ όπωσ και οι κϊτοχοι ελληνικών 

πτυχύων.» 

Με επιπρϐςθετη πρϊξη νομοθετικοϑ περιεχομϋνου (ΥΕΚ 229 Α/19-11-

2012) ρυθμύζεται και πρακτικϊ η διαδικαςύα αναγνώριςησ των πτυχύων που 

ϋχουν δοθεύ μϋςω Ελληνικών Κολλεγύων απϐ Πανεπιςτόμια τησ Ε.Ε. 

Αποτϋλεςμα αυτών των ρυθμύςεων εύναι ϐτι οι απϐφοιτοι των 

κολεγύων μποροϑν να διεκδικοϑν θϋςεισ πτυχιοϑχων Ανωτϊτησ χολόσ ςτον 

Ιδιωτικϐ και Δημϐςιο Σομϋα, μποροϑν να διεκδικόςουν ςχετικό προαγωγό ό 

μιςθολογικό αναβϊθμιςη, μποροϑν να μετϋχουν ςε προγρϊμματα του ΟΑΕΔ ό 

ϊλλων Οργανιςμών και γενικϊ ϋχουν ϐλα τα εργαςιακϊ δικαιώματα που ϋχουν οι 

απϐφοιτοι των ελληνικών Πανεπιςτημύων. 

Διαφαύνεται, λοιπϐν, ϐτι τα ελληνικϊ προγρϊμματα ςπουδών των 

δημϐςιων πανεπιςτημύων δεν ϋχουν επηρεαςτεύ ςχεδϐν καθϐλου απϐ τισ 

επιταγϋσ τησ Διακόρυξησ τησ Μπολϐνια, καθώσ οι ςπουδϋσ ςυνεχύζουν να 

διαρκοϑν τϋςςερα χρϐνια, υπϊρχουν πολλϊ γενικόσ παιδεύασ μαθόματα, χωρύσ 

μεγϊλη εξειδύκευςη και ϋμφαςη ςτην πρακτικό ϊςκηςη, ενώ τα επαγγελματικϊ 

δικαιώματα των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι αρκετϊ 

διευρυμϋνα. Απϐ την ϊλλη μεριϊ, τα ιδιωτικϊ κολϋγια προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

ϋχουν ςχεδιϊςει τα προγρϊμματα ςπουδών  τουσ ςϑμφωνα ακριβώσ με τισ 

διατϊξεισ τησ  υνθόκησ τησ Μπολϐνια, δεδομϋνου ϐτι η διϊρκεια ςπουδών εύναι 

τρύα χρϐνια, δύνεται ιδιαύτερη ςημαςύα ςτα παιδαγωγικϊ μαθόματα και την 

πρακτικό ϊςκηςη, εξειδικεϑοντασ με αυτϐν τον τρϐπο τουσ αποφούτουσ τουσ ςε 

μεγϊλο βαθμϐ, ώςτε να απαςχολοϑνται μϐνο ςε δομϋσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ. 

 

 

 

http://www.medcollege.edu.gr/images/pdf/FEK_229.pdf
http://www.medcollege.edu.gr/images/pdf/FEK_229.pdf
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10. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΨΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 

 

Η ςϑγκριςη των προγραμμϊτων ςπουδών πραγματοποιόθηκε μεταξϑ 

των εννϋα χωρών ανϊ ϊξονα διερεϑνηςησ. Οι ϊξονεσ οι οπούοι αποτϋλεςαν το 

βαςικϐ κορμϐ ςϑγκριςησ εύναι οι ακϐλουθοι:  

1. Οι ςχολϋσ και τα υπαγϐμενα τμόματα. 

2. Οι προϒποθϋςεισ ειςαγωγόσ ςτα προγρϊμματα ςπουδών. 

3. Η διϊρκεια των ςπουδών. 

4. Σα μαθόματα, αναφορικϊ με το περιεχϐμενο, τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, την 

αξιολϐγηςη. 

 5. Η πρακτικό ϊςκηςη. 

 6. Σο επαγγελματικϐ προφύλ των αποφούτων. 

7. Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

 

χολϋσ – τμόματα 

Φώρα Ίδρυμα Σύτλοσ προγρϊμματοσ 

Γαλλύα 
 

Academy Paris Master MEEF 1er degree 

University de Versailles 
Master 1 Métiers de l'enseignement, de l’ 
éducation et de la formation “Premier degree”, 
parcours Professeur des écoles 

University of Strasbourg Master MEEF 1er degree 

University de Cergy-Pontoise 
Master MEEF Premier degré - Professeur des 
écoles 

Γερμανύα 
 

HAWK, 
theUniversityofAppliedSciences
andArtsinHildesheim/Holzmind
en/Göttingen 

Bachelor of Arts  Early Childhood Education 

Universitat Giessen Bachelor of Arts 

PH Ludwigsburg university of 
education 

Bachelor studiengang Frühkindliche Bildung und 
Erziehung 

Heidelberg University Bachelor of Arts 

 
Ηνωμϋνο 
Βαςύλειο 

University of Cambridge Postgraduate certificate in education 

University of London Postgraduate certificate in education 
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 Manchester metropolitan 
university 

BA (Hons)Childhood and Youth Studies / Early 
Years 

Plymouth Institute of Education Bachelor of Arts 

Canterbury Christ church 
university 

BA (Hons) Early Childhood Studies 

Leeds metropolitan university 
BA (Hons) (leading to QTS)Early Childhood 
Education 

Ιρλανδύα 
 

Nui maynooth Bachelor of arts degree 

University college cork Early Years and Childhood Studies BA Hons 

Institute of technology Carlow Bachelor of Arts 

Dublin institute of technology BA Hons. in Early Childhood Education 

Υινλανδύα 
 

University of Tampere Bachelor of Arts (Education) 

University of Oulu Master of Arts in Education 

University of Helsinki Bachelor of Education degree 

Diaconia University of Applied 
Sciences 

Bachelor of Social Services – early childhood 
educator in church 

Ιςπανύα 
 

Autonomous University of 
Barcelona 

Bachelor's Degree in Early Childhood Education 

Universitat de Barcelona Bachelor's Degree in Early Childhood Education 

Comillas Pontifical University Bachelor's Degree in Early Childhood Education 

Universidad de Granada Gradoen education infantil 

Universidad de Sevilla. 
 

Undergraduate Degree in Pre-School Education 
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Ιταλύα 
 

Lumsa universita 
Educatori dell’ infanzia e dell’ Integrazione 
sociale 

University of Florence Corso di laurea triennale scienze dell' infanzia 

Universita del Salento Corso di laurea in pedagogia dell’ infanzia 

University of Bologna 
Laurea scienze dell’ educazione e della 
formazione 

Κϑπροσ 
 

European university Cyprus Νηπιαγωγικϊ 

Πανεπιςτόμιο Λευκωςύασ Προδημοτικό Εκπαύδευςη – Νηπιαγωγικϊ 

Πανεπιςτόμιο Κϑπρου Πτυχύο Προδημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Ελλϊδα 
 

Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ 
Μακεδονύασ 

Παιδαγωγικϐ τμόμα νηπιαγωγών 

Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων Παιδαγωγικϐ τμόμα νηπιαγωγών 

Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ Παιδαγωγικϐ τμόμα προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

Πανεπιςτόμιο Κρότησ Παιδαγωγικϐ τμόμα προςχολικόσ εκπαύδευςησ 

Καποδιςτριακϐ Πανεπιςτόμιο 
Σμόμα Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ ςτην 
Προςχολικό Ηλικύα 

Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο 
Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και 
Εκπαύδευςησ 

Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο 
Σμόμα επιςτημών τησ εκπαύδευςησ ςτην 
προςχολικό ηλικύα 

Πανεπιςτόμιο Πατρών 
Σμόμα επιςτημών τησ εκπαύδευςησ και τησ 
αγωγόσ ςτην προςχολικό ηλικύα 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 
Σμόμα επιςτημών τησ προςχολικόσ αγωγόσ και 
του εκπαιδευτικοϑ ςχεδιαςμοϑ 
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Πύνακασ 39: υγκριτικό παρϊθεςη πανεπιςτημύων και Π 

 

Όςον αφορϊ τον 1ο ϊξονα, η πλειονϐτητα των προγραμμϊτων που 

μελετόθηκαν παρϋχει ςτουσ απϐφοιτουσ εκπαιδευτικοϑσ το «πτυχύο 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ και αγωγόσ» (Γερμανύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιρλανδύα, 

Υινλανδύα, Ιςπανύα, Ιταλύα) ςε επύπεδο προπτυχιακϐ (bachelor), ϐπωσ επύςησ η 

Ελλϊδα και η Κϑπροσ που παρϋχουν το πτυχύο εκπαιδευτικοϑ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ και προδημοτικόσ εκπαύδευςησ αντύςτοιχα. Η Γαλλύα απονϋμει το 

«πρώτο πτυχύο εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ» το οπούο ϐμωσ εύναι υποχρεωτικϐ 

ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο (master) αλλϊ, και δϑο πανεπιςτόμια του Ηνωμϋνου 

Βαςιλεύου (London, Cambridge) προςφϋρουν «μεταπτυχιακϐ ςτην εκπαύδευςη» 

(postgraduate in education). 

χετικϊ με τισ ςχολϋσ ςτισ οπούεσ υπϊγονται τα τμόματα προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ, οι περιςςϐτερεσ χώρεσ κατατϊςςουν τα ςυγκεκριμϋνα τμόματα 

ςτισ ςχολϋσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και αγωγόσ (Ην. Βαςύλειο, Υινλανδύα, 

Ιςπανύα, Ιταλύα, Κϑπροσ, Ελλϊδα). Η Ιρλανδύα τα υπϊγει ςτη ςχολό τεχνών, 

κϋλτικων ςπουδών και κοινωνικών επιςτημών ενώ η Γερμανύα ςε αυτό των 

κοινωνικών επιςτημών. Σϋλοσ, η Γαλλύα ςτισ ανθρωπιςτικϋσ και κοινωνικϋσ 

ςχολϋσ ενώ τα υπϐλοιπα πανεπιςτόμια του Ην. Βαςιλεύου (εκτϐσ των London-

Cambridge) υπϊγουν τα τμόματϊ τουσ ςτισ ςχολϋσ τϋχνησ και ανθρωπιςμοϑ. 

Παρατηρεύται, λοιπϐν, ομοιομορφύα ωσ προσ τισ ςχολϋσ ςτισ οπούεσ 

υπϊγονται τα τμόματα για τουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

δεδομϋνου ϐτι υπερτεροϑν οι ςχολϋσ επιςτημών, αγωγόσ και εκπαύδευςησ με 

κϊποιεσ μικρϋσ διαφοροποιόςεισ ανϊ πανεπιςτημιακϐ τμόμα.  

Απϐ τη ϊλλη πλευρϊ, τα παρεχϐμενα πτυχύα εύναι προπτυχιακοϑ 

επιπϋδου ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειονϐτητα, με εξαύρεςη τη Γαλλύα και τα 

Μητροπολιτικϐ κολλϋγιο BΑ (Hons) in Early Childhood Studies 

Mediterranean college BΑ (Hons) in Early Childhood Studies 

Αττικϐ κολλϋγιο B.Α. in Early Childhood Education 
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πανεπιςτόμια του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου London-Cambridge που εύναι 

μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου ενώ η ονοματοδοςύα παρουςιϊζει ςημαντικό 

ομοιομορφύα: «πτυχύο προςχολικόσ εκπαύδευςησ και /ό αγωγόσ» με μια 

διαφοροπούηςη ςτην Ελλϊδα και την Κϑπρο: «πτυχύο εκπαιδευτικοϑ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ και προδημοτικόσ εκπαύδευςησ». 

 

Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ 

 

Φώρα Προώποθϋςεισ ειςαγωγόσ 

Γαλλύα Σριετϋσ πτυχύο 

Γερμανύα Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο Πιςτοποιητικϐ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

UCAS 

Ιρλανδύα Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Υινλανδύα Διεθνϋσ απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Ιςπανύα Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και 

επιτυχεύσ εξετϊςεισ ςε τριτοβϊθμιο ύδρυμα 

Ιταλύα Απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Κϑπροσ  Απολυτόριο λυκεύου 

Ελλϊδα Απολυτόριο λυκεύου και εξετϊςεισ εθνικοϑ 

επιπϋδου 

Απολυτόριο λυκεύου (ιδιωτικϊ πανεπιςτόμια) 

 

Πύνακασ 40: υγκριτικό παρϊθεςη προώποθϋςεων ειςαγωγόσ 

 

Θϋτοντασ ωσ ςυγκριτικϐ ϊξονα τισ προϒποθϋςεισ ειςαγωγόσ των 

υποψηφύων εκπαιδευτικών ςτα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα παρατηρεύται μια 

ςημαντικό ομοιϐτητα μεταξϑ των περιςςϐτερων χωρών (Γερμανύα, Ην. 

Βαςύλειο, Ιρλανδύα, Υινλανδύα, Ιταλύα, Κϑπροσ), εφϐςον αποτελεύ 

προαπαιτοϑμενο το απολυτόριο δύπλωμα απϐ κϊποιο ύδρυμα τησ 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με κϊποιεσ διαφοροποιόςεισ, ϐπωσ ςτη Γερμανύα 
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ςυνιςτϊται επαγγελματικό εκπαύδευςη ό εμπειρύα ανϊλογα με το ύδρυμα, π.χ. 

ϐλα τα μελετηθϋντα ιδρϑματα το απαιτοϑν εκτϐσ απϐ το Universitat Giessen ενώ 

ςτην Κϑπρο διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο και ο βαθμϐσ του απολυτηρύου εϊν 

υπϊρχει μεγϊλη ζότηςη των υποψηφύων. 

Για την Ελλϊδα προϒποτύθεται το απολυτόριο λυκεύου και οι εξετϊςεισ 

εθνικοϑ επιπϋδου. Για την Ιςπανύα απαιτεύται απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, το οπούο αξιολογεύ την επύδοςη ςτα μαθόματα πανεπιςτημιακόσ 

προετοιμαςύασ καθώσ και επιτυχεύσ ειδικϋσ εξετϊςεισ γνώςεων που θϋτει το 

κϊθε πανεπιςτόμιο. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι τα πανεπιςτόμια των London, Cambridge και 

Manchester metropolitan θϋτουν ωσ προϒπϐθεςη ειςαγωγόσ ϋναν ςυγκεκριμϋνο 

αριθμϐ μορύων ςτο UCAS (οργανιςμϐσ διαχεύριςησ αιτόςεων προσ τα ανώτατα 

ιδρϑματα τησ χώρασ). Σϋλοσ, ςημαντικό διαφοροπούηςη παρουςιϊζει το γαλλικϐ 

ςϑςτημα ειςαγωγόσ αφοϑ προϒποτύθεται γενικϐ δύπλωμα ό πτυχύο τρύχρονησ 

διϊρκειασ (bachelor) προκειμϋνου για την ειςαγωγό ςε δύχρονη εκπαύδευςη 

παιδαγωγικοϑ περιεχομϋνου. 

Διαπιςτώνεται, επομϋνωσ, πωσ μια πλειϊδα χωρών δεν προαπαιτοϑν 

τύποτα περιςςϐτερο απϐ το απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ενώ λύγεσ 

εύναι οι χώρεσ οι οπούεσ απαιτοϑν περιςςϐτερα προςϐντα και δεξιϐτητεσ για την 

ειςαγωγό των υποψόφιων εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Διϊρκεια ςπουδών 
 

Φώρα Διϊρκεια ςπουδών 

Γαλλύα 5 χρϐνια 

Γερμανύα 3 χρϐνια 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο 
3 χρϐνια 

4 χρϐνια 

Ιρλανδύα 3 χρϐνια 

Υινλανδύα 
3 χρϐνια 

3,5-4 χρϐνια 

Ιςπανύα 4 χρϐνια 
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Ιταλύα 3 χρϐνια 

Κϑπροσ  4 χρϐνια 

Ελλϊδα 4 χρϐνια 

 

Πύνακασ 41: Η διϊρκεια ςπουδών ςυγκριτικϊ  

Ψσ προσ τη διϊρκεια ςπουδών τα περιςςϐτερα προγρϊμματα ςπουδών 

που μελετόθηκαν ϋχουν θεςπύςει ωσ ελϊχιςτη διϊρκεια αυτό των τριών ετών 

(Γερμανύα, Ην. Βαςύλειο, Ιρλανδύα, Υινλανδύα, Ιταλύα). Ψςτϐςο, υπϊρχουν και 

προγρϊμματα (Ελλϊδα, Ιςπανύα, Κϑπροσ) που απαιτοϑν τϋςςερα χρϐνια 

ςπουδών για τη λόψη του πτυχύου ενώ τησ Γαλλύασ πϋντε χρϐνια, ςημειώνοντασ 

την υψηλϐτερη διϊρκεια ςπουδών απϐ ϐλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρώπησ για το 

πτυχύο προςχολικόσ εκπαύδευςησ.  Βϋβαια, υπϊρχουν και κϊποιεσ διαφορϋσ, 

καθώσ ςτο Ην. Βαςύλειο τα προγρϊμματα ςπουδών των πανεπιςτημύων London 

και Cambridge διαρκοϑν τϋςςερα χρϐνια ενώ το πρϐγραμμα του Diaconia 

university τησ Υινλανδύασ ϋχει διϊρκεια τριϊμιςι με τϋςςερα χρϐνια. 

Διαφαύνεται, λοιπϐν, απϐ τη διϊρκεια ςπουδών ποιεσ χώρεσ ϋχουν 

ενςτερνιςτεύ τισ επιταγϋσ τησ Διακόρυξησ τησ Μπολϐνια με την τριετό 

εκπαύδευςη εκπαιδευτικών και ποιεσ ϐχι. 

 

Μαθόματα (περιεχόμενο, πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, αξιολόγηςη) 

 

Φώρα 
Περιεχόμενο 

μαθημϊτων 
Πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 

Γαλλύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
300 ECTS 

Γερμανύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
180 ECTS 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
- 

Ιρλανδύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
180 ECTS 
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Υινλανδύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
180 ECTS 

Ιςπανύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
240 ECTS 

Ιταλύα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
180 ECTS 

Κϑπροσ 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
240 ECTS 

Ελλϊδα 
Παιδαγωγικϊ και γενικόσ 

παιδεύασ μαθόματα 
240 ECTS 

 

Πύνακασ 42: Σο περιεχόμενο ςπουδών ςυγκριτικϊ  

 υγκρύνοντασ το περιεχϐμενο των μαθημϊτων των προγραμμϊτων 

ςπουδών ςτο ςϑνολο των εννϋα χωρών, διαπιςτώνεται μεγϊλη ομοιομορφύα ςε 

ϐ,τι αφορϊ τα διδαςκϐμενα μαθόματα, γενικόσ παιδεύασ και παιδαγωγικϊ, 

καθώσ οι διαφορϋσ αφοροϑν ςτην ονοματοδοςύα και ςτην ποςϐτητα των 

προςφερϐμενων μαθημϊτων. 

Ϊτςι, ςε ϐλα τα προγρϊμματα ανεξαιρϋτωσ, υπϊρχουν μαθόματα 

παιδαγωγικόσ, προςχολικόσ εκπαύδευςησ, διδακτικόσ μεθοδολογύασ, διδακτικών 

προςεγγύςεων και πρακτικών και θεωριών μϊθηςησ. 

Ακολοϑθωσ, ςτη ςυντριπτικό πλειονϐτητα ϐλων των προγραμμϊτων 

παρϋχονται μαθόματα κοινωνικών και ανθρωπιςτικών επιςτημών. Πιο 

αναλυτικϊ, ϐλεσ οι χώρεσ προςφϋρουν μαθόματα ανθρωπολογύασ, φιλοςοφύασ, 

κοινωνιολογύασ, ιςτορύασ, πολιτικόσ και ηθικόσ, ςχετικϊ με την οικογϋνεια, 

πολιτιςμικών ςπουδών, ςε διαφορετικϋσ αναλογύεσ και ϐχι ϐλα τα ανωτϋρω 

μαζύ. Πϊντωσ, δεν εκλεύπει απϐ κανϋνα πανεπιςτόμιο κϊποιο μϊθημα των 

κοινωνικών και ανθρωπιςτικών επιςτημών. 

Επιπλϋον, ϐλα τα προγρϊμματα ςπουδών προβλϋπουν μαθόματα ςχετικϊ 

με τη γλώςςα, τισ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ, την επικοινωνύα, τη λογοτεχνύα και τη 

γνώςη τουλϊχιςτον μιασ ξϋνησ γλώςςασ. Δεν υπϊρχουν με την ύδια ςυχνϐτητα 

και με ϐλεσ τισ δυνατϋσ μορφϋσ παντοϑ, αλλϊ δεν παραβλϋπονται απϐ κανϋνα 

απϐ τα προγρϊμματα ςπουδών που μελετόθηκαν. Βϋβαια, το μϊθημα τησ 
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λογοτεχνύασ δεν προςφϋρεται απϐ ϐλεσ τισ χώρεσ και η γνώςη ξϋνησ γλώςςασ το 

ύδιο. Ψςτϐςο, τύθεται ψηλϊ το θϋμα τησ γλωςςικόσ επικοινωνύασ, δεδομϋνου ϐτι 

τα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ αναπτϑςςουν το λϐγο τουσ αυτό τη χρονικό 

περύοδο φούτηςησ ςτισ δομϋσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Επύςησ, οι φυςικϋσ επιςτόμεσ, τα μαθηματικϊ, η τεχνολογύα, και 

γενικϐτερα τα μαθόματα που αφοροϑν ςτισ επιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ 

προςφϋρονται απϐ πϋντε προγρϊμματα ςπουδών ςτο ςϑνολο των εννιϊ που 

μελετόθηκαν. Για παρϊδειγμα, το Ην. Βαςύλειο, η Ιρλανδύα, η Υινλανδύα και η 

Ιταλύα δεν αναφϋρουν ρητϊ τη διδακτικό αυτών των μαθημϊτων. 

Ακϐμη, τα μαθόματα ψυχολογύασ (κοινωνικόσ, εκπαιδευτικόσ, 

αναπτυξιακόσ κλπ), ειδικόσ αγωγόσ και ϋνταξησ τησ διαφορετικϐτητασ 

προςφϋρονται απϐ τα πανεπιςτόμια ςε μεγαλϑτερο ό μικρϐτερο βαθμϐ και ϐχι 

ςυνδυαςτικϊ ϐλα μαζύ ςε κϊθε πρϐγραμμα ςπουδών. Όμωσ, τα μελετηθϋντα 

προγρϊμματα των ινςτιτοϑτων τησ Γερμανύασ δεν κϊνουν ςαφό αναφορϊ ςε 

κϊποιο εξειδικευμϋνο μϊθημα ψυχολογύασ ενώ αυτϊ τησ Υινλανδύασ 

αναφϋρονται ςε αναπτυξιακϊ φαινϐμενα ςτα πλαύςια των ςπουδών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Αξιοςημεύωτο εύναι ϐτι τα ελληνικϊ κολλϋγια διαφϋρουν απϐ τα δημϐςια 

πανεπιςτόμια ςτο περιεχϐμενο ςπουδών καθώσ δεν προςφϋρουν τη διδακτικό 

διϊφορων γνωςτικών αντικειμϋνων π.χ. μαθηματικών, φυςικών επιςτημών κλπ. 

Σα ανωτϋρω καλϑπτουν τισ βαςικϋσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ των 

προγραμμϊτων ςπουδών ϐλων των χωρών, ενώ θα ακολουθόςει ιδιαύτερη 

αναφορϊ και ςτην υποχρεωτικό για ϐλα τα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα πρακτικό 

ϊςκηςη. 

Αναφορικϊ με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS) τα προγρϊμματα ςπουδών 

ςε τϋςςερισ απϐ τισ εννϋα χώρεσ (Υινλανδύα, Ιταλύα, Γερμανύα, Ιρλανδύα) 

πιςτώνουν τουσ απϐφοιτουσ εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ με 180 

μονϊδεσ, εφϐςον εύναι τρύχρονη η διϊρκεια ςπουδών, ενώ η Ελλϊδα, η Κϑπροσ 

και η Ιςπανύα με 240 ECTS δεδομϋνησ τησ τετρϊχρονησ φούτηςησ. Σισ 

περιςςϐτερεσ διδακτικϋσ μονϊδεσ απαιτεύ η Γαλλύα, 300, αφοϑ πρϐκειται για 

πϋντε χρϐνια εκπαύδευςησ ενώ το Ην. Βαςύλειο και τα ελληνικϊ ιδιωτικϊ 
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κολλϋγια δεν κϊνουν καμύα αναφορϊ ςτον απαιτοϑμενο αριθμϐ πιςτωτικών 

μονϊδων για τη λόψη του πτυχύου. 

Προβϊλλεται, λοιπϐν, απϐ τα παραπϊνω ϐτι οι 180 μονϊδεσ εύναι οι 

επικρατϋςτερεσ μεταξϑ των μελετηθϋντων προγραμμϊτων. 

Αντύςτοιχα, οι μϋθοδοι αξιολϐγηςησ των φοιτητών παρουςιϊζουν πολϑ 

μεγϊλη ομοιϐτητα, ςχεδϐν ταϑτιςη, εφϐςον εύναι κοινϋσ για ϐλα τα 

προγρϊμματα ςπουδών των χωρών και ςυμπυκνώνονται ωσ εξόσ: εργαςύεσ, 

δημιουργύα ςχεδύων εργαςύασ (projects), γραπτϋσ εξετϊςεισ, πρακτικό ϊςκηςη, 

προφορικϋσ παρουςιϊςεισ και εκπϐνηςη διπλωματικόσ εργαςύασ, η οπούα 

ωςτϐςο, δεν εύναι υποχρεωτικό και μπορεύ να αντικαταςταθεύ απϐ ϋναν 

ςυγκεκριμϋνο αριθμϐ επιλεγϐμενων και υποχρεωτικών μαθημϊτων, τα οπούα 

διαφϋρουν ανϊ χώρα και εκπαιδευτικϐ ύδρυμα. 

 

Πρακτικό ϊςκηςη 

 

Φώρα Διϊρκεια πρακτικόσ ϊςκηςησ 

Γαλλύα Κϊποιεσ εβδομϊδεσ 

Γερμανύα 5 μόνεσ 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο 4 μόνεσ 

Ιρλανδύα 2 τελευταύα ϋτη ςπουδών 

Υινλανδύα Κϊποιεσ εβδομϊδεσ 

Ιςπανύα < 2 μόνεσ 

Ιταλύα 2 τελευταύα ϋτη ςπουδών 

Κϑπροσ < 2 μόνεσ 

Ελλϊδα < 2 μόνεσ 

 

Πύνακασ 43: Η πρακτικό ϊςκηςη ςυγκριτικϊ 

Η πρακτικό ϊςκηςη ςτα ςχολεύα τησ Γαλλύασ ϋχει διϊρκεια κϊποιων 

εβδομϊδων μαζύ με τισ απαραύτητεσ παρατηρόςεισ ςτα ςχολεύα πριν την 

ανϊληψη τησ τϊξησ, διϊρκεια που δεν εύναι ύδια για ϐλα τα εκπαιδευτικϊ 

ιδρϑματα. Η πραγματοπούηςό τησ γύνεται ςτο τϋλοσ των ςπουδών αφοϑ ϋχουν 
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προηγηθεύ τα γενικόσ παιδεύασ μαθόματα, εφϐςον ακολουθεύται το διαδοχικϐ 

μοντϋλο εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών, ςϑμφωνα με το οπούο πρώτα παρϋχονται 

τα μαθόματα με ακαδημαώκϐ περιεχϐμενο και ϋπονται τα παιδαγωγικϊ 

μαθόματα μαζύ με την πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

τον αντύποδα, ςτη Γερμανύα η πρακτικό ϊςκηςη διαρκεύ πϋντε μόνεσ 

προςδύδοντϊσ τησ ιδιαύτερη ϋμφαςη, εξειδικεϑοντασ με αυτϐν τον τρϐπο τουσ 

εκπαιδευτικοϑσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, καθώσ τα γενικόσ παιδεύασ 

μαθόματα εύναι λιγϐτερα ενώ προςφϋρονται ταυτϐχρονα με την πρακτικό 

ϊςκηςη. Σο μοντϋλο βϋβαια που ακολουθεύται εύναι το ταυτϐχρονο ό αλλιώσ 

παρϊλληλο κατϊ το οπούο τα γενικόσ παιδεύασ μαθόματα πραγματοποιοϑνται 

παρϊλληλα με την πρακτικό ϊςκηςη. 

 το ύδιο μοτύβο και το Ην. Βαςύλειο, δύνοντασ ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτο 

πρακτικϐ μϋροσ των ςπουδών, το οπούο μπορεύ να διαρκϋςει μϋχρι και 120 

ημϋρεσ π.χ. ςτο πανεπιςτόμιο του Λονδύνου. Πρϐκειται για το «in-school 

placement». Αυτϐ εύναι το κυρύαρχο μοντϋλο τησ χώρασ «τησ ελϊχιςτησ 

ικανϐτητασ» ςϑμφωνα με το οπούο η πιςτοπούηςη βαςύζεται ςτην κατοχό 

ςυγκεκριμϋνων δεξιοτότων. Σα πανεπιςτόμια Cambridge, London και Plymouth 

προςφϋρουν επιπλϋον εκπαύδευςη μϋςω τησ εργαςύασ ςε ςχολεύα, ϊμιςθη ό 

ϋμμιςθη, ςε ςυνεργαςύα με τα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα, κϊτι το οπούο ενιςχϑει το 

προφύλ των αποφούτων. Σϋλοσ, το εκπαιδευτικϐ μοντϋλο που ακολουθεύται εύναι 

το ταυτϐχρονο ενώ εύναι αρκετϊ διαδεδομϋνο και το διαδοχικϐ τα τελευταύα 

χρϐνια.  

Παρϐμοια, τα προγρϊμματα ςπουδών ςε Ιρλανδύα και Ιταλύα, 

χρηςιμοποιοϑν το ταυτϐχρονο μοντϋλο με την πρακτικό ϊςκηςη να εκτεύνεται 

ςτα δϑο τελευταύα ϋτη ςπουδών ςε ςχολεύο αντύςτοιχο με αυτϐ, που θϋλουν οι 

απϐφοιτοι να εργαςτοϑν ωσ εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ ενώ η 

Ιρλανδύα αφιερώνει το 40% των ςπουδών ςτην πρακτικό, με διϊρκεια 600 ώρεσ, 

περύπου 10-12 βδομϊδεσ.  

την ύδια γραμμό το Σμόμα προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτη Υινλανδύα, 

πραγματοποιεύ την πρακτικό ϊςκηςη ςτο τελευταύο εξϊμηνο ςπουδών ςε 

ςχολεύα τησ περιοχόσ των πανεπιςτημύων υπϐ την καθοδόγηςη των υπεϑθυνων 

καθηγητών.  
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Σϋλοσ, τα προγρϊμματα ςπουδών απϐ την Ιςπανύα, την Κϑπρο και την 

Ελλϊδα ακολουθώντασ το ταυτϐχρονο μοντϋλο δύνουν ςαφό ϋμφαςη ςτην 

ακαδημαώκό εκπαύδευςη των φοιτητών και ϐχι ςτην πρακτικό ϊςκηςη η οπούα 

λαμβϊνει χώρα το τελευταύο ϋτοσ ςπουδών με ανώτερη διϊρκεια τουσ δϑο 

μόνεσ. Ιδιαύτερη αναφορϊ πρϋπει να γύνει και πϊλι ςτα κολλϋγια τησ Ελλϊδασ, τα 

οπούα προςδύδουν ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην πρακτικό ϊςκηςη και ϐχι τϐςο ςτα 

γενικόσ παιδεύασ μαθόματα και ςτη διδακτικό των γνωςτικών αντικειμϋνων. 

υνοψύζοντασ, λοιπϐν, διαπιςτώνεται ϐτι η πρακτικό ϊςκηςη που κϊνουν 

οι υποψόφιοι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι υποχρεωτικό ςτισ 

περιπτώςεισ προγραμμϊτων ςπουδών που εξετϊςτηκαν και δεν μπορεύ κϊποιοσ 

υποψόφιοσ να λϊβει το πτυχύο του αν δεν την πραγματοποιόςει. Σο μοντϋλο 

εκπαύδευςησ που ακολουθεύται εύναι το ταυτϐχρονο για τισ οχτώ χώρεσ, δηλαδό 

οι φοιτητϋσ κϊνουν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ταυτϐχρονα με την 

παρακολοϑθηςη των υπϐλοιπων ακαδημαώκών μαθημϊτων. Η μϐνη χώρα η 

οπούα ακολουθεύ το διαδοχικϐ μοντϋλο εύναι η Γαλλύα. Επύςησ, ςτο Ην. Βαςύλειο 

ϋχει γύνει τα τελευταύα χρϐνια το διαδοχικϐ μοντϋλο αρκετϊ διαδεδομϋνο. 

Όςον αφορϊ τη διϊρκεια, ςτη Γερμανύα εντοπύζεται η μεγαλϑτερη, πϋντε 

μόνεσ, ενώ ϋπεται το Ην. Βαςύλειο με 120 ημϋρεσ, η Ιρλανδύα και η Ιταλύα ςτισ 

οπούεσ εκτεύνεται η πρακτικό τα δϑο τελευταύα ϋτη ςπουδών. την Ελλϊδα, την 

Ιςπανύα, την Κϑπρο, τη Γαλλύα και τη Υινλανδύα λαμβϊνει χώρα την περύοδο των 

δϑο τελευταύων εξαμόνων και μπορεύ να διαρκϋςει απϐ μερικϋσ εβδομϊδεσ 

(Γαλλύα) μϋχρι δϑο μόνεσ, μαζύ με τισ παρατηρόςεισ ςτισ ςχολικϋσ δομϋσ και την 

εποπτεύα των υπεϑθυνων καθηγητών.   

Οι χώρεσ, λοιπϐν, που ϋχουν θεςπύςει τρύχρονη διϊρκεια ςπουδών, και 

εύναι οι περιςςϐτερεσ, ςϑμφωνα με τισ επιταγϋσ τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια, 

φαύνεται να δύνουν ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην πρακτικό ϊςκηςη και λιγϐτερο ςτην 

ακαδημαώκό παιδεύα των υποψηφύων, δεδομϋνου ϐτι η πρακτικό καλϑπτει ϋνα 

πολϑ μεγϊλο μϋροσ των ςπουδών. 

 

 

 



Ελπύδα Ρύμπα                                                                                                                         
Μεταπτυχιακό εργαςύα  

2016 

 

137 
 

Προφύλ αποφούτων 

 

Φώρα Επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ 

Γαλλύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, αναςτοχαζϐμενοι, γνώςη ξϋνησ γλώςςασ. 

Γερμανύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ. 

Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο 

Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ 

«qualified teacher status», τεχνολογικό εξειδύκευςη, αξύεσ ϋνταξησ τησ 

διαφορετικϐτητασ. 

Ιρλανδύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ. 

Υινλανδύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, αναςτοχαζϐμενοι. 

Ιςπανύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, αναςτοχαζϐμενοι, αξύεσ ϋνταξησ τησ διαφορετικϐτητασ. 

Ιταλύα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, τεχνολογικό εξειδύκευςη, γνώςη ξϋνησ γλώςςασ. 

Κϑπροσ 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, αναςτοχαζϐμενοι. 

Ελλϊδα 
Παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαύδευςη, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

κριτικό ματιϊ, αναςτοχαζϐμενοι, γνώςη ξϋνησ γλώςςασ. 

 

Πύνακασ 44: Σο προφύλ αποφούτων ςυγκριτικϊ 

 

Θϋτοντασ ωσ ϊξονα ςϑγκριςησ το επαγγελματικϐ προφύλ των 

αποφούτων, φανερώνεται μια ομοιομορφύα ωσ προσ τισ επαγγελματικϋσ 

δεξιϐτητεσ που αποκτοϑν οι εκπαιδευτικού προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτα 

προγρϊμματα ςπουδών των τμημϊτων ςτισ εννϋα χώρεσ που μελετόθηκαν. 
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Ϊτςι, ο ςϑγχρονοσ εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ εύναι 

εκπαιδευτικϊ καταρτιςμϋνοσ και εξειδικευμϋνοσ, κατϋχοντασ παιδαγωγικϋσ 

γνώςεισ ςχετικϊ με την ανϊπτυξη, τον τρϐπο μϊθηςησ των νηπύων και την 

παιδικό ςκϋψη. 

Ακϐμη, κοινϐ ςτοιχεύο ςε ϐλα τα προγρϊμματα ςπουδών εύναι οι 

διδακτικϋσ δεξιϐτητεσ με τισ οπούεσ οφεύλει να εύναι εξοικειωμϋνοσ ο 

εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, χειριζϐμενοσ τισ ςϑγχρονεσ διδακτικϋσ 

προςεγγύςεισ και τισ μαθηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ. 

Επιπρϐςθετα, οι επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ απαιτοϑνται απϐ ϐλεσ τα 

προγρϊμματα ώςτε οι απϐφοιτοι εκπαιδευτικού να διακρύνονται απϐ 

επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ με ηθικϋσ γνώςεισ και γνώςεισ του εκπαιδευτικοϑ 

και κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ, θϋτοντασ το ςυμφϋρον του ςχολεύου και των 

μαθητών ςε πολϑ υψηλϐ επύπεδο. Ιδιαύτερα το Ηνωμϋνο Βαςύλειο προςδύδει 

βαρϑτητα ςτην επαγγελματικό ταυτϐτητα δεδομϋνου ϐτι οι απϐφοιτοι των 

πανεπιςτημύων οφεύλουν να πληροϑν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, ώςτε να 

αποκτόςουν το «qualified teacher status», ϐπωσ ϋχει οριςτεύ απϐ την κυβϋρνηςη. 

Παρϊλληλα, ϐλα τα εξεταζϐμενα προγρϊμματα ςτοχεϑουν ςτην 

εκπαύδευςη αποφούτων με κριτικϋσ δεξιϐτητεσ, αντιμετωπύζοντασ τισ 

εκπαιδευτικϋσ θεωρύεσ με κριτικό ματιϊ, ενώ ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα 

ςτοχεϑουν ςτο να καταςτόςουν τουσ απϐφοιτουσ ικανοϑσ να διεξϊγουν τη δικό 

τουσ ϋρευνα, να τεκμηριώνουν τισ θϋςεισ τουσ, να αναςτοχϊζονται, να 

διαχειρύζονται πληροφορύεσ και δεδομϋνα και να επικοινωνοϑν με 

αποτελεςματικϐ τρϐπο. 

Σϋλοσ, αρκετϊ προγρϊμματα δύνουν ϋμφαςη ςτην τεχνολογικό 

εξειδύκευςη των αποφούτων εκπαιδευτικών (Ην. Βαςύλειο, Ιταλύα) αλλϊ και ςτη 

γνώςη κϊποιασ ξϋνησ γλώςςασ και τη χρόςη ξϋνησ βιβλιογραφύασ (Ελλϊδα, 

Ιταλύα) ενώ κϊποια ϊλλα (Ην. Βαςύλειο, Ιςπανύα) τονύζουν τη μεταλαμπϊδευςη 

των αξιών ϋνταξησ τησ διαφορετικϐτητασ ωσ ςημαντικό επαγγελματικό 

ιδιϐτητα. 
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Επαγγελματικϊ δικαιώματα 

Φώρα Σομεύσ εργαςύασ 

Γαλλύα 

Νηπιαγωγεύα, πρώτεσ τϊξεισ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, δομϋσ 

ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και ιδιωτικοϑσ φορεύσ 

εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, ακαδημαώκό 

ςταδιοδρομύα. 

Γερμανύα 

Νηπιαγωγεύα, παιδικοϑσ ςταθμοϑσ, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ 

δημϐςιουσ και ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ 

προςχολικόσ ηλικύασ. 

Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο 

Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, 

κατ’ ούκον διδαςκαλύα, ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. 

Ιρλανδύα 

Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, 

ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. 

Υινλανδύα 
Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. 

Ιςπανύα 

Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, 

ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. 

Ιταλύα 
Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. 

Κϑπροσ 

Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, 

ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. 

Ελλϊδα 

Νηπιαγωγεύα, δομϋσ ϋνταξησ, ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ και 

ιδιωτικοϑσ φορεύσ εναςχϐληςησ με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, 

ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. 

Πύνακασ 45: Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα ςυγκριτικϊ 
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Μεγϊλη ομοιϐτητα διαπιςτώνεται ςτα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, καθώσ κοινό διϋξοδοσ για ϐλουσ τουσ 

αποφούτουσ ϐλων των χωρών εύναι τα νηπιαγωγεύα. Ακολοϑθωσ, ϐλοι οι 

απϐφοιτοι μποροϑν να εργαςτοϑν ςε δημϐςιουσ και ιδιωτικοϑσ παιδικοϑσ 

ςταθμοϑσ, ςε κϋντρα παιδικόσ φροντύδασ, ςε παιδϐτοπουσ, ςε φιλανθρωπικϋσ 

οργανώςεισ, ςε παιδιατρικϋσ πτϋρυγεσ νοςοκομεύων, ςε καταςκηνώςεισ και 

ςχεδϐν ςε κϊθε ϊλλη δομό που ςχετύζεται με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ ςτο 

δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα. Ιδιαύτερη αναφορϊ κϊνει το Ηνωμϋνο Βαςύλειο για 

το δικαύωμα τησ κατ’ ούκον διδαςκαλύασ που αποκτοϑν οι εκπαιδευτικού ςτη 

ςυγκεκριμϋνη χώρα. 

Επύςησ, ϐλα τα προγρϊμματα ςπουδών αναφϋρουν τισ κοινωνικϋσ δομϋσ 

ϋνταξησ και ειδικόσ αγωγόσ καθώσ και υποςτόριξησ οικογενειών ωσ μύα 

επαγγελματικό διϋξοδο.  

Με την ολοκλόρωςη μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμϊτων 

εύναι ςε θϋςη να δουλϋψουν ωσ εκπαιδευτϋσ ςτη δια βύου εκπαύδευςη αλλϊ και 

να αςχοληθοϑν με την πανεπιςτημιακό ϋρευνα και διδαςκαλύα ωσ ακαδημαώκού. 

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι ςτην Ελλϊδα οι απϐφοιτοι των κολεγύων 

κατϋχουν τα ύδια ακριβώσ επαγγελματικϊ δικαιώματα με τουσ απϐφοιτουσ των 

ελληνικών πανεπιςτημιακών τμημϊτων, εφϐςον μποροϑν να εργαςτοϑν και ςε 

δημϐςια νηπιαγωγεύα, ϐχι μϐνο ιδιωτικϊ (ΥΕΚ 229 Α/19-11-2012). 

Καταληκτικϊ να ςημειωθεύ ϐτι τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

Γϊλλων εκπαιδευτικών αφοροϑν ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη γενικϊ, 

κατϋχοντασ ϐμωσ την εξειδύκευςη αυτό μποροϑν να ςταδιοδρομόςουν και ςτην 

πρώιμη παιδικό ηλικύα. 

Υανερώνεται λοιπϐν, μια ςυμμετρύα ςτισ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ 

των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ, χωρύσ να υπϊρχει ιδιαύτερη 

εξειδύκευςη και περιοριςμϐσ ωσ προσ τισ δομϋσ που μποροϑν να εργαςτοϑν. το 

ύδιο μοτύβο η Υινλανδύα η οπούα εξειδικεϑει τουσ αποφούτουσ ςτη φροντύδα 

παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ και ςτην απαςχϐληςη ςε παιδικοϑσ ςταθμοϑσ και 

κϋντρα φϑλαξησ νηπύων, ϐπωσ και η  Ιταλύα, χώρεσ οι οπούεσ ϋχουν ενςτερνιςτεύ 

ςε μεγϊλο βαθμϐ τα προτϊγματα τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια. 

http://www.medcollege.edu.gr/images/pdf/FEK_229.pdf
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10. ΤΖΗΣΗΗ 
 

Λύγο πριν τη ςυγκριτικό μελϋτη των προγραμμϊτων ςπουδών των εννϋα 

χωρών, τϋθηκε μια ςειρϊ ερωτημϊτων τα οπούα αναμϋνεται να απαντηθοϑν ςτο 

τϋλοσ. Σο πρώτο ερώτημα που τϋθηκε όταν αν τα προγρϊμματα ςπουδών 

ακολουθοϑν το μοντϋλο τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια, πώσ αυτϐ φαύνεται ςτη 

δομό τουσ, ςτο περιεχϐμενο ςπουδών και τα επαγγελματικϊ δικαιώματα, και αν 

αυτϐ το μοντϋλο οδηγεύ ςε ομοιομορφύα των προγραμμϊτων ςπουδών.  

Απϐ τα ευρόματα τησ μελϋτησ εξϊγεται το ςυμπϋραςμα ϐτι τα 

περιςςϐτερα προγρϊμματα ςπουδών που μελετόθηκαν (Γερμανύα, Ιταλύα, 

Υινλανδύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο), ςυμβαδύζουν με τισ επιταγϋσ τησ ςυνθόκησ τησ 

Μπολϐνια, τισ ϋχουν ενςτερνιςτεύ εύτε πλόρωσ εύτε ςε κϊποιο βαθμϐ και τισ 

ϋχουν θϋςει ςε εφαρμογό. 

Πιο αναλυτικϊ, διαφαύνεται ϐτι τα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα που 

ϋχουν εναρμονύςει τα ςτοιχεύα τουσ με το πρϐτυπο που υπαγορεϑεται απϐ τη 

ςυνθόκη τησ Μπολϐνια ςτοχεϑουν ςτη γρόγορη παραγωγό και με το μικρϐτερο 

κϐςτοσ, μεγϊλησ μϊζασ αποφούτων οι οπούοι θα χαρακτηρύζονται απϐ ευελιξύα 

και περιοριςμϋνο εϑροσ δεξιοτότων και ϊρα θα ϋχουν χαμηλϋσ απαιτόςεισ ϐςον 

αφορϊ την αμοιβό τουσ, κϊτι που εύναι και το ϊμεςα ζητοϑμενο: η μεύωςη των 

μιςθών (και) των εκπαιδευτικών . 

Παρϊλληλα, αυτό η ςϑνδεςη των πτυχύων (bachelor) με την 

επαγγελματικό προοπτικό, που προβλϋπεται απϐ το μοντϋλο τησ Μπολϐνια, 

προςδύδει ςτα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα χαρακτόρα επαγγελματικόσ 

εκπαύδευςησ θϋτοντασ ςε κύνδυνο το απαιτοϑμενο υψηλϐ επιςτημονικϐ επύπεδο 

τησ ακαδημαώκόσ εκπαύδευςησ, αφοϑ δύνεται ϋμφαςη ςτην κατοχό 

ςυγκεκριμϋνων γνώςεων και ικανοτότων, οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ θα 

προϋρχονται απϐ την προςωπικό εμπειρύα του κϊθε φοιτητό και ϐχι απϐ κϊποιο 

εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα. 

Πρϐκειται για εξειδύκευςη των αποφούτων, καθιςτώντασ το ςχολεύο ωσ 

βαςικϐ χώρο κατϊρτιςόσ τουσ, επιςτρϋφοντασ ςτο παλαιϐτερο μοντϋλο τησ 

μαθητεύασ. Ϊτςι, οι εκπαιδευτικού αποκτοϑν επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, 

αποκομμϋνεσ απϐ το θεωρητικϐ τουσ πλαύςιο, ενιςχϑοντασ τον εργαλειακϐ 
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χαρακτόρα τησ γνώςησ ενώ μετατρϋπονται οι ύδιοι ςε απλού τεχνοκρϊτεσ-

εκτελεςτϋσ (Μπουζϊκησ, 2012: 652). 

Εξϊλλου, μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ ςυνεχύζουν να διατηροϑν 

επιφυλϊξεισ ςτισ πιϋςεισ για παροχό εξειδικευμϋνων γνώςεων και δεξιοτότων 

ςτο πλαύςιο των όδη χρονικϊ ςυρρικνωμϋνων προπτυχιακών ςπουδών (Ζμασ, 

2007). 

Όμωσ, το πανεπιςτόμιο οφεύλει να εξαλεύψει τον κύνδυνο περιοριςμοϑ 

του ςε ύδρυμα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, κϊτι που δε φαύνεται να 

πραγματώνεται δεδομϋνησ τησ επαγγελματοπούηςησ των ςπουδών και τησ 

χρονικόσ τουσ ςυρρύκνωςησ. Σα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα παραδοςιακϊ 

αποτελοϑν χώρουσ κριτικόσ ςκϋψησ και αμφιςβότηςησ αντικροϑοντασ κϊθε 

δογματικό ςκϋψη και καθετύ που περιορύζει τον ελεϑθερο χαρακτόρα και την 

αυτονομύα του, εύτε διοικητικϊ εύτε ερευνητικϊ. 

Βϋβαια, αυτό η προςϋγγιςη δε ςυμμορφώνεται με τισ επιταγϋσ τησ Ε.Ε. 

καθώσ οι μεταρρυθμύςεισ τησ Μπολϐνια φαύνονται να διαμορφώνουν ϋνα 

πλαύςιο ϊςκηςησ εξουςύασ και ελϋγχου ςτα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα ϐλων των 

χωρών-μελών και να ςυνδϋονται με την υπονϐμευςη τησ ακαδημαώκόσ 

αυτονομύασ και υποτύμηςησ τησ διδαςκαλύασ και τησ κριτικόσ ςκϋψησ των 

εκπαιδευτικών (Baldwin, 2013: 239-241). 

ϑμφωνα λοιπϐν, με τα παραπϊνω δεδομϋνα εξϊγεται το ςυμπϋραςμα ϐτι 

το μοντϋλο τησ Μπολϐνια οδηγεύ ςε ομοιομορφύα τα προγρϊμματα ςπουδών 

των χωρών οι οπούεσ το υιοθετοϑν, καθώσ το Ην. Βαςύλειο, η Γερμανύα, η 

Ιρλανδύα, η Υινλανδύα και η Ιταλύα ςτην πλειονϐτητα των ςτοιχεύων των 

προγραμμϊτων ςπουδών που εξετϊςτηκαν ςυμφωνοϑν με τισ επιταγϋσ του 

μοντϋλου, παρουςιϊζοντασ ϋτςι ομοιομορφύα και ςυμμετρύα ςτη δομό και ςτο 

περιεχϐμενο των προγραμμϊτων αλλϊ και ςτα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

αποφούτων με κϊποιεσ διαφοροποιόςεισ μεταξϑ οριςμϋνων χωρών. 

τα υπϐλοιπα προγρϊμματα τησ Ελλϊδασ, τησ Κϑπρου, τησ Ιςπανύασ και 

τησ Γαλλύασ παρουςιϊζονται κϊποιεσ ομοιϐτητεσ αλλϊ και πολϑ περιςςϐτερεσ 

διαφοροποιόςεισ, αφοϑ οι μεταρρυθμύςεισ προχωροϑν με διαφορετικοϑσ 

ρυθμοϑσ απϐ χώρα ςε χώρα και χαρακτηρύζονται απϐ επιλεκτικϐτητα και 

ανομοιομορφύα ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ ςτο εςωτερικϐ τησ κϊθε 
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χώρασ. Κϊτι τϋτοιο οφεύλεται ςτισ ςτϊςεισ των πολιτικών και πανεπιςτημιακών 

ελύτ απϋναντι ςτην παγκοςμιοπούηςη και ςτο ρϐλο που αναλαμβϊνουν οι 

κυβερνόςεισ ϋναντι των ομϊδων ςυμφερϐντων (Δημητρϐπουλοσ, 2006: 7-8). 

Σϋλοσ, ςτο ϐνομα τησ «διεθνοπούηςησ των ευρωπαώκών πανεπιςτημύων» 

προωθεύται η ειςαγωγό αμερικανικών προτϑπων οργϊνωςησ ςτα πανεπιςτόμια, 

κϊτι το οπούο οφεύλει να πραγματοποιηθεύ ςτα πλαύςια ςεβαςμοϑ τησ 

ιδιαιτερϐτητασ των διαφϐρων ςυςτημϊτων ανώτατησ εκπαύδευςησ και ϐχι να 

γύνει ϊκριτη υιοθϋτηςη των αμερικανικών μοντϋλων τα οπούα ουδεμύα ςχϋςη 

ϋχουν με το εκϊςτοτε πανεπιςτημιακϐ ύδρυμα, εφϐςον η διατόρηςη τησ 

ιδιαιτερϐτητασ των ευρωπαώκών ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ διαςφαλύζει τον 

πολιτιςτικϐ πλοϑτο τησ Ευρώπησ. Όπωσ παρατηρεύ ςχετικϊ ο Μοϑτςιοσ, 

«Βϋβαια, τα εθνικϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα εύναι τόςο βαθιϊ ριζωμϋνα ςτο 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςμικό ςυγκεύμενο τησ κϊθε χώρασ, που 

εύναι δύςκολο να μεταβληθούν τα ιδιαύτερα δομικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ. Η 

παραγωγό, αποτοποθϋτηςη και ανατοποθϋτηςη παιδαγωγικού λόγου υπόκειται 

ςε διαδικαςύεσ αναπλαιςύωςησ ό αναςυγκειμϋνωςησ, παρϊ δανειςμού ό απλόσ 

μεταφορϊσ και εφαρμογόσ» (Μοϑτςιοσ, 2004: 110). 

Σο 2ο ερώτημα που τϋθηκε ςυνδϋεται με τα μοντϋλα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών. Με ϊλλα λϐγια, μελετόθηκε ποιο απϐ τα μοντϋλα εκπαύδευςησ 

ςϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα, απορρϋει απϐ τα δεδομϋνα που παρεύχαν τα 

προγρϊμματα ςπουδών. 

Ϊνα μϋροσ των προγραμμϊτων που μελετόθηκαν ϋχει υιοθετόςει το 

μοντϋλο του «αναςτοχαζϐμενου εκπαιδευτικοϑ». 

Ϊτςι, τα προγρϊμματα ςπουδών τησ Γαλλύασ, τησ Ελλϊδασ, τησ Κϑπρου,  

τησ Ιςπανύασ και κϊποια τησ Υινλανδύασ λαμβϊνουν υπϐψη τουσ τη 

διαφορετικϐτητα των μαθητών, προτεύνουν τη διαφοροπούηςη τησ διδαςκαλύασ 

ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των νηπύων, ςτοχεϑουν ςτη διαμϐρφωςη 

ςυνεργαζϐμενων εκπαιδευτικών με τουσ γονεύσ των παιδιών και με τουσ 

ςυναδϋλφουσ τουσ. Επιπλϋον, τα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα επικεντρώνονται 

ςτην ανεξϊρτητη μϊθηςη και την κοινωνικοπολιτικό εκπαύδευςη, την ϋρευνα 

και την κριτικό αξιολϐγηςη των ενεργειών των μαθητών και την 

αυτοαξιολϐγηςη του ϋργου των εκπαιδευτικών. 
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Επιπρϐςθετα, διατυπώνουν ρητϊ ϐτι αναμϋνεται απϐ τουσ φοιτητϋσ να 

αποκτόςουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ απαραύτητεσ για τη ςυγκρϐτηςη μιασ 

ευρεύασ ανθρωπιςτικόσ παιδεύασ ικανόσ να ερμηνεϑει κριτικϊ τισ προκλόςεισ τησ 

εποχόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρατύθεται αυτοϑςιο το αντιπροςωπευτικϐτερο 

απϐςπαςμα απϐ το πρϐγραμμα ςπουδών του ιςπανικοϑ πανεπιςτημύου 

Comillas Pontifical University : «Ο προτεινόμενοσ εκπαιδευτικόσ εύναι κϊποιοσ ο 

οπούοσ θεωρεύ την εκπαύδευςη ωσ τον καλύτερο τρόπο για την επύτευξη αλλαγών 

ςτη ζωό των ατόμων αλλϊ και για τη θετικό μεταβολό ςε ολόκληρη την 

κοινωνύα». 

Όςον αφορϊ τα υπϐλοιπα προγρϊμματα, τησ Ιταλύασ, του Ην. Βαςιλεύου, 

τησ Ιρλανδύασ, τησ Γερμανύασ και οριςμϋνα τησ Υινλανδύασ, απϐ τη μελϋτη των 

δικών τουσ δεδομϋνων διαπιςτώνεται ϐτι ακολουθοϑν το μοντϋλο 

«επαγγελματοπούηςησ τησ διδαςκαλύασ». 

Ειδικϐτερα, ςτοχεϑουν ςτην απϐκτηςη ςυγκεκριμϋνων δεξιοτότων και 

πρακτικών εργαλειακοϑ χαρακτόρα, ωςτϐςο με κριτικό επύγνωςη των 

εκπαιδευτικών θεωριών και κριτικό αξιολϐγηςη των νηπύων. Ακϐμη, δύνουν 

περιςςϐτερη ϋμφαςη ςτισ παιδαγωγικϋσ-διδακτικϋσ γνώςεισ και πολϑ λιγϐτερο 

ςτην ακαδημαώκό παιδεύα, ενώ οι απϐφοιτοι περιορύζονται ςτη φϑλαξη και 

φροντύδα των νηπύων, χωρύσ τη δυνατϐτητα ανϋλιξησ ό εργαςύασ ςε πιο 

διευρυμϋνο τομϋα. 

υμπεραςματικϊ, διαφαύνεται ϐτι τα προγρϊμματα ςπουδών των χωρών 

που δύνουν ϋμφαςη ςτο πρακτικϐ μϋροσ των ςπουδών και ενςτερνύζονται το 

μοντϋλο τησ Μπολϐνια, ϋχουν την τϊςη να υιοθετοϑν για την εκπαύδευςη 

εκπαιδευτικών το πρϐτυπο τησ «επαγγελματοπούηςησ τησ διδαςκαλύασ», 

προωθώντασ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτην εργαςύα ςε παιδικοϑσ ςταθμοϑσ, 

νηπιαγωγεύα, κϋντρα φϑλαξησ παιδιών και καθιςτώντασ τουσ εφαρμοςτϋσ τησ 

ϐλησ διαδικαςύασ οι οπούοι απλώσ εκτελοϑν το ςκοπϐ τουσ, χωρύσ ιδιαύτερο 

θεωρητικϐ και ακαδημαώκϐ υπϐβαθρο. Εξαύρεςη αποτελοϑν τα προγρϊμματα 

τησ Υινλανδύασ, απϐ τα οπούα ϊλλα ακολουθοϑν το μοντϋλο τησ Μπολϐνια, ωσ 

προσ τη δομό και το περιεχϐμενο, και κϊποια φαύνεται να τεύνουν προσ το 

μοντϋλο του «αναςτοχαζϐμενου εκπαιδευτικοϑ», που ενςτερνύζεται κυρύωσ απϐ 
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τα προγρϊμματα ςπουδών των χωρών που δε ςυμμορφώνονται πλόρωσ με ϐ,τι 

επιτϊςςει η Ε.Ε. 

Επομϋνωσ, διακρύνεται μια ποικιλομορφύα, αναφορικϊ με τα μοντϋλα 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτικών, μεταξϑ των προγραμμϊτων ςπουδών που 

μελετόθηκαν απϐ τισ εννϋα χώρεσ, μϊλιςτα με διαφοροποιόςεισ ανϊμεςα ςτα 

προγρϊμματα των ύδιων χωρών, εφϐςον κϊποια ενςτερνύζονται πλόρωσ τα 

προτϊγματα απϐ τη ςυνθόκη τησ Μπολϐνια, κϊποια ϊλλα υιοθετοϑν μερικϋσ απϐ 

τισ προτϊςεισ τησ, ενώ οριςμϋνα προγρϊμματα ελϊχιςτα ακολουθοϑν αυτϐ το 

πρϐτυπο τησ Ε.Ε. 

Όςον αφορϊ το τρύτο ερώτημα, τι ϋχει αλλϊξει ωσ προσ την εκπαύδευςη 

των εκπαιδευτικών προςχολικόσ εκπαύδευςησ διαχρονικϊ, αυτϐ που 

διαπιςτώνεται εύναι μια εξελικτικϊ ανοδικό πορεύα, η οπούα ωςτϐςο, τεύνει να 

φθύνει ςόμερα για οριςμϋνα απϐ τα προγρϊμματα ςπουδών που εξετϊςτηκαν. 

Πιο αναλυτικϊ, η διϊρκεια εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών όταν πολϑ 

μικρό λ.χ. ςτην Αγγλύα του 1850 διαρκοϑςε ϋνα ϋτοσ, ενώ τα προγρϊμματα 

ςπουδών εποπτεϑονταν απϐ εκκληςιαςτικοϑσ φορεύσ. Μϋχρι το 17ο αι. οι 

εκπαιδευτικού εκπαιδεϑονταν ςτη διϊρκεια ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ 

(μαθητεύα). Ϊπειτα, με την ύδρυςη των παιδαγωγικών ακαδημιών ςτη Γερμανύα, 

μετϊ τον Α’ παγκϐςμιο πϐλεμο, η φούτηςη διαρκοϑςε δϑο χρϐνια και αργϐτερα 

τϋςςερα με την ειςαγωγό τησ εκπαύδευςησ ςε πανεπιςτημιακϊ τμόματα. 

Απϐ το 1980 υπόρξε αυξητικό τϊςη ωσ προσ τα χρϐνια φούτηςησ των 

εκπαιδευτικών με ελϊχιςτη αυτό των τριών ετών ςτα προγρϊμματα ςπουδών 

απϐ τα οπούα αντλόθηκαν τα ςτοιχεύα. 

Ψςτϐςο, παρατηρεύται μια ςτροφό ςτα προηγοϑμενα δεδομϋνα, καθώσ με 

τη ςυνθόκη τησ Μπολϐνια, ορύζονται τρύα χρϐνια για τη φούτηςη ςε 

προπτυχιακϐ επύπεδο, προτρϋποντασ και τισ χώρεσ με τετραετό φούτηςη 

(Ελλϊδα, Κϑπροσ, Ιςπανύα) να ςτραφοϑν ςε αυτϐ το μοντϋλο. 

Απϐ τα δεδομϋνα που εξετϊςτηκαν διακρύνεται ςυμπεραςματικϊ, μια 

βελτιωτικό τϊςη ςτην εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ, με αϑξηςη τησ διϊρκειασ, την προςθόκη ακαδημαώκών μαθημϊτων 

και την προςϋγγιςη των ςϑγχρονων διδακτικών μεθϐδων. Όμωσ, αρκετϊ απϐ τα 

προγρϊμματα ςπουδών που μελετόθηκαν διαπιςτώνεται ϐτι δεν ακολουθοϑν 
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την ανοδικό ροπό ωσ προσ την ποιϐτητα του περιεχομϋνου, τη δομό και τα 

επαγγελματικϊ δικαιώματα που παρϋχουν. 

Αντύθετα, αρχύζουν να φθύνουν, ςιγϊ-ςιγϊ βϋβαια, και χωρύσ να μπορεύ να 

χαρακτηριςτεύ κϊτι τϋτοιο ωσ παλινδρϐμηςη. Αντύθετα, μπορεύ να υποτεθεύ πωσ 

η τϊςη περιοριςμοϑ τησ διϊρκειασ και του ακαδημαώκοϑ εϑρουσ των ςπουδών 

ανταποκρύνεται ςτη γενικϐτερη υποβϊθμιςη των ανθρωπιςτικών και 

κοινωνικών επιςτημών. Πρϐκειται για την εναρμϐνιςη των ςυγκεκριμϋνων 

προγραμμϊτων ςπουδών ςτισ κυρύαρχεσ νϐρμεσ τησ αγορϊσ, που επιζητοϑν μια 

ταχεύα και φθηνό επαγγελματικό εκπαύδευςη, η οπούα ϐμωσ χϊνει απϐ τον 

ορύζοντϊ τησ την οικουμενικό διϊςταςη τησ παιδεύασ. Κανϋνα επϊγγελμα, 

ιδιαύτερα αυτϐ που αναφϋρεται ςτη διαπαιδαγώγηςη παιδιών προςχολικόσ 

ηλικύασ, δεν μπορεύ να αςκηθεύ με ςυνειδητϐ και λυςιτελό τρϐπο, αν οι τεχνικϋσ 

ικανϐτητεσ που αυτϐ απαιτεύ, δεν ανϊγονται ςε μια ευρϑτερη πολιτιςτικό 

διαμϐρφωςη του κατϐχου τουσ.  

Ϊτςι, ςυμπεραύνεται πωσ ϐ,τι, κατϊ την ϊποψη τησ Ε.Ε., δεν αποφϋρει 

ϊμεςα χρηματικϐ πλοϑτο δεν εύναι προτεραιϐτητα επϋνδυςησ, αλλϊ αντύθετα η 

ευρωπαώκό εκπαιδευτικό πολιτικό το υποβιβϊζει και ανακϐπτει την εξϋλιξη και 

ανϊπτυξό του. Αυτϐ με τη ςειρϊ του, δημιουργεύ φθηνϐτερο ανθρώπινο 

δυναμικϐ για τισ υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ, και, παρϊλληλα, δημιουργεύ ανϊχωμα 

ςτην καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ.  

Παρϐλο αυτϊ, υπϊρχουν και προγρϊμματα ςπουδών που δεν ακολουθοϑν 

τα προτϊγματα τησ Ε.Ε. και ςυνεχύζουν να οραματύζονται ϋναν αναςτοχαζϐμενο 

εκπαιδευτικϐ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, με κριτικό ματιϊ και αξιολϐγηςη των 

εκπαιδευτικών πραγμϊτων και καταςτϊςεων, με κοινωνικοπολιτικό επύγνωςη, 

ικανϐ να διεξϊγει ϋρευνεσ δρϊςησ προκειμϋνου να βελτιώςει το επύπεδο των 

νηπύων, αλλϊ και μακροπρϐθεςμα να βελτιώςει και να αλλϊξει ολϐκληρη την 

κοινωνύα, καθιςτώντασ την πιο δύκαιη. Πρϐκειται για εκπαιδευτικοϑσ οι οπούοι 

θα διαθϋτουν «ευρεύα ανθρωπιςτικό παιδεύα, ικανό να ερμηνεϑει κριτικϊ τισ 

προκλόςεισ τησ εποχόσ μασ, κατανοώντασ ταυτϐχρονα τουσ ποικύλουσ 

παρϊγοντεσ που ςυνδιαμορφώνουν την κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

πραγματικϐτητα» (απϐςπαςμα απϐ ελληνικϐ πρϐγραμμα ςπουδών του 

Δημοκρύτειου πανεπιςτημύου Θρϊκησ). 
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Για το τϋλοσ, η παροϑςα μελϋτη αναζητϊ τα κϑρια 

χαρακτηριςτικϊ/δεξιϐτητεσ τα οπούα θα πρϋπει να κατϋχει ο μελλοντικϐσ 

εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, δηλαδό τι εύδουσ εκπαιδευτικοϑσ 

θϋλουν να προετοιμϊςουν οι χώρεσ τησ Ε.Ε. προγρϊμματα ςπουδών των οπούων 

μελετόθηκαν ςτην παροϑςα εργαςύα. 

το ςϑνολο των 46 προγραμμϊτων ςπουδών που μελετόθηκαν, τα 

βαςικϊ γνωρύςματα που καλεύται να διαθϋτει ο ςϑγχρονοσ εκπαιδευτικϐσ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςυνϊδουν με αυτϊ του θεωρητικοϑ μϋρουσ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, οι απϐφοιτοι των ςχολών θα εύναι εκπαιδευτικϊ και 

παιδαγωγικϊ καταρτιςμϋνοι, γνώςτεσ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, 

διαθϋτοντασ επαγγελματικϋσ και κριτικϋσ δεξιϐτητεσ, με τεχνολογικό 

εξειδύκευςη και γνώςεισ ξϋνων γλωςςών και βιβλιογραφύασ. 

Πρϐκειται για γνωςτικϋσ, κοινωνικϋσ, προςωπικϋσ, γενικϋσ και πιο 

εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ τισ οπούεσ θα αποκτόςει ο εκπαιδευτικϐσ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ ώςτε να φϋρει ςε πϋρασ το διδακτικϐ ϋργο, ϐταν του ζητηθεύ. 

Εκτϐσ ϐμωσ απϐ αυτϊ τα κοινϊ χαρακτηριςτικϊ μεταξϑ των 

προγραμμϊτων ςπουδών, παρατηροϑνται και κϊποια ϊλλα που 

διαφοροποιοϑνται ανϊλογα με το υπϐ μελϋτη πρϐγραμμα. 

Ϊτςι, διαπιςτώνεται ϐτι τα μελετηθϋντα προγρϊμματα του Ην. Βαςιλεύου, 

τησ Γερμανύασ, τησ Ιταλύασ, τησ Ιρλανδύασ και οριςμϋνα τησ Υινλανδύασ 

επιδιώκουν τη διαμϐρφωςη απλών εκτελεςτών του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, 

χωρύσ ιδιαύτερη ςυμμετοχό και κριτικό κατανϐηςη των ϐςων αναλαμβϊνουν, με 

εργαλειακοϑ τϑπου γνώςεισ, χωρύσ ιςχυρϐ θεωρητικϐ υπϐβαθρο αλλϊ με 

εξειδικευμϋνεσ ικανϐτητεσ για το πρακτικϐ μϋροσ τησ διαδικαςύασ. 

Καταρτύζονται επομϋνωσ, ςϑμφωνα με το εκπαιδευτικϐ μοντϋλο 

«επαγγελματοπούηςησ τησ διδαςκαλύασ» το οπούο βρύςκεται ςε πλόρη 

ςυμφωνύα με τισ επιταγϋσ τησ ςυνθόκησ τησ Μπολϐνια, που ςτοχεϑει ςτη 

δημιουργύα τϋτοιου τϑπου εκπαιδευτικών, με λιγϐτερα προςϐντα, χωρύσ ϐραμα 

για την εκπαύδευςη και χωρύσ επύγνωςη του ςημαντικϐτατου ϋργου που 

επιτελοϑν, με απώτερο ςκοπϐ τη μεύωςη των αποδοχών τουσ, εφϐςον θα 

διαθϋτουν λιγϐτερα προςϐντα, καθιςτώντασ τουσ φθηνοϑσ επαγγελματύεσ. 
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, τα μελετηθϋντα προγρϊμματα ςπουδών τησ 

Ιςπανύασ, τησ Ελλϊδασ, τησ Κϑπρου, τησ Γαλλύασ και τησ Υινλανδύασ ϋχουν θϋςει 

υψηλϐτερεσ προδιαγραφϋσ για τουσ αποφούτουσ τουσ και επιθυμοϑν να τουσ 

εξοπλύςουν με γνώςεισ και δεξιϐτητεσ τϋτοιου εύδουσ προκειμϋνου να εύναι 

γνώςτεσ των εκπαιδευτικών, ακαδημαώκών και κοινωνικών ζητημϊτων που 

προκϑπτουν, διαθϋτοντασ αναςτοχαςτικό και κριτικό ματιϊ, με ευρεύα 

ανθρωπιςτικό και ακαδημαώκό παιδεύα ωσ υπϐβαθρο, για τισ προκλόςεισ που θα 

κληθοϑν να αντιμετωπύςουν ςτον μετϋπειτα κοινωνικϐ και επαγγελματικϐ τουσ 

βύο, ώςτε να μην καταλόξουν αντικεύμενα αλλϊ ενεργητικϊ υποκεύμενα που θα 

μεταβϊλλουν με θετικϐ τρϐπο την εκπαιδευτικό διαδικαςύα και τα μαθηςιακϊ 

αποτελϋςματα και εν τϋλει θα βελτιώςουν ολϐκληρη την κοινωνύα.  

 Εξϊλλου, τα παιδιϊ χρειϊζονται εκπαιδευτικοϑσ που να τα 

καταλαβαύνουν, που να εύναι ικανού να παρϋχουν ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον, 

κριτικό πρϐςβαςη ςτη γνώςη και φροντύδα (Βακϊκη, 2003: 416). 
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11. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ –ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Παρϐλο που μελετόθηκαν 46 πανεπιςτημιακϊ προγρϊμματα ςπουδών τα 

ευρόματα τησ μελϋτησ δε μποροϑν να γενικευτοϑν καθώσ αφοροϑν μϐνο τα 

ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα, χωρύσ να παρϋχουν αςφαλό ςυμπερϊςματα και για 

τα υπϐλοιπα.  

Ακϐμη, τα δεδομϋνα αντλόθηκαν απϐ προγρϊμματα 9 χωρών τησ Ε.Ε. που 

ςυμμετεύχαν ςτη διαδικαςύα τησ Μπολϐνια, ωςτϐςο εύναι περιοριςμϋνεσ οι 

χώρεσ ςε ςχϋςη με τον αριθμϐ που ςυμμετεύχαν και δεν επιτρϋπουν την εξαγωγό 

καθολικών ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τα ερευνητικϊ ερωτόματα. 

Ϊτςι, θα μποροϑςε να αποτελϋςει αντικεύμενο ϋρευνασ για το μϋλλον η 

μελϋτη προγραμμϊτων ςπουδών απϐ τισ υπϐλοιπεσ χώρεσ, ϐπωσ επύςησ, η 

μελϋτη ϐλων των προγραμμϊτων ςυγκριτικϊ για 2 χώρεσ. 

Μεγϊλο ενδιαφϋρον θα μποροϑςε να ϋχει η ανϊλυςη λϐγου ςε 

προγρϊμματα ςπουδών ωσ προσ τουσ ςτϐχουσ που θϋτουν, την περιγραφό τησ 

ακαδημαώκόσ φυςιογνωμύασ των αποφούτων και τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 

αποβλϋπουν. 

Παρϊλληλα, ενδιαφϋρουςα εύναι και η ςυςχϋτιςη των διαφορετικών 

μορφών εκπαύδευςησ με τη ζότηςη για το επϊγγελμα των εκπαιδευτικών 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Σϋλοσ, απαιτοϑνται περιςςϐτερεσ μελϋτεσ περιπτώςεων ςε θεςμικϐ 

επύπεδο εξετϊζοντασ την εφαρμογό τησ διαδικαςύασ τησ Μπολϐνια και τισ 

ςυνϋπειϋσ τησ. 
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