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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την παιδική 

ηλικία και τη συσχέτισή τους με τις παραδοσιακές και σύγχρονες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Η έννοια της παιδικής ηλικίας μελετάται ως στάδιο της ανάπτυξης του 

ανθρώπου, ως κοινωνική κατηγορία, και ως κοινωνική κατασκευή στα πλαίσια του 

Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και των Προσωπικών Θεωριών των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών. Ο κεντρικός στόχος της έρευνας ήταν να ανακαλύψει και να αναδείξει τη 

σημασία της συσχέτισης μεταξύ των αντιλήψεων για την παιδική ηλικία και των 

καθημερινών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 1505 φοιτητές και 

φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων από 9 ελληνικά πανεπιστήμια. Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των φοιτητών για την παιδική ηλικία και 

ένα ερωτηματολόγιο για τις προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τείνουν να αναγνωρίζουν την περιέργεια και την 

ικανότητα των παιδιών για μάθηση σε σχέση με μία εξαιρετικά θετική στάση ως προς τις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Μία αβεβαιότητα ως προς την ωριμότητα και την 

ικανότητα των παιδιών να λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς και η μη αναγνώριση των ατομικών 

τους διαφοροποιήσεων, δείχνει να σχετίζεται με την αβεβαιότητα έναντι των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των προσεγγίσεων δεν διαχωρίζεται αυστηρά αφού 

μία διχοτόμησή του θα ήταν υπερ-απλούστευση των προτάσεων της κάθε φιλοσοφικής 

σχολής. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: παιδική ηλικία, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 

φιλοσοφία, προσωπικές θεωρίες 
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Abstract 

 

This study examines pre-service teachers' beliefs about childhood and their correlation with 

traditional and progressive educational approaches. The concept of childhood is studied as a 

developmental stage in human life, as a social category, and as a social construct in the 

context of the Greek Educational System and the pre-service teachers' Personal Theories. The 

central aim of the study was to uncover and highlight the significance of this correlation 

between childhood perceptions and teachers' everyday practices. One thousand five hundred 

five students from the education departments of nine greek universities participated. The 

participants completed one questionnaire about students' views of childhood and one 

questionnaire about teachers' personal theories. The results showed that pre-service teachers 

tend to recognize children's curiosity and ability to learn in a relation with a highly positive 

attitude toward progressive educational approaches. An uncertainty about children's maturity 

and decision taking ability as well as the lack of   children's interpesonal differences was 

correlated with an uncertain attitude toward traditional approaches. The philosophical 

foundations of each approach are not strictly divided while dichotomizing them would be an 

over-simplification of each philosophical school proposals.   

 

 

 

 

 

Keywords: childhood, pre-service teachers, educational approaches, philosophy, personal 

theories 
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1.Θεωρητικό μέρος 

1.1 Οι Μαθητές 

Στο Orbis Pictus ο Κομένιος παρουσιάζει, κατά δύναμην στο σύνολό του, τον τότε γνωστό 

ορατό κόσμο σε εικόνες. Με βάση την λογική του Κομένιου μπορεί κανείς να ανατρέξει στις 

σύγχρονες διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και να δεί λίστες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Οι επιστήμες, τα επαγγέλματα, τα αθλήματα, οι 

τέχνες τις οποίες ασκούν οι άνθρωποι είναι τόσες πολλές που καθιστούν αυτονόητο το 

μεγαλείο τους. Οι άνθρωποι γεννούν, σκέφτονται, παίζουν, ανακαλύπτουν, εφευρίσκουν, 

δημιουργούν, ταξιδεύουν. Οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Οι άνθρωποι αιωρούνται σε 

διαστημικούς σταθμούς και προγραμματίζουν εφυείς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.                

Οι άνθρωποι συζητούν. Οι άνθρωποι αγαπούν. 

 Οι μαθητές είναι άνθρωποι.  

1.1.1 Ο ορισμός του μαθητή είναι δύσκολος, όπως αρκετοί ορισμοί. Ως μαθητής 

χαρακτηρίζεται ο μανθάνων άνθρωπος. Με αυτήν την έννοια, είμαστε όλοι μαθητές.           

Τα είδη της μάθησης τα οποία έχουν προσδιοριστεί και οι θεωρίες
1
 που διατυπώνονται για 

την ερμηνεία της διαρκώς αυξάνονται ενώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι περιπτώσεις 

όπου συντελείται χωρίς τη συγκατάβαση του μανθάνοντος, όπως η μάθηση χωρίς επίγνωση.
2
  

Η βασική αρχή είναι πώς "η μάθηση προέρχεται από εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα μια 

σχετικά μόνιμη αλλαγή της κατάστασης του μαθητή".
3
 

 

 

                                                 
1
 Βλέπε το τρίτομο Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη του Κολιάδη  Ε. Α. (1989) 

2
 Σελίδα 333, της Ψυχολογίας των D. L. Schacter, D. T. Gilbert και D. M. Wegner (2009) και στη σελίδα 243, 

της Γνωστικής Ψυχολογίας του Eysenck (2010) 
3
 Σελίδα 284, της Ψυχολογίας των D. L. Schacter, D. T. Gilbert και D. M. Wegner (2009) 
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Στην παρούσα εργασία ως μαθητής ορίζεται κάθε άνθρωπος που: 

(α) διανύει το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής του ηλικίας                                                                                                                                                                             

(β) ανήκει συνεπώς στην κοινωνική κατηγορία της παιδικής ηλικίας                                                                             

(γ) αποτελεί αντικείμενο της κοινωνικής κατασκευής που ονομάζεται παιδική ηλικία                                                                                                                                                   

(δ) και τέλος, συμμετέχει υποχρεωτικά στην Πρώτη Βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. 

 

1.1.2 Η παιδική ηλικία ως αναπτυξιακό στάδιο στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί 

ένα στάδιο της ανάπτυξης του ανθρώπου
4
 η οποία ξεκινά από τη σύλληψή του και 

συνεχίζεται έως το θάνατο. Οι ραγδαίες εξελίξεις δε στα πρώτα χρόνια της ζωής, και η 

πληθώρα ερευνών για αυτές, καθιστούν τους επιστήμονες ικανούς να κάνουν λόγο για την 

ανάπτυξη των παιδιών
5
  η οποία μπορεί να είναι ποσοτική και συνεχής αλλά και ποιοτική με 

μία αίσθηση ασυνέχειας. Ο άνθρωπος δηλαδή στη διάρκεια της ζωής του μεταμορφώνεται.    

Η μεταμόρφωση αυτή καθίσταται ορατή σε βίντεο παρέλευσης χρόνου (time lapse human 

development) αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές-έρευνες όπως το Boyhood (2014).                                         

Η συνηθέστερη διάκριση, αρκετά απλά, των ηλικιών του ανθρώπου από την σκοπιά της 

ψυχολογίας είναι αυτή του Πίνακα 1. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Τίτλος του δίτομου η Ανάπτυξη του Ανθρώπου των Craig & Baucum (2008) 

5
 Τίτλος του η Ανάπτυξη των Παιδιών των Lightfoot, Cole και Cole (2014) και παλιότερες εκδόσεις. 
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Πίνακας 1 

Τα Στάδια Ανάπτυξης της Ζωής του Ανθρώπου 

 

Να σημειωθεί ότι μερικά ηλικιακά στάδια διαφέρουν σημαντικά από πολιτισμό σε 

πολιτισμό και κάποια διαφέρουν ανάλογα με τη βιολογία ενός ατόμου 

 

Προγεννητική περίοδος - Σύλληψη έως γέννηση 

Βρεφική ηλικία - Γέννηση έως 18-24 μηνών 

Νηπιακή ηλικία - 12-15 μηνών έως 2-3 ετών 

Πρώτη παιδική ηλικία- 2-3 ετών έως 5-6 ετών 

Μέση παιδική ηλικία - 6 ετών έως περίπου 12 ετών 

Εφηβεία - περίπου 12 ετών έως 18-21 ετών  

Νεότητα - 18-21 ετών έως 40 ετών 

Μέση ηλικία - 40 ετών έως 60-65 ετών 

Τρίτη ηλικία - 60-65 ετών έως το θάνατο 

 

 

 

Η ανάπτυξη εντάσσεται κυρίως σε κάποιο πλαίσιο, το οποίο αναφέρεται στα άμεσα και 

εκτεταμένα περιβάλλοντα μέσα στα οποία συντελείται. Τα κοινωνικά πλαίσια είναι η 

οικογένεια, το ίδρυμα, το σχολείο, η εκκλησία, η κοινωνία και ο πολιτισμός. Η ανάπτυξη, αν 

και αντιμετωπίζεται ολιστικά, διακρίνεται σε τέσσερα βασικά πεδία ή περιοχές: 

(α) Σωματική ανάπτυξη                                                                                                                             

(β) Γνωστική και Γλωσσική ανάπτυξη                                                                                             

(γ) Ανάπτυξη της προσωπικότητας                                                                                                       

(δ) Κοινωνικο-πολιτισμική ανάπτυξη 
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Λίγο ειδικότερα, από την σκοπιά της Παιδιατρικής, η ανάπτυξη των σωματικών και 

ψυχοπνευματικών δεξιοτήτων, διακρίνεται σε τέσσερεις τομείς
6
: 

(α) Τομέας δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας, που αφορούν τη συνέργεια του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου                                                           

(β) Τομέας δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας και όρασης, που αφορά για παράδειγμα τον 

συντονισμό των χεριών με τα μάτια                                                                                                                                                   

(γ) Τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας, όπως είναι η ακουστική αντίληψη, κατανόηση και 

έκφραση λόγου                                                                                                                                                     

(δ) Τομέας ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και συναισθημάτων, με δεξιότητες που 

αφορούν την ατομική φροντίδα, την ανάπτυξη σχέσεων, τη συναισθηματική ανάπτυξη κ.ά. 

Για τις δεξιότητες αυτές, "υπάρχει μεγάλη συνέπεια στη σειρά με την οποία εμφανίζονται, η 

οποία είναι ίδια σε όλα τα παιδιά της γης. Αντίθετα, δεν υπάρχει συνέπεια στο ρυθμό που 

εμαφανίζονται οι δεξιότητες. Δηλαδή, οι διάφορες δεξιότητες δεν εμφανίζονται στην ίδια 

ηλικία σε όλα τα παιδιά, αλλά μέσα στα όρια μιας χρονικής περιόδου η οποία ποικίλλει 

αξιοσημείωτα για κάθε δεξιότητα από παιδί σε παιδί και απο χώρα σε χώρα λόγω κλίματος, 

πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, μεθόδων ανατροφής κτλ. Έτσι για κάθε 

δεξιότητα υπάρχει μία μέση, μία αρχική και μία οριακή ηλικία. Η μή εμφάνιση κάποιας 

δεξιότητας μέχρι την οριακή ηλικία απαιτεί άμεση αναζήτηση των αιτίων."  

Αν τώρα, ένας άνθρωπος εμφανίζει μία "μόνιμη αναπτυξιακή διαταραχή του σώματος, του 

πνεύματος ή της ψυχής", καθίσταται, "άτομο με ειδικές ανάγκες, μιας και αυτή η διαταραχή 

παρεμβάλλεται στη φυσιολογική του ανάπτυξη και στην ικανότητά του να κινείται ή να 

μαθαίνει ή να συμπεριφέρεται φυσιολογικά"
7
, αυτός και το περιβάλλον του.

8
 

                                                 
6
 Στη σελίδα 55, της Βασικής Παιδιατρικής των Κανακούδη-Τσακαλίδου και Κατζός (2007) 

7
 Στη σελίδα 709, στο ίδιο. 
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Οι διαταραχές διακρίνονται σε Σωματικές (εγκεφαλική παράλυση, αισθητηριακές 

διαταραχές, συνέπειες από κακώσεις), Πνευματικές (νοητική υστέρηση, μαθησιακές 

δυσκολίες), Ψυχικές (διαταραχές συμπεριφοράς, συναισθηματικές διαταραχές, αυτισμός).  

Το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής ηλικίας, λοιπόν, μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα 

κοινά δομικά χαρακτηριστικά, ωστόσο διανύεται από τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά, 

ανάλογα με το επίπεδο των δεξιοτήτων, των διαταραχών του, την οικονομική του 

κατάσταση, το στενό και το ευρύτερο περιβάλλον του. Η μελέτη δε της νοητικής ανάπτυξης 

του "φυσιολογικού παιδιού", αντικείμενο της Γνωσιακής Επιστήμης
9
 και όχι μόνο, σε μία 

προσπάθεια να απαντηθεί το Πώς σκέφτονται τα παιδιά
10

, εισάγει τον ερευνητή σε μία τόσο 

πολυσύνθετη αρχιτεκτονική που θυμίζει έργα του Ξενάκη και του Καραθεοδωρή, και 

καθιστά το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής ηλικίας ένα θαύμα άξιο σεβασμού. Το θαύμα 

αυτό, δυστυχώς, δεν κινητοποιεί απο μόνο του τους ανθρώπους ούτως ώστε να το αγαπήσουν 

και να το σεβαστούν, και ως επί το πλείστον, δεν μπορεί να ζητήσει ερεθίσματα που δεν 

γνωρίζει καν πως υπάρχουν, πόσο μάλλον ερεθίσματα τα οποία περιμένουν να 

ανακαλυφθούν.                     

Τέλος, η αίσθηση, η αναγνώριση, η ανάπτυξη του εαυτού ως δρώντος υποκειμένου και η 

σημασία του παιχνιδιού σε αυτή
11

, που ξεκινά ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του 

ανθρώπου και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, σε συνδυασμό με την 

χρήση του λόγου, όχι μόνο διευκολύνει τον αποτελεσματικό χειρισμό των αντικειμένων από 

τα παιδιά αλλά επίσης ελέγχει την ίδια τους τη συμπεριφορά. Έτσι, με τη βοήθεια της 

ομιλίας, τα παιδιά επιτυγχάνουν την απόκτηση της δυνατότητας να είναι συνάμα υποκείμενα 

και αντικείμενα της ίδιας τους της συμπεριφοράς.  

                                                                                                                                                        
8
 Βλέπε το Ιστορία της τρέλας του Foucault, M. (2004)  

9
 Τίτλος του Γνωσιακή επιστήμη: η νέα επιστήμη του νου της Βοσνιάδου, Σ. (2004) 

10
 Τίτλος του Πώς σκέφτονται τα παιδιά των Siegler, R. S., & Βοσνιάδου, Σ. (2006) 

11
 Σελίδες 285-296, στο Παιδική Ηλικία των Μακρυνιώτη και Aries (1997) 
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Η εσωτερίκευση του εγωκεντρικού λόγου, δηλαδή της ομιλίας του παιδιού στον ίδιο του τον 

εαυτό, που θεωρείται η σπουδαιότερη αλλαγή στη δυνατότητα των παιδιών να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσο επίλυσης προβλημάτων
12

 αλλά και η εσωτερίκευση του 

λόγου γενικότερα, είναι σημαντικά στοιχεία της ανάπτυξης.                                                                                                   

Υπό το πρίσμα τώρα, του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών,
13

 το οποίο αποτελεί το 

επιστημονικό παράδειγμα μελέτης του ανθρώπου στην σύγχρονη εποχή και αντιλαμβάνεται 

τον άνθρωπο λίγο πολύ ως υπερπολυσύνθετο υπολογιστή, η φυσική του γλώσσα, μπορεί να 

είναι συνεπώς, η γλώσσα προγραμματισμού του,  και όπως η λειτουργία των προγραμμάτων 

του υπολογιστή βασίζεται σε ένα σύνολο εντολών, έτσι και η συμπεριφορά των ανθρώπων 

σε ορισμένα πλαίσια εξαρτάται από την εκτέλεση των εντολών που λαμβάνουν.                                       

Η αρχή της προσωπικής δημιουργίας αυτών των εντολών, συνδυάζοντας τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες τους, είναι και η αρχή της κατασκευής εκ μέρους των παιδιών, της προσωπικής 

τους θεωρίας, την οποία εξετάζει η παρούσα εργασία. 

 

 

 

                                                 
12

 Σελίδες 26-27, του Mind in Society των Vygotski και Cole (1978) 
13

 Σελίδες 563-572, του Γνωστική ψυχολογία,γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη                                                                    

του Κολιάδη (2002) 
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1.1.3 Η παιδική ηλικία ως κοινωνική κατηγορία  της ανθρώπινης 

πραγματικότητας, μελετάται ως προς τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες 

στην προσπάθεια αναγνώρισης και ανάδειξης του ποιόντος των σχέσεων και των διαφορών 

τους ανάλογα με το ιστορικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και το πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο λαμβάνουν χώρα. Το είδος αυτής της μελέτης βασίζεται στη σκέψη του κοινωνικού 

εποικοδομιτισμού.  Έτσι, ενώ μέχρι και πριν το 1980 η παιδική ηλικία αντιμετωπιζόταν μόνο  

ως προς τις βιολογικές της προδιαθέσεις  και τον οικουμενικό ντετερμινισμό των 

χαρακτηριστικών της κατά ηλικιακό στάδιο, σήμερα μελετάται και σε σχέση με το πλαίσιο. 

Σε αυτή την αλλαγή, εκτός από την διάλυση των αντιλήψεων για το χρόνο και το χώρο,                                    

οι James, A., Jenks, C., και Prout, A συνέβαλλαν σημαντικά με το προσωπικό και το κοινό 

τους έργο
14

 . Η μετατόπιση της αντίληψης για την παιδική ηλικία από στάδιο του "γίγνεσθαι" 

σε κατάσταση του "είναι" αποτελεί έναν από τους καρπούς του έργου αυτού.                                              

Η παιδική ηλικία ως "γίγνεσθαι" με μελλοντική κατεύθυνση την ενηλικίωση στερεί το 

δικαίωμα των ενηλίκων σε ένα συνεχόμενο "γίγνεσθαι" αλλά και την σημασία του να "είναι" 

ένας άνθρωπος παιδί. Σχετικά με το είναι
15

 της παιδικής ηλικίας, το ενδιαφέρον στρέφεται 

στην εμπειρία της καθημερινότητας των παιδιών, το εύ ζήν των οποίων ερευνάται σήμερα 

από διεθνείς οργανώσεις όπως η έρευνα Children’s Worlds, the International Survey of 

Children’s Well-Being (ISCWeB) και επιδιώκεται η εξασφάλισή του από πληθώρα μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και όχι μόνο.                                                                                                                             

Στις κοινωνιολογικές μελέτες, η διάκριση των μελών ενός συνόλου ανθρώπων σε κοινωνικές 

κατηγορίες μπορεί να γίνει με βάση τον πολιτισμό, το έθνος, το φύλο, το χρώμα, τη φυλή, 

την θρησκεία, την οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τις προτιμήσεις, το 

επάγγελμα, τις διαταραχές τους κ.ά. Ωστόσο όλοι έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό.                                                           

Είναι άνθρωποι και έχουν δικαιώματα.                                                                                                                           

                                                 
14

 Βλέπε το Theorizing childhood των James, A., Jenks, C., & Prout, A. (2007) 
15

 Πρώτο κεφάλαιο στο Κάντ και Ορνυθόρυγχος του Eco (1999) 
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Στα πλαίσια άρσης των διακρίσεων και προστασίας της παιδικής ηλικίας από κάθε μορφής 

παθογένεια έχει διαμορφωθεί και το θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την προστασία 

των παιδιών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στο οποίο η Διεθνής Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού κατέχει σημαντική θέση.
16

 Οι περιπτώσεις παθογόνων σχέσεων που 

σκιαγραφούνται στα άρθρα αυτής, αναδεικνύουν αρκετές όψεις της σκληρής 

πραγματικότητας με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα μέλη αυτής της κατηγορίας.                                     

Η παιδική ηλικία λοιπόν, "δεν προϋπάρχει ως φυσική, αχρονική κατηγορία αλλά 

προσδιορίζεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους κατανοούνται τα υπόλοιπα πολιτισμικά 

προϊόντα. Η μία, ενιαία, ομοιογενής και καθολική παιδική ηλικία αντικαθίσταται από πολλές 

διαφορετικές παιδικές ηλικίες."
17

 Το κοινό σε αυτές τις διαφορετικές παιδικές ηλικίες είναι 

το παιδί, ως πρόσωπο, ως κατάσταση, ως σύνολο ενεργειών, αναγκών, δικαιωμάτων και 

διαφορών. Ως ένας κοινωνικός δρών.
18

                                                                                                                                                                                                

Οι σχέσεις του κοινωνικού δρώντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,  η απεξάρτηση από τα 

τηλεοπτικά και διαδικτυακά "σύνδρομα", το άνοιγμα στην κοινωνική αντικειμενική 

πραγματικότητα και η παρατήρηση των δομών των σχέσεων που αναπτύσσονται σε μία 

"εμπορευματοποιημένη" παιδική ηλικία, η οποία αποτελεί αγοραστικό κοινό-στόχο 

ψυχολόγων του καταναλωτή
19

 και διαφημιστών, είναι λίγα από τα θέματα που θίγονται και 

συζητώνται στο συλλογικό έργο Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας
20

.                                                             

Κλείνοντας, η καταγωγή της οικογένειας στην εξελικτική πορεία του ανθρώπινου είδους και 

η ιστορία της παιδικής ηλικίας από την ανθρωποθυσία μέχρι την εξύψωση της αξίας της 

ανθρώπινης ζωής στη σύγχρονη κοινωνία εμβαθύνουν τη συζήτηση πέραν των πλαισίων της 

παρούσας εργασίας.                                           

                                                 
16

 Σελίδα 7-8, στην έκθεση Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2016, Παιδιά σε Κίνδυνο των 

Παπαναστασίου, Νταφούλη και Κουρτίδου (2016) 
17

 Σελίδα 29, του Κόσμοι της παιδικής ηλικίας των Μακρυνιώτη, Δ., & Alanen, L. (2003) 
18

 Σελίδα 207, Τheorizing Childhood των James, A., Jenks, C., & Prout, A. (2007) 

 
19

 Βλέπε η Εφαρμοσμένη ψυχολογία του Πιπερόπουλου (1999) 
20

 Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας σε επιμέλεια της Κούρτη, Ε. (2012) 
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1.1.4 Η παιδική ηλικία ως κοινωνική κατασκευή  προϋποθέτει την παραδοχή ότι η 

πραγματικότητα είναι, πέραν της φυσικής πραγματικότητας, κοινωνικά κατασκευασμένη.    

1.1.4.1 Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας είναι μία πολύ απλή αλλά και 

πολύ δύσκολο να συλληφθεί θεωρητικώς εξήγηση του τί συμβαίνει. Κοινώς, 

τα πράγματα δεν είναι "έτσι". Ούτε οι εποχές είναι δύσκολες. Οι άνθρωποι με τις επιλογές 

τους τις έκαναν και τις κάνουν δύσκολες. Πίσω από κάθε απόφαση βρίσκονται άνθρωποι με 

προσωπική ευθύνη. Η θεσμοθέτηση της απραξίας, η μετάθεση ευθυνών σε κατώτερους και 

σε ανώτερους, σε αόριστα συλλογικά όργανα, σε αόριστα συστήματα, Κράτη και Εξουσίες, 

είναι παρελθόν. Οι άνθρωποι σήμερα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Οι ευθύνες των ρόλων 

των οποίων επιδιώκει και αποδέχεται ο άνθρωπος, ως υπεύθυνος άνθρωπος, αλλά και οι 

ευθύνες που δημιουργεί και υπηρετεί ως εύθυνος άνθρωπος,
21

 αν δεν υποκινούνται από τη 

δύναμη της αγάπης, ο "πόλεμος" που εκτυλίσσεται, με την παράδοση γής και ύδατος, με  

χιλιάδες ανέργους και πεινασμένους , με χιλιάδες νεκρούς και εγκεφαλικά νεκρούς, ίσως να 

μη βγεί σε καλό για τούτο εδώ τον τόπο και τα παιδιά του.                                                                      

Θέλει δουλειά πολύ,
22

 αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
23

                                                                        

Με τον όρο της κοινωνικής κατασκευής
24

 σημαίνονται όλες οι ανθρώπινες συμβάσεις, οι 

αντικειμενικοποιήσεις, οι τυποποιημένες πράξεις που μετατρέπονται σε ρόλους και 

συγκροτούν θεσμούς. Στη συνέχεια, παρατίθενται στοιχεία της κοινωνικά κατασκευασμένης 

πραγματικότητας, τα οποία συνήθως εκλαμβάνονται ως αυτονόητα.  

Μία διάσταση της κοινωνικά κατασκευασμένης πραγματικότητας είναι ο τρόπος μέτρησης 

του χρόνου, που διαφέρει από τόπο σε τόπο, και έτσι σήμερα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θα 

                                                 
21

 Homo Educandus του Λιαντίνη (1984) 
22

 Το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη (1959) 
23

 Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος του Τάσου Λειβαδίτη (1956) 
24

 Τίτλος του Η Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας των Berger, P. L., & Luckmann (2003) 
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ζούσανε στο 3339 μετά Τουταγχαμών
25

 ενώ οι Ινδοί υποδιαιρούν διαφορετικά τα 

δευτερόλεπτα. Μία πιο χαρακτηριστική διάσταση είναι η γλώσσα με τα διαφορετικά 

ονόματα που δίνει στα πράγματα κι έτσι για παράδειγμα οι ημέρες στις ευρωπαικές γλώσσες 

μοιράζονται συχνά το ίδιο όνομα με τα ουράνια σώματα του ηλικακού συστήματος,
26

 ενώ 

στην Ελλάδα έχουμε την Κυριακή ημέρα και τις ημέρες της Δημιουργίας. Η αντίληψη του 

χώρου  διαφέρει επίσης σημαντικά απο κοινωνία σε κοινωνία διαχρονικά και συγχρονικά, 

και έτσι για παράδειγμα οι έννοιες μακριά και κοντά διαφοροποιούνται για μία πιλότο ή έναν 

ναυτικό, ενώ οι έννοιες πάνω και κάτω εξαρτώνται από τη θέση του παρατηρητή στο 

σύμπαν
27

 και αρκεί να κάνει κανείς κατακόρυφο για να δεί τον ήλιο και το φεγγάρι κάτω 

απ'τα πόδια του ή να σκύψει βάζοντας το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια για να δεί τη θάλασσα 

και τα νησιά της πάνω απ'το κεφάλι του. Σημαντικά επιτεύγματα της κατασκευής της 

πραγματικότητας αποτελούν ακόμη, οι μαθηματικές αναπαραστάσεις των αόρατων 

δυνάμεων
28

 που περιβάλλουν τους ανθρώπους καθώς και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις που 

διευρύνουν τις αντιληπτικές τους δυνατότητες.
29

 Τα διαβατήρια, που επιτρέπουν ή 

απαγορεύουν την πρόσβαση σε κάποιο μέρος της γής, καθώς και οι δυσμενείς συνθήκες
30

 

παραγωγής πολλών προϊόντων καθημερινής χρήσης, είναι και αυτά παραδείγματα 

κοινωνικής κατασκευής. Τέλος, υπάρχουν τόσοι τρόποι να γίνει και να είναι κανείς 

άνθρωπος όσοι και οι ανθρώπινοι πολιτισμοί
31

 που είναι άξιοι σεβασμού.  

Η υποκειμενική κατασκευή της πραγματικότητας είναι το Εγώ, η κοινωνική το Εμείς.                            

Στην Πράξη. 

                                                 
25

 Βλέπε το Αίγυπτος: οι θησαυροί της National Geographic Society (2009).  
26

 Οι ημέρες: Κυριακή - μέρα του Ήλιου, Δευτέρα- μέρα της Σελήνης, Τρίτη-μέρα του Άρη, Τετάρτη-μέρα του 

Ερμή, Πέμπτη-μέρα του Δία, Παρασκευή-μέρα της Αφροδίτη, Σάββατο - Μέρα του Κρόνου. 
27

 Βλέπε Το Χρονικό του Χρόνου των Hawking και Χάρακα (1996) 
28

 Όπως Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Φώς κ.ά. 
29

 Όπως Μικροσκόπιο, Τηλεσκόπιο, Ακτίνες Χ, Φασματοσκόπιο, Γυροσκόπιο κ.ά 
30

 Βλέπε συνθήκες ζωής στην EUPA Factory City. 
31

Βλέπε  Όλα τα ντοκιμαντέρ του Godfrey Reggio και του Ron Fricke και το The Salt of  the Earth των Salgado 

και Wenders. 
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1.1.4.2 Η κοινωνική κατασκευή ειδικότερα, λειτουργεί και σε επίπεδο εννοιών μέσω 

των οποίων ερμηνεύει ένας άνθρωπος και μια κοινωνία τον κόσμο, ο οποίος είναι πολύ 

διαφορετικός για έναν πετρελαιοπαραγωγό και έναν μουσικό του δρόμου.                                                            

Σε ότι αφορά την αντίληψη των ανθρώπων για την παιδική ηλικία, την κοινωνική της 

κατασκευή ως έννοια και την αντιμετώπιση της από τις διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος, 

σημαντικό έργο είναι οι Αιώνες Παιδικής Ηλικίας
32

. Αν και όλα τα συμπεράσματα του έργου 

δεν θεωρούνται έγκυρα
33

, με βεβαιότητα επισημαίνονται διαφορές στην διάκριση των 

ηλικιακών ομάδων από τόπο σε τόπο και στην πορεία των αιώνων. Τον 14
ο
 αιώνα για 

παράδειγμα, στην εγκυκλοπαίδεια Πανδέκτης (Πίνακας 2) διακρίνονται επτά ηλικιακές 

ομάδες (όπως οι μέρες) ενώ νωρίτερα, το 1265 γίνεται λόγος για τις "4 εποχές στη ζωή του 

ανθρώπου",  δηλαδή μια διάκριση των ηλικιών σε περιόδους των 20 ετών και κατ'αντιστοιχία 

με της εποχές της Φύσης. Ακόμη, ένας γάλλος του 15
ου

αιώνα αδυνατεί να μεταφράσει τις 

επτά ηλικίες του Πανδέκτη αφού στη γαλλική χρησιμοποιούν μόνο τρείς λέξεις για αυτό το 

σκοπό.  

Πίνακας 2 

Οι Ηλικίες της Ζωής στον Πανδέκτη 

 

Από το βιβλίο του Aries, σελίδα 52-53 

 

Παιδική (χωρίς ομιλία)                                                                           από 0-7 χρονών 

Pueritia (κόρη του οφθαλμού)                                                              από 7-14 χρονών 

Εφηβεία (τεκνοποίηση)                                                                    από 14-21ή 28 ή 35                                         

Νεότητα (δύναμη για τον εαυτό και τους άλλους)                             από 21-45 χρονών 

Ωριμότητα (σοβαρότητα στα ήθη και τους τρόπους)                         από 50-60 χρονών 

Γήρας (μωρολογία)                                                                                   από 60 -70 ή † 

Senies (βήχας, φτύσιμο, βρωμιά)                                                                    από 70 - † 

                                                 
32

 Τίτλος του Αιώνες της Παιδικής Ηλικίας του Aries (1990) 
33

 Σελίδα 15, η Ανάπτυξη του Ανθρώπου των Craig & Baucum (2008) 
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Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκει ο καθένας στο διαδίκτυο τα "Σκαλοπάτια των Ηλικιών"
34

,  

όπου αυτές αντιστοιχούν σε κοινωνικά λειτουργήματα και έχουν ως εξής: ηλικία των 

παιχνιδιών, του σχολείου, των ερώτων ή ευγενών και ιπποτικών αθλημάτων, του πολέμου, 

της ιπποσύνης,  και τις μεγαλύτερες ηλικίες.  Αρκετά χρόνια αργότερα, στα τέλη του 

18
ου

αιώνα, o  Fröbel έστρεψε "το διαφέρον του, από ψυχολογικής και παιδαγωγικής πλευράς, 

προς τα έξ πρώτα έτη της ζωής του ανθρώπου, την ηλικία της πρώτης παιδικότητος την 

οποίαν υποδιαιρεί εις τρείς περιόδους: την του βρέφους, την του παιδικού δωματίου και την 

του παιδικού κήπου. Κατά την περίοδον αυτήν δρούν αι ακόλουθοι ορμαί: της κινήσεως και 

του παιγνιδιού, της παραγωγής και της δημιουργίας, της καλλιεργείας της γής, του ειδέναι 

(φυσική περιέργεια), των ρυθμικών τεχνών, της κοινωνικότητος και της θρησκευτικότητος. 

[...] η αγωγή οφείλει να εθίση το παιδί από της πολύ μικράς του ηλικίας όχι μόνον να ακούει 

και να μανθάνη, αλλά και να κατασκευάζη και να δημιουργή".
35

  

Κλείνοντας ότι αφορά τη διάκριση των ηλικίων, παρατίθεται ένα ακραίο παράδειγμα 

κοινωνικής κατηγοριοποίησης, αυτό του Δρόμου των Συγχρονισμένων Γερμανών του 

ναζιστικού καθεστώτος (Der Weg des"gleichgeschalteten" Deutschen)
36

  όπου οι ηλικίες της 

ζωής διακρίνονται σε αυτή όπου το παιδί βρίσκεται στο σπίτι των γονιών, αυτή όπου 

βρίσκεται στο σχολείο του λαού, στο "υψηλότερο" σχολείο, στο "υψηλό", και τέλος την 

ηλικία των μητέρων και νοικοκυρών για τις γυναίκες, και της γερμανικής εργατικής 

εμπροσθοφυλακής για τους άντρες.  

 

 

 

                                                 
34

 Σελίδα 55, του Αιώνες της Παιδικής Ηλικίας του Aries (1990) 
35

 Σελίδα 261, του Ιστορία της αγωγής του Τσαμπής, Γ. (1966) 
36

 Σελίδα 482, του Chronik des 20.Jahrhunderts (1983) 
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Η κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο ηλικιακό 

εύρος αλλά και στα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και την πρέπουσα συμπεριφορά προς 

αυτήν. Στο ίδιο έργο, λοιπόν, ο Aries παραθέτει αποσπάσματα από αλληλογραφίες και 

ημερολόγια που αφηγούνται τις μεθόδους ανατροφής των παιδιών και την αντιμετώπισή τους 

από τους ενηλίκους, ενώ μελετώντας πίνακες ζωγραφικής συμπεραίνει την θέση των παιδιών 

στην κοινωνική ζωή, τις ηλικιακές τους διαφορές με βάση την ενδυμασία, τα χαρακτηριστικά 

που τους αποδίδονται κ.ά. 

 Ο τρόπος, δηλαδή, που αντιμετωπίζει κάθε πολιτισμός, κάθε κοινωνία, κάθε θρησκεία, κάθε 

κράτος, κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και κάθε άνθρωπος, την παιδική ηλικία, ο τρόπος 

που συμπεριφέρεται στα παιδιά και οι προσδοκίες που έχει για αυτά, εξαρτάται.                                           

Σε επίπεδο εκπαιδευτικού, εξαρτάται συν τοις άλλοις από την Προσωπική του Θεωρία. 
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1.1.4.3 Η ενδοχώρια κοινωνική κατασκευή  της παιδικής ηλικίας έχει τόσο βάθος 

και πολυπολιτισμικό πλούτο στο χρόνο που καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό της.     

Με τη λογική του Aries, το έργο Πιάσε με αν μπορεις
37

 σκιαγραφεί την κατασκευή της 

παιδικής ηλικίας μέσα από τον σύγρονο ελληνικό (και όχι μόνο) κινηματογράφο
38

,                              

στο έργο  Το Ελληνικό παιχνίδι
39

 αναζητούνται οι διαδρομές της στην ιστορία και οι Οράτη 

Ε. και Κούρια Α. αναδεικνύουν την "έγνοια να αποδοθεί πλαστικά η πραγματικότητα της 

παιδικής μορφής στη φυσική της παρουσία και διάπλαση, και κάποτε με μία πρόθεση 

ψυχολογικής διείσδυσης στην παιδική ηλικία" στο Παιδί στην Νεοελληνική Τέχνη.  

Στο ίδιο έργο,  βρίσκεται ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα, η επιστροφή από το πανηγύρι,
40

 

ο οποίος τραβάει το βλέμμα του θεατή με ένα κουλούρι που θυμίζει μηδέν. Ένα παιδί  που 

βρίσκεται στους ώμους της μητέρας του,  παραπέμπει στην Σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ 

στο Βατικανό. Το παιδί δείχνει με το δεξί του χέρι τον ουρανό και με το αριστερό τη γή, ενώ 

κοιτά αριστερά όπως ο Πλάτωνας στο έργο του Ραφαήλ. Οι συνδαιτημόνες του δε, εκτός απο 

ένα όν λογικό μα άλογο, κοιτούν δεξιά όπως ο Αριστοτέλης στο ίδιο έργο. Αυτό το μπλέξιμο 

του αριστερά με το δεξιά και του δεξιά με το αριστερά, ίσως να είναι και ο δρόμος προς τα 

εμπρός. Ένας ακόμη πίνακας, του Γύζη, βάζει το χέρι ένος παιδιού, να στηρίζει το χέρι της 

Ιστορίας
41

 που εμπλουτίζει το βασίλειο του γραπτού λόγου το οποίο δημιούργησε η 

ανθρώπινη διάνοια
42

 και δίνει την ευκαιρία για την αναζήτηση της προέλευσης της υγίας 

(ύδωρ, γαία, ιδέα, αήρ) στον παιδικό νού
43

 και του ευφυούς σχεδιασμού του. 

 

                                                 
37

 Τίτλος των Θεοδώρου, Β., Μουμουλίδου, Μ., και Οικονομίδου, Α. (2006) 
38

 Στις ταινίες που συμπεριλαμβάνονται μπορoύν να προστεθούν και το Los Olvidados του Luis Bunuel και το o 

Δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται του Daniel Losset 
39

 Τίτλος των Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και Γκουγκούλη, Κ., και Καρακατσάνη, Δ (2008) 
40

 Στο βιβλίο της Εθνικής Πινακοθήκης, Το Παιδί στη νεοελληνική τέχνη, 19ος-20ος αιώνας (1993) 
41

 Μούσα της η Κλειώ, κόρη της Μνημοσύνης 
42

 Σελίδα 116, του Mind in Society των Vygotski και Cole (1978) 
43

 Στα περιεχόμενα του The Child's Conception of the world των Piaget, J., Tomlinson, J., & Tomlinson, A. 

(1967) 
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1.1.5 Οι μαθητές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρα μας, απο την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους, κατατάσσονται με βάση τη χρονική τους ηλικία και τη σχολική 

επίδοση. Σήμερα, με βάση το νόμο, παιδιά που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου τα 6 έτη, 

εγγράφονται τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, χωρίς άλλη διαδικασία ή έλεγχο της μαθησιακής 

τους ετοιμότητας, στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου ενώ για τα νήπια που 

συμπληρώνουν τα 5 έτη είναι επίσης υποχρεωτική η εγγραφή στο Νηπιαγωγείο.                                         

Οι μαθητές προάγονται σχεδόν ακώλυτα μέχρι την Έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου και 

στη συνέχεια εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, στην Πρώτη τάξη του Γυμνασίου.  

Η πρώτη εγγραφή και η αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας "αποτελούν σημεία καμπές στα 

οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ιδιομορφιών και των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται"
44

 και με δεδομένο ότι "δεν θεωρείται η χρονική ηλικία του μαθητή έγκυρη 

απόδειξη της μαθησιακής του ετοιμότητας προτείνεται να δωθεί προτεραιότητα στην 

πρόληψη των μαθησιακών προβλημάτων, χωρίς να παραθεωρείται και η επανορθωτική 

παρέμβαση."
45

 Στο ίδιο έργο, παρουσιάζονται μια σειρά απο μέτρα και πρακτικές.  

Οι μαθητές, ως "ανθρώπινα όντα, είναι απο πολλές απόψεις αυτοματισμοί με αισθήσεις και 

συναισθήματα, ενώ η ικανότητα να μαθαίνουν αποτελεί μέρος της αλληλουχίας 

αυτοματισμών της ζωής ".
46

  Η συνθετότητα αυτού του αυτοματισμού φέρνει τους 

εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με μία πληθώρα ζητημάτων και τους επιστήμονες 

αντιμέτωπους με ακόμη περισσότερα ζητήματα.  

 

                                                 
44

 Σελίδες 257-266, στο Εισαγωγική στην Παιδαγωγική Επιστήμη του Πυργιωτάκη (2011) 
45

 Σελίδες 148-150, στο Η σχολική τάξη του Ματσαγγούρα (2006) 
46

 Σελίδα 3, στο Ιατρική φυσιολογία των Guyton, A. C., Hall, J. E., Ανωγειανάκις, Γ., και Ευαγγέλου, Ά. (2013) 
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Από τη σκοπιά της επιστήμης, η προσοχή και η μνήμη
47

, ως αποτέλεσμα της 

νευροψυχολογικής
48

 ανάπτυξης, που βασίζεται συν τοις άλλοις στη μοριακή πλαστικότητα 

των κυττάρων
49

 και των βλαστοκυττάρων, αλλά και ως λειτουργίες που συμβάλλουν σε 

αυτήν, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς να τις χρησιμοποιεί όταν παρατηρεί το 

περιβάλλον του, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις λεπτομέρειες του.                              

Οι στρατηγικές της λειτουργίας των κινητικών συστημάτων του ανθρώπου σε συνδυασμό με 

τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα αισθητηριακά,  συμβάλλουν σημαντικά στην βιολογική 

του ανάπτυξη κι έτσι είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς διαφορές στα σώματα των 

διαφόρων αθλητών και επαγγελματιών.
50

   

Λαμβάνοντας τώρα κανείς υπ'όψιν του και τη σύνδεση των συναισθημάτων με τις 

ανεπίγνωτες από τους μαθητές εκτελεστικές τους λειτουργίες,
51

 το πραγματικό ενδιαφέρον 

κάθε δασκάλας και δασκάλου για το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, αποτελεί καθήκον.                                        

Ο γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία, είναι η αρχή για το συνεχή γραμματισμό των 

διδασκαλισσών και δασκάλων του μέλλοντος
52

 που καλούνται να διδάξουν αυτούς τους 

μαθητές.  Η διαύγεια της μαθηματικής λογικής, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα 

μαρμάρινων γνώσεων δύνανται να επιτρέψουν σε δασκάλες και δασκάλους να είναι σε θέση 

να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν σε μία συνεχή ανεπίσημη εκπαίδευση 

και αυτομόρφωση
53

. 

  

                                                 
47

 Βλέπε η Ανάπτυξη της Μνήμης της Μπαμπλέκου, Ζ. (2003) 
48

 Σελίδες 123-125, στο The Cognitive Neurosciences των Gazzaniga, M. S. 1., & Bizzi, E. (1995) 
49

 Βλέπε ενότητα 2, πρώτος τόμος του Βιολογία των Campbell, N. A., και Μοσχονάς, Ν. Κ. (2010) 
50

 Βλέπε τη μέση και τα γυρισμένα δάχτυλα της αγρότισσας, την κύρτωση του οδηγού ταξί, τα χέρια της 

νοικοκυράς, τις ασθένειες των ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 
51

 Βλέπε το Intraindividual differences in executive functions during childhood: Τhe Role of Emotions των 

Πνευματικός Δ. και Τρικαλιώτης Ι. (2013) 
52

 Βλέπε το Σόκ του μέλλοντος, του Alvin Toffler 
53

 Βλέπε το Non-formal education in free time: Leisure or work orientated activity? των Θωίδης Ι. και 

Πνευματικός Δημήτριος (2014) 
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Από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, τα φαινόμενα και οι καταστάσεις της αίθουσας, ως 

αποκύημα των καταστάσεων και των φαινομένων εκτός αυτής, δεν είναι πάντοτε ευκόλως 

διαχειρίσιμα. Το παιδαγωγικό ήθος της δασκάλας και του δασκάλου, "η προσήλωση στην 

ατομικότητα του κάθε παιδιού και ο σεβασμός στην ελευθερία του, που χαρακτηρίζουν την 

παιδαγωγική αγάπη, έχουν μία βασική προϋπόθεση: τη βαθιά, την ακλόνητη πίστη στον 

άνθρωπο"
54

 και το "ανθρώπινο πνεύμα",
55

 η οποία ως κοινός παρονομαστής των 

διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος, μπορεί να αποτελέσει την αρχή της συνεργασίας, για 

την πρόσθεση των κλασμάτων και τη συγκρότηση της κάθε σχολικής μονάδας. Οι λύσεις στα 

προβλήματα και οι απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών, και των εκπαιδευτικών, μιας 

και πολλές φορές δεν τις γνωρίζουν, βρίσκονται στη βάση αυτής της συνεργασίας.  

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται οι στάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε θέματα 

που αφορούν κυρίως τη φύση και το μαθησιακό ρόλο του μαθητή
56

, ως αποτέλεσμα των 

προσωπικών τους θεωριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Σελίδα 157, στο Φιλοσοφία και Παιδεία του Παπανούτσου 
55

 Σελίδες 577-582,  Άρθρο του Gilbert Highet, στο Γνώθι το curriculum του Χ''Γεωργίου (2004) 
56

 Σελίδες 311-317, στον πρώτο τόμο του Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας του Ματσαγγούρα (2009) 
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1.2 Οι Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, δασκάλες,δάσκαλοι, και νηπιαγωγοί, διήλθαν το προσωπικό 

τους στάδιο της παιδικής ηλικίας, μαθητευόμενοι ως επί το πλείστον, στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ελλάδας.  Σε αυτό το τμήμα του θεωρητικού μέρους γίνεται μία απόπειρα 

προσέγγισης της λειτουργίας αυτού του συστήματος, παράλληλα με τη διαδικτυακή
57

 και 

γεωγραφική του χαρτογράφηση. Ο προσδιορισμός ενός συστήματος στο οποίο συμμετέχουν 

άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί, ωστόσο η 

προσέγγισή του δύναται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια και την επίγνωση των 

εμπλεκόμενων σε αυτό. Η ύπαρξη και η λειτουργία του αποτελεί καθοριστικής σημασίας 

αναγκαιότητα για τη διατήρηση μίας ευνομούμενης και συνεκτικής πολιτείας.                                        

Η αποσχολειοποίηση της κοινωνίας
58

 είναι, βέβαια, πρόταγμα για μία ου-τοπική κοινωνία,
59

 

ωστόσο η πρόταση για μία αποκαζινοποίηση και αποοπαποποίηση δείχνει να είναι 

περισσότερο απαραίτητη. Σε γενικές, λοιπόν, γραμμές, το σύστημα λειτουργεί βάση 

πυραμιδοειδούς ιεραρχίας, με λήψη αποφάσεων οι οποίες διοχετεύονται εκ των άνω προς τα 

κάτω. Στην κορυφή της πυραμίδας γίνεται λόγος για το Εθνικό επίπεδο, στη συνέχεια το 

Περιφερειακό επίπεδο, το επίπεδο που περιλαμβάνει όλους τους νομούς της χώρας και τέλος 

το τοπικό επίπεδο με τους δήμους και τις σχολικές μονάδες. 

 

 

 

 

                                                 
57

 Οι ιστοσελίδες ανανεώνονται ωστόσο οι σύνδεσμοι οδηγούν στους αντίστοιχους ιστοτόπους 
58

 Στο Κοινωνία χωρίς σχολεία του Illich, I. (1976) 
59

 Στο Ουτοπία του Thomas More (1984) 
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1.2.1 Η Πυραμίδα του Εκπαιδευτικού Συστήματος  

Το μοντέλο το οποίο απαντάται στην οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος 

είναι το γραφειοκρατικό-ιεραρχικό μοντέλο (top down organizational structure).
60

  Σε αυτό 

το μοντέλο οι 786.000
61

 μαθητές και οι οικογένειές τους, δηλαδή πάνω από 2 στους 10 

ανθρώπους στη χώρα,  αποτελούν τη βάση, είναι άνθρωποι και είναι σημαντικό να ακούγεται 

και η δική τους φωνή, με τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες τους. Η συνεργασία για τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης είναι προσωπική ευθύνη κάθε συμμετέχοντος. Στην Εικόνα 1,  

παρουσιάζεται μια σχηματική αναπαράσταση. 

Εικόνα 1 

 Η Πυραμίδα του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Ελλάδας 

 

 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο χάρτης της Ελλάδας (Εικόνα 2) και μία σύντομη περιγραφή κάθε 

επιπέδου, με κάθε επιφύλαξη για τις όποιες παραλείψεις. 

 

                                                 
60

 Βλέπε το Πεντάτομο Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Ι.Λαζαρίδη και Δ.Παπαδόπουλου (2005) 
61

 Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δημοσίευμα Απριλίου-Ιουνίου 2016 "Η Ελλάς με Αριθμούς", όπως ανακτήθηκε 

από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
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Εικόνα 2 

Χάρτης της Ελλάδας  
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Ο ρόλος του μαθητή στη μάθηση 

 

1.4.1.1 Σε Εθνικό επίπεδο, ανώτατη πηγή νομοθεσίας είναι το Σύνταγμα, ανώτατος 

άρχοντας του κράτους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στη συνέχεια έχουμε την 

Κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων. Η Κυβέρνηση αποτελείται από τον Πρωθυπουργό 

και το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι Υπουργοί προίστανται των Υπουργείων εκ των οποίων 

αυτά που αφορούν αμεσότερα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας,και Θρησκευμάτων καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας,και Θρησκευμάτων εντάσσονται οι αντίστοιχοι 

αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί ,και οι γενικοί γραμματείς. Το υπουργείο 

υποδιαιρείται σε 4 Γενικές Γραμματείες, υπό των οποίων λειτουργούν 6 Γενικές Διευθύνσεις 

και 28 Διευθύνσεις, οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν 124 τμήματα. 

 Ακόμη, στα πλαίσια του Υπουργείου λειτουργούν και 3 Αυτοτελείς Διευθύνσεις και 6 

Αυτοτελή τμήματα, όπως επίσης 3 Ειδικές υπηρεσίες, μία Αποκεντρωμένη μονάδα και τέλος, 

ο Ενιαίος Διοικητικός τομέας Ευρωπαικών Πόρων. 

Στην διαδικασία λήψης αποφάσεων,  άμεσα συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο φορείς είναι το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων. Άλλοι φορείς που εμπλέκονται σημαντικά σε ότι αφορά την οργάνωση και 

διοίκηση αλλά και την πρόοδο και εξέλιξη του συστήματος σε αυτό το επίπεδο είναι ο 

 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το 

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ,  ο Οργανισμός 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  

Οι  αποφάσεις πηγάζουν από, αλλά και εκφράζονται μέσω, των νόμων, των προεδρικών 

διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων κ.ά. και ισχύουν μετά από τη δημοσίευσή τους 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)  η οποία τυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

http://www.et.gr/index.php/82-2013-01-30-08-00-00/171-2010-03-04-09-51-07
http://www.presidency.gr/
http://www.ggk.gov.gr/
http://www.hellenicparliament.gr/
http://primeminister.gr/
http://www.ggk.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.minfin.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.iep.edu.gr/
http://www.cti.gr/
http://www.cti.gr/
http://www.eoppep.gr/
http://www.esyp.gr/
http://www.ktyp.gr/
http://www.oepek.gr/
http://www.oepek.gr/
http://www.eie.gr/
http://www.et.gr/index.php/2010-01-21-13-05-53
http://www.et.gr/
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Οι αποφάσεις ακόμη εναρμονίζονται με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αλλά και τις 

διεθνείς συμβάσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές για την Ελλάδα, καθώς και με την Ευρωπαική 

νομοθεσία η οποία εκφράζεται με κανονισμούς και οδηγίες, και είναι επίσης δεσμευτική για 

τα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Κεντρικοί φορείς συμβάσεων είναι ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Οι αποφάσεις δηλαδή λαμβάνουν κυρίως 

υπ'όψιν τους την θέση της χώρας στο γεωπολιτικό σκηνικό. 

1.4.1.2 Σε Περιφερειακό επίπεδο, έχουμε τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας: 

Πίνακας 3 

Κατάλογος Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  

Κεντρικής Μακεδονίας  

Δυτικής Μακεδονίας  

Ηπείρου  

Ιονίων Νήσων  

Θεσσαλίας  

 Στερεάς Ελλάδος  

Δυτικής Ελλάδας  

Πελοποννήσου  

Αττικής  

Κρήτης  

Βορείου Αιγαίου 

Νοτίου Αιγαίου 

 

http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/en/index.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.mfa.gr/
http://www.pdeamth.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dmaked.pde.sch.gr/
http://srv-ipeir.pde.sch.gr/
http://ionion.pde.sch.gr/
http://thess.pde.sch.gr/
http://stellad.pde.sch.gr/
http://pdede.sch.gr/
http://pelop.pde.sch.gr/
http://attik.pde.sch.gr/
http://kritis.pde.sch.gr/
http://vaigaiou.pde.sch.gr/
http://naigaiou.pde.sch.gr/
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Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι, τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΚΔΑΥ),  τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ), 

τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (πρώην ΚΠΕ) και οι 

Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ). 

1.4.1.3 Σε επίπεδο νομών, βρίσκει κανείς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα γραφεία τους. Στις Διευθύνσεις υπάγονται τα Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) κ.ά. 

1.4.1.4 Σε τοπικό επίπεδο, βρίσκει κανείς τις Σχολικές Μονάδες, με τις Διευθύντριες και 

τους Διευθυντές, τις Υποδιευθύντριες\ες, τους Συλλόγους Διδασκόντων, τις Καθηγήτριες, 

τους Καθηγητές, τις Δασκάλες, Δασκάλους, τις και τους Νηπιαγωγούς και τέλος τους 

μαθητές.
62

  

Οι Καθηγητές και οι Καθηγήτριες καταρτίζονται  στα διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας ενώ οι Δασκάλες και οι Δάσκαλοι, όπως και οι Νηπιαγωγοί από τα 

ακόλουθα 9 Πανεπιστήμια με τα 18 αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

http://www.pess.gr/
http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi-anakoinvseis/epimofrwsh/1313-katalogos-stoicheia-epikoinwnias-pek.html
http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi-anakoinvseis/epimofrwsh/1313-katalogos-stoicheia-epikoinwnias-pek.html
http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/21-KDAY-list-in%20Greece.htm
http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/21-KDAY-list-in%20Greece.htm
http://users.sch.gr/organopoulos/kpe/kpe_ana_perifereia.htm
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/1768-diadikasia-epiloghs-ypevthynou-ssn-armodiothtes.html
http://www.metathesi.gr/provinces/viewAll
http://www.metathesi.gr/provinces/viewAll
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130215_keplinet.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130215_keplinet.pdf
http://www.panekfe.gr/ekfe
http://www.sch.gr/
http://panede.blogspot.gr/
http://panede.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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1.2.2 Τα Παιδαγωγικά Τμήματα  

Τα Παιδαγωγικά τμήματα (Πϊνακας 4) ως μονάδες των αυτοδιοικούμενων Πανεπιστημίων, 

διαθέτουν τη δική τους σκοποθεσία και τους δικούς τους οδηγούς και προγράμματα 

σπουδών, εναρμονισμένων με τη σκοποθεσία του Συντάγματος για την Παιδεία, και 

προσανατολισμένων στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των στόχων του 

Διαθεματικού Ενιαίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)   και των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στη διδασκαλία των διαφόρων Γνωστικών Αντικειμένων. 

Στην προετοιμασία τους οι εκπαιδευτικοί, ενημερώνονται επίσης για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους
63

 κατά την επαγγελματική τους ζωή. Τα Τμήματα ακόμη, συμβάλλουν 

μαζί με τα ΠΕΚ στην διαρκή και σύγχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
64

 Στον Πίνακα 4 

στην επόμενη σελίδα παρατίθεται ο κατάλογος των Παιδαγωγικών τμημάτων.
65

 

Η σημερινή κατάσταση, διαμορφωμένη από τις επιλογές των ανθρώπων στο παρελθόν, όποια 

και να είναι χρειάζεται όλοι να εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας
66

 όχι μόνο της 

εκπαίδευσης αλλά και της Παιδείας. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και η Παιδαγωγική 

Εταιρεία Ελλάδος.  

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Βλέπε το Εκπαιδευτική Νομοθεσία των Γιαννάκου και Ζήση (2008) 
64

 Βλέπε το Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στο 

νεοελληνικό κράτος των Μπουζάκη, Σ., Τζήκα, Χ., και Ανθόπουλου, Κ. (2000) 
65

 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα ειδικής αγωγής. 
66

Βλέπε το Η ποιότητα στην εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Βλάχος Δ. (2008) 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
http://www.pee.gr/
http://www.pee.gr/
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Πίνακας 4 

Κατάλογος Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδος 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στην Αλεξανδρούπολη 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  στη Θεσσαλονίκη 

 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  στη Φλώρινα 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  στη Φλώρινα 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Ιωάννινα 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών στα Ιωάννινα 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Βόλο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Βόλο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πάτρα 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην Πάτρα 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην Αθήνα 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στη Ρόδο 

 

file:///C:/Users/athanasios/Desktop/duth.gr
http://eled.duth.gr/
http://www.psed.duth.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.eled.auth.gr/
http://www.nured.auth.gr/
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/uowm.gr/
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/eled.uowm.gr
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/nured.uowm.gr
http://www.uoi.gr/
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/ptde.uoi.gr
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/ecedu.uoi.g
http://www.uth.gr/
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/pre.uth.gr
http://www.ece.uth.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.elemedu.upatras.gr/
http://www.ecedu.upatras.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.primedu.uoa.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.uoc.gr/
file:///C:/Users/athanasios/Desktop/ptde.edc.uoc.gr
http://www.edc.uoc.gr/ptpe
http://www.aegean.gr/
http://www.pre.aegean.gr/
http://www.pse.aegean.gr/
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1.2.3 Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 

Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών διαφέρει στα διάφορα Παιδαγωγικά τμήματα ανάλογα με 

τον τρόπο σύστασης, τη σκοποθεσία, και τα προγράμματα σπουδών τους. Μία αρκετά 

κατατοπιστική προσέγγιση στις σχολές και τις τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

καθώς και στα μοντέλα των προγραμμάτων σπουδών,
67

 δίνει την ευκαιρία στον καθένα να 

εξετάσει τα προγράμματα και το περιεχόμενό τους.
68

  

H πρόταση του Ματσαγγούρα για τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών είναι αυτή 

του μοντέλου ανάπτυξης στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Σκοπός των προγραμμάτων αυτής 

της κατεύθυνσης είναι "να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς ικανούς να αναγνωρίζουν τις 

αντιφάσεις και τα διλήμματα της εκπαίδευσης ως θεσμού και της διδασκαλίας ως πράξης,                    

τα οποία στη συνέχεια να υποβάλουν σε κριτική ανάλυση προκειμένου να κατανοήσουν τις 

αιτίες τους και να αναζητήσουν λύσεις που δικαιώνονται με τεχνοκρατικά, παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και ηθικά κριτήρια. Έτσι, ενσωματώνουν τις προτάσεις της εκπαιδευτικής 

τεχνογνωσίας, αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτοανάλυσης, που παρέχει η οργάνωση και η 

συστηματοποίηση της προσωπικής θεωρίας, και, τέλος, προσδίδουν κοινωνικό 

προσανατολισμό στη διδακτική πράξη."
69

  

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Βλέπε σελίδες 21-47, του Α'τόμου του Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας του Ματσαγγούρα (2009) 

68
 Βλέπε στις Ιστοσελίδες των τμημάτων, τα προγράμματα σπουδών 2016-2017. 

69
 Σελίδα 41, του Α'τόμου του Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας του Ματσαγγούρα (2009) 
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1.3 Η Προσωπική Θεωρία 

 

Η Προσωπική Θεωρία είναι για την επαγγελματική ζωή της δασκάλας και του δασκάλου,  το 

"Σκέφτομαι και Πράττω". Με την πεποίθηση πως κάθε ανθρώπινη πράξη προέρχεται από 

συγκεκριμένες (έστω και ακαριαίες) διεργασίες του νού, η αυτοπαρατήρηση και ο 

αναστοχασμός των εκπαιδευτικών, καθιστούν δυνατή την κατασκευή της Προσωπικής τους 

Θεωρίας, με βάση την οποία ελέγχουν και κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους.  

Οι αντιλήψεις αυτές για την ανθρώπινη συμπεριφορά, βασίζονται επίσης στον 

Κονστρουκτιβισμό, και αφήνουν κατα μέρος άλλες θεωρίες, όπου ο άνθρωπος κατευθύνεται 

από ασυνείδητες ενορμήσεις και αδιαχείριστα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Οι έρευνες για τη διδασκαλία μέχρι και πριν απο μερικές δεκαετίες εστίαζαν στο "Πράττω", 

δηλαδή την εξωτερικώς παρατηρήσιμη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, ενώ αρκετά χρόνια 

τώρα, εστιάζουν στο "Σκέφτομαι"
70

, δηλαδή στην εσωτερικώς παρατηρήσιμη συμπεριφορά 

τους. Αυτή μελετάται για παράδειγμα ως "στάση" προς κάποια θέση σε ερωτηματολόγια 

κλίμακας Likert αλλά και ως "πεποίθηση" σε "ανοιχτού" τύπου ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

                                                 
70

  Βλέπε το Insights into teachers' thinking and practice των Day, C., Pope, M. L., Denicolo, P., & ISATT 

Conference. (1990) 
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1.3.1 Μια προσέγγιση της Προσωπικής Θεωρίας 

Η Προσωπική Θεωρία "αποτελεί ένα σύστημα εσωτερικής γνώσης, αξιακά και 

συναισθηματικά φορτισμένης, με βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του, νοηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ρυθμίζει τις επιλογές του κυρίως σε 

διλημματικές καταστάσεις. Το σύστημα αυτό ως κράμα εμπειρίας και θεωρητικής γνώσης, 

αρχίζει να συστηματοποιείται πολύ πρόωρα, από τα μαθητικά ακόμη χρόνια, διαμορφώνεται 

ακόμα περισσότερο κατά τη φοιτητική εμπειρία και μορφοποιείται στην κατοπινή ενεργή 

εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική πραγματικότητα."
71

                                                               

Σε γενικές γραμμές, η προσωπική θεωρία περιλαμβάνει το σύνολο των αντιλήψεων, των 

παραδοχών, των πεποιθήσεων, των στάσεων, των αξιών και των θέσεων ενός υποψηφίου ή 

εν ενεργεία εκπαιδευτικού για το πολυσύνθετο πνευματικό φαινόμενο της Παιδείας ως 

απαύγασμα των εμπειριών τις οποίες ανέλυσε, οργάνωσε και συστηματοποίησε για να 

αντιμετωπίζει καταστάσεις. Ακόμη, μέρος αυτής αποτελούν οι προσωπικά κατασκευασμένες 

υποθέσεις με τις οποίες εμηνεύει την παιδαγωγική πραγματικότητα.                                           

Ειδικότερα, η προσωπική θεωρία
72

 είναι το περιεχόμενο των κριτιρίων και των 

αιτιοκρατικών σχημάτων με βάση τα οποία αξιολογεί ενδιαφέροντα και προβληματισμούς. 

Συμπεριλαμβάνει τις συγκινήσεις
73

 που βιώθηκαν στον χώρο της εκπαίδευσης και τις 

συσχετίσεις των παρατηρήσεων του. Ουσιαστικά, η Προσωπική Θεωρία είναι η εφαρμογή 

των θεωρητικών γνώσεών του στην πράξη αλλά και η ίδια η δράση του αναλυόμενη και 

παρατηρούμενη εκ των υστέρων καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνει σε διλήμματα,  η 

υπέρβαση των αντιφάσεών του, οι απαντήσεις στα ερωτήματά του και των μαθητών του. 
74

 

                                                 
71

 Από το Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων των Βούλγαρη και Ματσαγγούρα 
72

 Σελίδα 74, στο έργο των Φιλίππου & Καΐλα (1994) 
73

 Βλέπε το Συγκίνηση: ερμηνείες και κατανόηση των Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2004) 
74

 Βλέπε τον πρώτο τόμο του Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας του Ματσαγγούρα (2009), το Θεωρία και 

πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών της Δασκολιά, Μ. (2005), 

και το Διδασκαλία και ετερότητα: οι προσωπικές θεωρίες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις της Θεοδοσιάδου, Κ. (2015)  
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Τέλος, η Προσωπική Θεωρία μπορεί να περιέχει μεροληπτικές εντυπώσεις και στερεότυπα, 

να είναι αποτελέσματα συνηθειών και εξαναγκασμών, να περιλαμβάνει απλοικές αποδόσεις 

αιτιών για τη συμπεριφορά των άλλων, αυτο-εξυπηρετικές διαθέσεις, φήμες και κοινές 

γνώμες, εσωτερικευμένες νόρμες, προκαταλήψεις, αυτονόητες εικασίες, διακρίσεις.
75

 

Σε μιά προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της έννοιας, οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, με 

διακριτές προσωπικότητες, ικανά να κατασκευάζουν και να ανακατασκευάζουν θεωρίες.  

"Ως πρόσωπο εννοείται η μοναδική ανεπανάληπτη και συνειδητή ταυτότητα του όντος, αυτή 

η ίδια η αυτοπροσδιοριζόμενη υπόστασή του. Έτσι, αν πρόσωπο είναι ο άνθρωπος ως φορέας 

δυνατοτήτων, ως προσωπικότητα εννοούμε την επίγνωση, τη συνείδηση των ιδιοτήτων και 

ικανοτήτων του ανθρώπου". 
76

 Σύμφωνα με τον Kelly η προσωπικότητα του ατόμου 

συνίσταται από το σύστημα των νοητικών κατασκευών του. Ένα άτομο χρησιμοποιεί τις 

νοητικές κατασκευές για να εμηνεύσει τον κόσμο και να προβλέψει τα γεγονότα. Αυτές οι 

νοητικές κατασκευές ορίζουν τον κόσμο του.
77

 Η δυνατότητα επίγνωσης των προσωπικών 

νοητικών κατασκευών, με την άρνηση ύπαρξης ασυνείδητης περιοχής της προσωπικότητας, 

καθιστά δυνατή και την επίγνωση της προσωπικής θεωρίας εκ μέρους του ατόμου, που 

καθοδηγεί την διδακτική του συμπεριφορά.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
 
75

 Βλέπε το Κοινωνική Ψυχολογία των Hogg, M. A., Vaughan, G. M., & Χαντζή, Α. (2010) 
76

 Σελίδα 10, στο Το πρόσωπο στην παιδεία και η σημαντική των προσωπείων του Γκουτζαμάνη (1998) 
77

 Βλέπε το Θεωρίες Προσωπικότητας των Pervin, L. A., και John, O. P. (2001) 
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Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας τώρα παρατίθεται ένας σύντομος ορισμός, 

"Η θεωρία  αποτελεί ένα συστηματικά οργανωμένο σύνολο δηλώσεων που σινιστά σύστημα 

ερμηνευτικών θέσεων για μια περιοχή της αντικειμενικής πραγματικότητας ή της 

συνείδησης. Ουσιώδη μέρη της είναι οι διατυπώσεις νόμων που αναφέρονται σε αυτή την 

περιοχή. Η θεωρία χρησιμεύει για την κατανόηση, το σχεδιασμό, τη δράση και τον έλεγχο 

της αντικειμενικής πραγματικότητας, γι αυτό συνεπάγεται την επαλήθευση με επιστημονικά 

κριτήρια, μέσα και μεθόδους."
78

 

Ακόμη, συναφείς με την έννοια της Προσωπικής Θεωρίας, εμφανίζονται οι έννοιες τις 

"λανθάνουσας" ή "διαισθητικής" θεωρίας. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές απορρίπτονται, διότι 

όταν γίνεται λόγος για θεωρία, οφείλει αυτή να είναι προσπελάσιμη και έτοιμη για χρήση.
 79

   

Συνεπώς, η αναστοχαστική και κριτική σκέψη στη διαδικασία προσωπικής διατύπωσης ενός 

συστήματος αρχών που διέπουν την συμπεριφορά, και η βασισμένη σε επιστημονικές 

θεωρίες επιχειρηματολόγηση των επιλογών του, καθιστούν την Προσωπική Θεωρία ένα 

οργανωμένο πλαίσιο δράσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού.  

Η ανάλυση των εννοιών του προσώπου και της θεωρίας, η προέλευση και η πορεία τους στο 

χρόνο εμβαθύνει τη συζήτηση πέραν των ορίων της εργασίας, ωστόσο η γνώση τους κρίνεται 

απαραίτητη.

                                                 
78

 Βλέπε Λεξικό Όρων του Δημητρίου (1978) 
79

 Στο Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία των Carr, W., & Kemmis, S. (1997) 



 

 

 

1.3.2 Οι προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της Παιδείας  

"Η φιλοσοφία της παιδείας, έχοντας ως αντικείμενο μελέτης ένα από τα σπουδαιότερα και 

πολυπλοκότερα φαινόμενα της ζωής, την ανάπτυξη του ανθρώπου, από την οποία εξαρτάται 

η ατομική του ευτυχία και η κοινωνική του ευημερία"
80

, απαντά, μεταξύ άλλων, σε 

ερωτήματα για το σκοπό της αγωγής και για τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού. Οι 

κεντρικές φιλοσοφίες της αγωγής και οι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί που στηρίζονται σε 

αυτές συγκρίνονται πολύ πολύ απλά και σύντομα στους Πίνακες 5 και 6.  

Η απλουστευμένη διάκριση σε Παραδοσιακές και Σύγχρονες-Εναλλακτικές προσεγγίσεις, 

καθιστά απλά διαχειρίσιμο σε λίγες γραμμές τον όγκο στον οποίο απευθύνονται.  

"Η έλλεψη φιλοσοφικού υποβάθρου στους εκπαιδευτικούς και η παρουσίαση των 

μαθητοκεντρικών και δασκαλοκεντρικών μεθόδων ως διαμετρικά αντίθετων και 

αλληλοαποκλειόμενων" θεωρούνται δύο απο τα προβλήματα του Αμερικανικού 

εκπαιδευτικού συστήματος.
81

                                                 
80

 Σελίδα 49, του Φιλοσοφία της παιδείας  του Πολυχρονόπουλου, Π. (1992). 

 
81

 Στο Learning together with young children των Curtis, D., & Carter, M. (2008).  



 

 

 

Πίνακας 5 

Σύγκριση Φιλοσοφικών Θεωριών  

                     Νεωτερικότητα                                                                                                                                             Μετανεωτερικότητα 

            Παραδοσιακές Προσεγγίσεις                                                                                                                   Σύγχρονες-Εναλλακτικές Προσεγγίσεις  

          Απολυταρχικό (συγκεντρωτικό)                                                                                                                 Μη απολυταρχικό (αποκεντρωτικό) 

Φιλοσοφικές 

Θεωρίες 

 

Ιδεαλισμός 

 

Οι ιδέες είναι η μοναδική 

αληθινή πραγματικότητα, 

το μοναδικόν άξιον γνώσης 

 

 

 

 

Εστιάζει στο: Νού 

 

Ρεαλισμός 

 

Η πραγματικότητα υπάρχει 

ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο 

νου. Ο κόσμος των φυσικών 

αντικειμένων είναι η υπέρτατη 

πραγματικότητα 

 

Εστιάζει στο: Σώμα 

 

Πραγματισμός 

 

Το Σύμπαν είναι δυναμικό, 

εξελισσόμενο. Σκοπός της 

σκέψης, η δράση. Η αλήθεια είναι 

σχετική 

 

 

 

Εστιάζει στην: Εμπειρία 

 

Υπαρξισμός 

 

Η πραγματικότητα είναι 

υποκειμενική, εντός του 

ατόμου. Αυτοκαθορισμός των 

αξιών 

 

 

 

Εστιάζει στην: Ελευθερία 

Γεννήτορες Πλάτων, Σωκράτης Αριστοτέλης Pierce, James, Dewey 
Sartre, Kierkegaard, 

Dostoyevsky, Nietzsche 

Έμφαση από το 

Curriculum 

 

Παράγωγα του Λόγου 

Λογοτεχνία 

Ιστορία 

Φιλοσοφία 

Θρησκεία 

 

 

 

Μελέτη του φυσικού κόσμου 

Μαθηματικά 

Φυσική 

 

 

Ζητήματα της κοινωνικής 

εμπειρίας 

Δημιουργία νέας κοινωνικής 

τάξης 

 

 

Οτιδήποτε 

επιλέγεται από το άτομο 

Μέθοδος 

Διδασκαλίας 

Διδασκαλία διαχείρισης ιδεών: 

Διάλεξη, Συζήτηση 

Διδασκαλία κυριαρχίας των 

γεγονότων και των βασικών 

δεξιοτήτων: 

Επίδειξη, 

Προφορική Σκέψη 

Επίλυση προβλημάτων 

Μέθοδος  Ανάπτυξης 

Διεκπαιρεωτικών ικανοτήτων 

Συν-Διδασκαλία Ατόμων 

Ενταγμένων σε Κοινωνικό 

πλαίσιο 
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Πίνακας 6 

Σύγκριση Εκπαιδευτικών Προσανατολισμών  

                     Νεωτερικότητα                                                                                                                                             Μετανεωτερικότητα 

            Παραδοσιακές Προσεγγίσεις                                                                                                                   Σύγχρονες-Εναλλακτικές Προσεγγίσεις  

          Απολυταρχικό (συγκεντρωτικό)                                                                                                                 Μη απολυταρχικό (αποκεντρωτικό) 

Ανάπτυξη 

Ηθικών Αξιών 
Μίμηση Προτύπων, Ηρώων 

Άσκηση σε 

συμπεριφορικούς κανόνες 

Λήψη Συλλογικών αποφάσεων 

βάση των συνεπειών τους 

 

Το Άτομο υπόλογο των 

αποφάσεων και 

προτιμήσεών του 

 

Εκπαιδευτικός 

Προσανατολισμός 

 

Περενιαλισμός 

 

Διδαχή αιώνιων, αληθινών 

και αμετάβλητων ιδεών και 

αξιών μέσω σπουδαίων 

έργων της εκάστοτε 

Θρησκευτικής Τέχνης 

 

Ουσιαστικισμός 

 

Διδασκαλία του κοινού 

πυρήνα, τα βασικά των 

πληροφοριών και 

δεξιοτήτων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, αναγκαίων για 

την πολιτική ζωή.  

Μπορεί να μεταβάλλεται 

σταδιακά 

 

 

Προοδευτισμός 

 

Ιδέες οι οποίες υπόκεινται σε  

εμπειρικό έλεγχο. Η μάθηση 

προέρχεται από τις απορίες 

των μαθητευόμενων σε 

αλληλεπίδραση με τους 

άλλους.  

Εδράζεται στην εμπειρία και 

τον μαθητή 

 

Αναδομισμός και Κριτική 

Θεωρία 

Ανάλυση παγκόσμιων 

γεγονότων, αμφιλεγόμενων 

θεμάτων, 

πολυπολιτισμικότητα, για 

την παροχή ενός οράματος 

για καλύτερο κόσμο και 

κοινωνική αλλαγή 



 

 

 

1.4  Τα Eρευνητικά ερωτήματα 

 

Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής τρία: 

 

1. Ποιά είναι η άποψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την παιδική ηλικία 

και ποιά η θέση τους μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων; 

2. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ετών φοίτησης στις απόψεις και τις 

θέσεις των φοιτητών; 

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των απόψεων για την παιδική ηλικία και των 

θέσεων για τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις; 

 



 

 

 

2.Μέθοδος 

2.1. Συμμετέχοντες
82

 

2.1.1 O στατιστικός πληθυσμός της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από το 

σύνολο των φοιτητών
83

 Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδος.
84

                                                                   

Ο απαραίτητος επιμερισμός του στατιστικού πληθυσμού πραγματοποιήθηκε με βάση την 

πόλη στην οποία εδρεύουν τα Πανεπιστημιακά τμήματα και το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 

των σπουδαστών. 

2.1.1.1  Τα δημογραφικά στοιχεία του στατιστικού πληθυσμού  παρατίθενται στον 

Πίνακα 7.  Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις των ετών 2012, 2013, 2014, και 2015, ο 

συνολικός αριθμός των εισακτέων για τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη ανήλθε στους 13,050 

φοιτητές. Ο μεγαλύτερος συνολικά, και για τα τέσσερα έτη, αριθμός εισακτέων (1,815) 

παρατηρείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14% επί του 

συνολικού πληθυσμού ενώ ο μικρότερος (1,125) παρατηρείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί του συνολικού πληθυσμού. Αξιοσημείωτο γεγονός 

αποτελεί ακόμη η μεγάλη αύξηση του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων μεταξύ των ετών 

2013 και 2014, ο οποίος παρουσίασε μία ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 28.7%. 

 

 

 

 

                                                 
82

 Για τη συγγραφή της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία του Babbie και της Σαραφίδου. 
83

 Δεν συμπεριλήφθηκαν οι φοιτητές ονομαζόμενοι "επι πτυχίω". 
84

 Τα Πανεπιστημιακά τμήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Οι φοιτητές των Παιδαγωγικών τμημάτων συνιστούν κατά προσέγγιση το 7.5% του 

συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της χώρας.
85

 

Πίνακας 7 

 Κατανομή του Αριθμού Εισακτέων κατά Πόλη και Ακαδημαϊκό Έτος 

      
Ακαδημαικό έτος 

Πόλη 2012- 13 2013-14 2014-15 2015-16 Συχνότητες Ποσοστά 

       Ιωάννινα 430 400 525 460 1815 14% 

Ρόδος 410 370 475 500 1755 13% 

Αλεξανδρούπολη 415 300 425 390 1530 12% 

Πάτρα 370 300 425 360 1455 11% 

Ρέθυμνο 320 315 400 365 1400 11% 

Θεσσαλονίκη 310 340 375 370 1395 10% 

Αθήνα 320 315 350 335 1320 10% 

Φλώρινα 280 270 375 330 1255 10% 

Βόλος 255 245 325 300 1125 9% 

Σύνολο 3110 2855 3675 3410 13050 100% 

Πηγές
86

 

                                                 
85

 Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δημοσίευμα Απριλίου-Ιουνίου 2016 "Η Ελλάς με Αριθμούς", όπως ανακτήθηκε 

από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
86

 Τα στοιχεία ανακτήθηκαν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Oι αριθμοί των Υπουργικών 

αποφάσεων και των ΦΕΚ παρατίθενται στη βιβλιογραφία. 
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2.1.2 Η μέθοδος συλλογής δεδομένων η οποία ακολουθήθηκε ήταν η πολυσταδιακή 

γεωγραφική δειγματοληψία. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε απογραφή των 

Πανεπιστημίων και των αντίστοιχων τμημάτων. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε 

στρωματοποιημένη μή αναλογική δειγματοληψία με βάση τις κατηγορίες δύο μεταβλητών, 

του έτους φοίτησης και του φύλου. Η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας έγινε ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντιπροσώπευση όλων των στρωμάτων του πληθυσμού στο δείγμα. 

2.1.3 Το δείγμα συγκροτήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια 1505 φοιτητών                                          

από τα 18 Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας
87

 κατά το διάστημα Μάϊος-Ιούνιος 2016.                          

Ανέρχεται στο 11.53% του στατιστικού πληθυσμού και εξασφαλίζει ένα μέγιστο σφάλμα 

εκτίμησης 2.58%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Στον Πίνακα 8 παρατίθεται η κατανομή 

των συμμετεχόντων κατά πόλη. 

                                      Πίνακας 8 

Κατανομή των Συμμετεχόντων κατά Πόλη 

Πόλη Συχνότητες Ποσοστά 

   Αλεξανδρούπολη 220 14% 

Πάτρα 199 13% 

Ιωάννινα 180 12% 

Ρέθυμνο 174 12% 

Βόλος 160 11% 

Θεσσαλονίκη 154 10% 

Ρόδος 152 10% 

Αθήνα 144 10% 

Φλώρινα 122 8% 

Σύνολο 1505 100% 

 

                                                 
87

 Δεν συμπεριλήφθηκαν τα Παιδαγωγικά τμήματα Ειδικής Αγωγής. 
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2.1.3.1 Η περιγραφή του δείγματος περιλαμβάνει τις κατανομές των συμμετεχόντων 

με βάση το τμήμα, το φύλο, το τμήμα και το φύλο, και το έτος φοίτησης.                              

Οι σπουδαστές τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης αποτελούν τα 2/3 του δείγματος 

(βλ.Πίνακας 9) και στη συντριπτική του πλειοψηφία το δείγμα αποτελείται από γυναίκες,    

με ποσοστό 90.5% (βλ.Πίνακας 10).                                                                                                                            

Αναλυτικότερα, οι φοιτήτριες τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης κατέχουν ποσοστό 57.7%, 

ακολουθούν οι φοιτήτριες τμημάτων Προσχολικής εκπαίδευσης με ποσοστό 32.8%,             

οι φοιτητές τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης με ποσοστό 8.8%,                                         

και τέλος οι φοιτητές τμημάτων Προσχολικής εκπαίδευσης με ποσοστό 0.7% (βλ.Πίνακας 5). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνδρες στην Προσχολική εκπαίδευση αποτελούν το 2.2%               

ενώ στην Δημοτική εκπαίδευση αποτελούν το 13.3% (βλ.Πίνακας 11).                                                                            

Ως προς το έτος φοίτησης, το 54.4% των συμμετεχόντων βρίσκονται στο πρώτο και δεύτερο 

έτος, ενώ το 45.6% στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών (βλ.Πίνακας 12).   

                                     Πίνακας 9 

Κατανομή των Συμμετεχόντων κατά Τμήμα 

Τμήμα Συχνότητες Ποσοστά 

   
Δημοτικής 1001 66.5% 

Προσχολικής 504 33.5% 

Σύνολο 1505 100% 
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Στον Πίνακα 10 βλέπουμε την κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο.                                         

Η αναλογία των γυναικών προς τους άνδρες είναι περίπου 9:1. 

                                     Πίνακας 10 

                                     Κατανομή των Συμμετεχόντων κατά Φύλο 

Φύλο Συχνότητες Ποσοστά 

   
Άνδρες 144 9.5% 

Γυναίκες 1361 90.5% 

Σύνολο 1505 100% 

 

 

Μεταξύ των φοιτητών τμημάτων Προσχολικής εκπαίδευσης το 97.8% είναι γυναίκες ενώ 

μεταξύ των φοιτητών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης οι γυναίκες αποτελούν το 86.7%. 

 

                            Πίνακας 11 

                            Κατανομή των Συμμετεχόντων κατά Τμήμα και Φύλο 

   
Φύλο 

Τμήμα Άνδρες Γυναίκες Συχνότητες 

    
Προσχολικής  11 493 504 

Δημοτικής 133 868 1001 

Σύνολο 144 1361 1505 
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Στον Πίνακα 12 βλέπουμε την κατανομή των συμμετεχόντων κατά έτος φοίτησης.                  

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο δείγμα έχουν οι φοιτητές του πρώτου έτους ενώ τη μικρότερη 

οι τεταρτοετείς φοιτητές.                               

                                    Πίνακας 12 

                                    Κατανομή των Συμμετεχόντων κατά Έτος Φοίτησης 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Ποσοστά 

   1
ο
 516 34.3% 

2
ο
 303 20.1% 

3
ο
 440 29.2% 

4
ο
 246 16.4% 

Σύνολο 1505 100% 
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2.2 Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο ερωτηματολόγια.                                                      

Το πρώτο διαμορφώθηκε με βάση το "Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων" 

των Σταμάτη Βούλγαρη και Ηλία Ματσαγγούρα (2005).                                                                             

Το δεύτερο ήταν το "Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Απόψεων για την Παιδική Ηλικία" από 

τους Σοφία Αυγητίδου και Δημήτρη Πνευματικό (2016). 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης, ως βασικοί παράγοντες για την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων σε παραμέτρους του πληθυσμού, ελέγθηκαν και 

αξιολογήθηκαν με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών τεχνικών. Συγκεκριμένα, η 

αξιοπιστία αξιολογήθηκε βάση του κριτηρίου της εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας με τη 

χρήση του δείκτη Cronbach's α, γενικά για κάθε ερωτηματολόγιο (βλ.Πίνακας 13) αλλά και 

επι μέρους για κάθε παράγοντα των ερωτηματολογίων. Η εγκυρότητα ελέγχθηκε με τη 

διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης, η οποία κατέδειξε διαστάσεις σε συμφωνία με τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό των προτάσεων, γεγονός που υποστηρίζει την εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής ή δομική εγκυρότητα των ερωτηματολογίων. 

                       Πίνακας 13 

                       Δείκτες Αξιοπιστίας των Εργαλείων Μέτρησης 

Ερωτηματολόγιο Αριθμός Μεταβλητών  Cronbach's α 

    Προσωπικής Θεωρίας 15   .71  

Παιδικής Ηλικίας 15    .71 

 

Στη συνέχεια γίνεται η αναλυτική περιγραφή των ερωτηματολογίων και παρατίθενται οι 

μέθοδοι αξιολόγησης εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 
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2.2.1 Το "Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων" πρόκειται για ένα 

όργανο ανάδειξης και μελέτης, με τη χρήση κλίμακας τύπου Likert, των προσωπικών 

θεωριών των υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την 

Εκπαίδευση. Στον αρχικό σχεδιασμό του, λήφθηκαν υπόψη προγενέστερες έρευνες καθώς 

και η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά την φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης. Η εκδοχή του (2009),
88

 στην οποία στηρίχτηκε η κατασκευή του εργαλείου της 

παρούσας έρευνας, περιελάμβανε 33 προτάσεις-θέσεις, αντιπροσωπευτικές τριών ευρύτερων 

φιλοσοφικο-παιδαγωγικών προσανατολισμών, κατανεμημένες σε 11 τομείς εκπαιδευτικού 

προβληματισμού.                                                                                                                                            

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι υποκλίμακες αναγνώρισης των 

πεποιθήσεων σε 5 τομείς ενώ οι θέσεις διακρίθηκαν ως αντιπροσωπευτικές δύο 

κατευθύνσεων στις προσεγγίσεις του πολυσύνθετου φαινομένου της Εκπαίδευσης, την 

Παραδοσιακή και τη Σύγχρονη-Εναλλακτική ( Πίνακες 5 και 6).                                                          

Οι τομείς εκπαιδευτικού προβληματισμού, για τους οποίους επιχειρήθηκε η αναγνώριση της 

βάσης των προσωπικών θεωριών των συμμετεχόντων, ήταν οι ακόλουθοι: (α) ο μαθησιακός 

ρόλος του μαθητή, (β) η φύση του μαθητή, (γ) η διαδικασία της μάθησης, (δ) ο διδακτικός 

ρόλος του δασκάλου, και τέλος (ε) οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης.                                     

Αξίζει να σημειώσουμε πως η χρήση ερευνητικών εργαλείων τα οποία έχουν επανειλημμένα 

χρησιμοποιηθεί εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα, επειδή μέσα από την εφαρμογή τους σε 

έρευνες έχουν βελτιωθεί και έχει επαναξιολογηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους.                  

Στα πλαίσια αυτά, ο βαθμός στον οποίο το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης αποτυπώνει τις 

ιδέες μίας εκ των κατευθύνσεων εμφανίζεται αρκετά ικανοποιητικός (βλ.Πίνακας 14).                 

Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε διατίθεται στο Παράρτημα. 

 

                                                 
88

 Βλέπε τη διπλωματική  εργασία  Προσωπικές Θεωρίες Δασκάλων και Υποψηφίων Δασκάλων. Μια Απόπειρα 

Χαρτογράφησης και Συγκριτικής Αποτίμησης του Χόνδρα, Α. (2009) 
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2.2.1.1 Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας βάση του κριτηρίου της εσωτερικής συνοχής  

με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach's α, επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του εργαλείου.                                

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη για κάθε παράγοντα. 

          Πίνακας 14 

           Τιμές του Δείκτη Cronbach's α για τους Παράγοντες της Κλίμακας Αναγνώρισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          Προσωπικής Θεωρίας 

Παράγοντες Αριθμός Μεταβλητών  Cronbach's α 

    Παραδοσιακές προσεγγίσεις 5   .76  

Σύγχρονες Εναλλακτικές προσεγγίσεις  10    .73 

 

2.2.1.2 Η αξιολόγηση της εγκυρότητας  πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της 

παραγοντικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, εκτελέσθηκε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με τη 

μέθοδο ορθογωνικής (Varimax) περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης του Kaiser.                                                         

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται οι φορτίσεις των παραγόντων με τις προτάσεις του 

ερωτηματολογίου να αποδίδονται με σύντομη συνοπτική περιγραφή.                                                                                                                                                 

Ο παράγοντας που αντιστοιχεί στις σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις εξηγεί το 17.8% 

της συνολικής διακύμανσης ενώ αυτός των παραδοσιακών προσεγγίσεων το 20.5%.                                   

Οι δύο παράγοντες ερμηνεύνουν το 38.3% της συνολικής διακύμανσης.                                                

Οι προτάσεις που αφορούν το μαθησιακό ρόλο του μαθητή εμφανίζονται ως πρωταρχικοί 

συντελεστές των παραγόντων ενώ τις χαμηλότερες επιβαρύνσεις παρουσιάζουν οι προτάσεις 

που αφορούν τη διαδικασία της μάθησης. 
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Πίνακας 15 

 Φορτίσεις Παραγόντων της Κλίμακας Αναγνώρισης Προσωπικής Θεωρίας 

Παράγοντες  1 2 

2 

 

1. Σύγχρονες Εναλλακτικές Προσεγγίσεις  
   

Α3. Μαθητής, Ενεργός πρωταγωνιστής  .71  

Ε2. Μέθοδος,  Προγραμματισμός από τους μαθητές  .61  

Δ2. Δάσκαλος, Διευκολύνει την προσωπική πορεία  .59  

Β3. Παιδί, Έμφυτες δυνατότητες  .56  

Β1. Παιδί, Απεριόριστες δυνατότητες  .55  

Α2. Μαθητής, Ενεργό μέλος  .54  

Δ3. Δάσκαλος, Ενθαρρύνει την ανασυγκρότηση κανόνων  .52  

Γ3. Μάθηση, Συλλογική διαδικασία  .49  

Ε3. Μέθοδος, Καθοδηγούμενη διερεύνηση  .47  

Γ2. Μάθηση, Ατομική διαδικασία  .37  

2. Παραδοσιακές προσεγγίσεις    

Α1.Μαθητής, Παθητικός αποδέκτης   .81 

Δ1. Δάσκαλος, Αυθεντία και πειθάρχηση   .75 

Ε1. Μέθοδος, Άμεση διδασκαλία   .73 

Β2. Παιδί, Ανωριμότητα και καθοδήγηση   .72 

Γ1. Μάθηση, Λογική διαδικασία   .53 
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2.2.2 Το "Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Απόψεων για την Παιδική Ηλικία" 

πρόκειται για ένα όργανο ανάδειξης και μελέτης, με τη χρήση κλίμακας τύπου Likert, των 

πεποιθήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την έννοια της 

παιδικής ηλικίας. Κατασκευάστηκε βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Avgitidou, 

Pnevmatikos, and Likomitrou (2013), όπου πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου των 

απαντήσεων 316 υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα 

χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και την ικανότητα των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. 

Η διεξαγωγή της έρευνας των Avgitidou et al.(2013) είχε λάβει υπόψη της σχετικές έρευνες 

για τις πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών καθώς και τη σχετική ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία, η οποία αφορά την προσπάθεια διατύπωσης θεωριών για το φαινόμενο της 

παιδικής ηλικίας. Το ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας όπως αυτό διαμορφώθηκε 

από τους Avgitidou and Pnevmatikos (2016), περιλαμβάνει 15 προτάσεις, οι οποίες 

αποσκοπούν στην περιγραφή, ανάλυση και ποσοτική διερεύνηση των χαρακτηριστικών τα 

οποία αναγνωρίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην έννοια της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα 

με τη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται στη βιβλιογραφία, και προτείνει διαφορετικές 

τυπολογίες της παιδικής ηλικίας με βάση ορισμένα κοινά δομικά χαρακτηριστικά της, η 

παρούσα έρευνα επιδιώκει την επισήμανση τεσσάρων απόψεων της παιδικής ηλικίας οι 

οποίες μπορούν να περιγραφούν ως (α) η "ρομαντική", (β) η "ομογενοποιητική", (γ) η 

"υποτιμιτική", και (δ) η "κινητήριος" άποψη για την παιδική ηλικία. Ως "ρομαντική" 

ονομάζουμε την άποψη βάση της οποίας η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από αγνότητα, 

ξενοιασιά, αθωότητα, χαρά, και παιχνίδι.  Η "ομογενοποιητική" άποψη είναι αυτή που 

αντιλαμβάνεται την παιδική ηλικία ως κάτι αμετάβλητο στον χρόνο, με κοινά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με την ακριβή ηλικία των παιδιών ανεξαρτήτως τόπου, και 

προσδίδει κοινά βασικά χαρακτηριστικά σε όλα τα παιδιά.                                                                                      
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Η "υποτιμιτική" άποψη θεωρεί πως η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα και 

πως τα παιδιά είναι ευκολόπιστα και ανίκανα να πάρουν αποφάσεις μόνα τους. Τέλος, η 

"κινητήριος" άποψη βλέπει στην παιδική ηλικία ένα εσωτερικό κίνητρο για γνώση, μια 

κατάσταση περιέργειας που εκδηλώνεται με την εξερεύνηση και εκτιμά πως τα παιδιά είναι 

ικανά να μάθουν πολλά πράγματα αν διδαχθούν με το σωστό τρόπο.                                                                          

Σημειώνουμε πως η διασφάλιση της εγκυρότητας περιεχομένου προηγήθηκε της συλλογής 

των δεδομένων. Συγκεκριμένα, έγινε ο εντοπισμός των κύριων διαστάσεων που συνθέτουν 

την έννοια της παιδικής ηλικίας και υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από μια ομάδα ατόμων που 

θεωρούνται ειδικοί στη μελέτη της. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται στο 

Παράρτημα. 
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2.2.2.1 Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας  βάση του κριτηρίου της εσωτερικής συνοχής  

με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach's α, εμφάνισε σχετικώς ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη για κάθε παράγοντα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τιμές του δείκτη >.70 θεωρούνται αποδεκτές, >.60 

συζητήσιμες, ενώ τιμές  >.50 δηλώνουν την ύπαρξη εσωτερικής συνάφειας χαμηλής τάξης.                       

Η βελτίωση των τιμών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την προσθήκη συναφών με τις 

αντίστοιχες πεποιθήσεις προτάσεων αφού ο αριθμός τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την τιμή του συντελεστή.
89

 

                           Πίνακας 16 

                           Τιμές του Δείκτη Cronbach's α για τους Παράγοντες της Κλίμακας                                                                                                                                

                           Διερεύνησης Απόψεων για την Παιδική Ηλικία 

Παράγοντες Αριθμός Μεταβλητών  Cronbach's α 

    Ρομαντική 5   .75  

Ομογενοποιητική 4  .63 

Υποτιμιτική 3  .56 

Κινητήριος 3    .55 

                                                          

 

 

 

                                                 
89

 Συνήθως ένας μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων αποδίδει μεγαλύτερο συντελεστή Cronbach. 
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2.2.2.2 Η αξιολόγηση της εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της 

παραγοντικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, εκτελέσθηκε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με τη 

μέθοδο ορθογωνικής (Varimax) περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης του Kaiser.                                                                  

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται οι φορτίσεις των παραγόντων με τις προτάσεις να 

αποδίδονται ως χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας.                                                                                    

Ο παράγοντας τον οποίο χαρακτηρίσαμε ως "ρομαντική" άποψη εξηγεί το 17.1% της 

συνολικής διακύμανσης. Ο παράγοντας  "ομογενοποιητική" άποψης το 12.9%,                                             

ο παράγοντας "κινητήριος" άποψη  εξηγεί το 11.1%, και τέλος αυτός της "υποτιμιτικής" το 

10.8%. Οι παράγοντες στο σύνολό τους ερμηνεύουν το 51.9% της συνολικής διακύμανσης. 
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Πίνακας 27 

 Φορτίσεις Παραγόντων της Κλίμακας Διερεύνησης Απόψεων για την Παιδική Ηλικία 

Παράγοντες    1 2 3 4 

        

1. Η "Ρομαντική" άποψη        

Αγνότητα    .75       

Ξενοιασιά    .72    

Αθωότητα    .70    

Χαρά    .68    

Παιχνίδι    .66    

2. Η "Ομογενοποιητική" άποψη         

Ομοιογένεια στο χρόνο     .77    

Ομοιογένεια βάση της ηλικίας     .74    

Ομοιογένεια βάση της ηλικίας, ανεξαρτήτως τόπου     .66   

Ομοιογένεια βασικών χαρακτηριστικών, ανεξαρτήτως τόπου   .53   

3. Η "Κινητήριος" άποψη         

Εξερεύνηση      .77   

Περιέργεια        .72   

Ικανότητα μάθησης βάση ποιότητας διδασκαλίας      .64  

4. Η "Υποτιμητική" άποψη         

Ανωριμότητα       .75  

Ευπιστία       .72  

Ανικανότητα στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων     .67  
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2.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων δύναται να ιεραρχηθεί σε τέσσερα επιμέρους στάδια 

τα οποία ακολουθήθηκαν, ως επί το πλείστον, με τη σειρά παρουσίασής τους στο κείμενο. 

2.3.1 Οι ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων και των αντίστοιχων τμημάτων υπήρξαν το 

πρώτο σημείο αναφοράς μας. Αρχικά  μελετήθηκαν τα προγράμματα σπουδών καθώς και τα 

ωρολόγια προγράμματα εαρινού εξαμήνου του κάθε τμήματος. Στη συνέχεια, 

πληροφορηθήκαμε για τους διδάσκοντες των μαθημάτων. Τέλος, οργανώθηκαν οι 

πληροφορίες για την τοποθεσία κάθε τμήματος όπως επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας.  

2.3.2 Οι γραμματείες των τμημάτων ήταν ο δεύτερος παράγοντας πληροφόρησης. 

Αρχικά υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με όσες κρίθηκε πως ήταν απαραίτητο π.χ. λόγω 

μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης, λόγω περιόδου φοιτητικών εκλογών, λόγω εκκίνησης 

εξεταστικής περιόδου. Στη συνέχεια, επισκεπτόμασταν κατά την άφιξή μας σε κάθε τμήμα, 

το κτίριο διοίκησης και τα γραφεία ούτως ώστε να λάβουμε την σχετική ενημέρωση για την 

ακριβή τοποθεσία διεξαγωγής των μαθημάτων και τυχόν έκτακτες αλλαγές στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις δεχθήκαμε και ξενάγηση στους χώρους των 

κτιρίων. 
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2.3.3 Οι διδάσκοντες των μαθημάτων ήταν το σημείο κλειδί της διαδικασίας.                       

Αρχικά πραγματοποιούσαμε μία σύντομη συνάντηση είτε πριν είτε κατά το διάλειμμα της 

διεξαγωγής του μαθήματος δίνοντας τις απαραίτητες συστάσεις. Στη συνέχεια, ενημερώναμε 

τους διδάσκοντες για τους στόχους και το σκοπό της έρευνάς μας και ζητούσαμε την 

πολύτιμη συνδρομή τους. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ανέλαβαν οι ίδιοι να 

πραγματοποιήσουν τη διαδικασία, περιπτώσεις όπου μας σύστησαν και παρακίνησαν τους 

φοιτητές να συμμετάσχουν, περιπτώσεις όπου απλά έδωσαν την άδειά τους, και περιπτώσεις 

όπου αρνήθηκαν να συμβάλλουν λόγω φόρτου εργασίας όπως π.χ. συμπλήρωση άλλου 

ερευνητικού εργαλείου. Τέλος, γινόταν η διανομή και συλλογή των εργαλείων μέτρησης είτε 

στην αρχή, είτε αμέσως μετά το διάλειμμα, είτε με το πέρας του μαθήματος.                      

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διδάσκοντες παρέμεναν μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. 

2.3.4 Οι φοιτητές ως πρωταγωνιστές της διαδικασίας έπαιξαν τον σημαντικότερο 

ρόλο. Αρχικά πραγματοποιούσαμε τις απαραίτητες συστάσεις, ενημερώνονταν για τους 

στόχους και τους σκοπούς της έρευνας, και για την προαιρετική και ανώνυμη συμμετοχή 

τους σε αυτήν. Στη συνέχεια όσοι επιθυμούσαν να συμμετάσχουν λάμβαναν τα 

ερωτηματολόγια και τους δινόταν οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. Τέλος, οι φοιτητές 

έδιναν την απαραίτητη προσοχή και αφοσίωση στη διαδικασία συμπλήρωσης η οποία είχε 

διάρκεια κατα μέσο όρο τα 16 λεπτά. Αρκετοί φοιτητές βοήθησαν ακόμη και στη συλλογή 

και διανομή των ερωτηματολογίων. 
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  3.Αποτελέσματα 

Η επεξεργασία των δεδομένων, με τα κατάλληλα μέτρα της περιγραφικής και αναλύσεις της 

επαγωγικής στατιστικής, προσπάθησε να απαντήσει και να ελέγξει τα ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας. Το πρόγραμμα ανάλυσης στατιστικών δεδομένων το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS.                                                                                                                                    

Η απάντηση του πρώτου ερωτήματος δόθηκε μέσω της εντολής                                                       

εμφάνισης των συχνοτήτων (Frequencies), με επιλεγμένα στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης, 

τον μέσο όρο και μεταβλητότητας την τυπική απόκλιση, για κάθε παράγοντα.                                                                              

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα δόθηκε μέσω της εντολής                                    

πραγματοποίησης παραμετρικής ανάλυσης διασποράς μίας κατεύθυνσης (One-way ANOVA) 

με ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή το έτος φοίτησης εφόσον είχαν προηγηθεί  οι έλεγχοι της 

κανονικής κατανομής (Kolmogorov-Smirnov) και της ισότητας των διασπορών (Levene). 

Στους παράγοντες όπου σημειώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του έτους φοίτησης 

πραγματοποιήθηκε ο εκ των υστέρων έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων του Tukey (Post Hoc) 

για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις πεποιθήσεις των 

φοιτητών από έτος σε έτος.                                                                                                                   

Η απάντηση στο τρίτο ερώτημα δόθηκε μέσω της εντολής υπολογισμού του συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης Pearson (Correlations) για να διερευνήσουμε την ύπαρξη 

συσχετίσεων μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων. 
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3.1 Οι Κεντρικές Τάσεις και η Επίδραση του Έτους Φοίτησης 

Με σκοπό την βελτιωμένη εμφάνιση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε αναγωγή των 

κλιμάκων τύπου-Likert, των δύο ερωτηματολογίων, σε μία τρίτη μοναδιαία κλίμακα.         

Στα πλαίσια αυτά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις λαμβάνουν τιμές από το                 

μηδέν (βαθμός απολύτου διαφωνίας) έως το ένα (βαθμός απολύτου συμφωνίας). Όπως είναι 

φυσικό, τιμές μικρότερες του 0.50 δηλώνουν τάση διαφωνίας ενώ οι μεγαλύτερες τάση 

συμφωνίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ακόμη το ποσοστό των συμμετεχόντων οι 

οποίοι έδειξαν να συμμερίζονται ή να απορρίπτουν τις θέσεις  κάποιας θεωρίας ή άποψης. 

3.1.1  Στο "Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων" 

3.1.1.1  Η Παραδοσιακή προσέγγιση φαίνεται να διχάζει τους συμμετέχοντες αφού 

παρατηρούμε πως 35% του δείγματος διαφωνεί με τις αντίστοιχες θέσεις, 27% συμφωνεί και 

38%  τοποθετείται μεταξύ συμφωνίας και διαφωνίας.                                                                       

Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αποκλίσεις των τιμών των απαντήσεων 

ανάλογα με το έτος φοίτησης. Παρατηρούμε πως ενώ οι νεοεισαχθέντες φοιτητές εμφανίζουν 

μια τάση συμφωνίας,  όσοι βρίσκονται στο τέλος της φοίτησης τείνουν να διαφωνούν με τις 

συγκεκριμένες θέσεις.                                                                                                                                                

Η επίδραση του έτους φοίτησης στις πεποιθήσεις των φοιτητών υπήρξε στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .01, F(3,1501) = 14.88, p = .001, ηp
2
 = .029.                                       

Οι πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις με τον έλεγχο του Tukey (Post Hoc) έδειξαν ότι:                       

 Ο μέσος όρος του πρώτου έτους (M = 0.52, SD = 0.14) παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με αυτόν του τρίτου (M = 0.47, SD = 0.14)  p = .001 και  

 με αυτόν του τέταρτου έτους (M = 0.47, SD = 0.15)  p = .001.   
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 Ακόμη ο μέσος όρος του δεύτερου έτους (M = 0.50, SD = 0.14) παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά με αυτόν του τρίτου (M = 0.47, SD = 0.14)  p = .018. 

                       Πίνακας 18 

                       Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για τις Παραδοσιακές 

                       Προσεγγίσεις 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

1
ο
 516 0.52 0.14 

2
ο
 303 0.50 0.14 

3
ο
 440 0.47 0.14 

4
ο
 246 0.47 0.15 

Σύνολο 1505 0.49 0.14 

 

 

3.1.1.2  Οι Σύγχρονες-εναλλακτικές προσεγγίσεις  βρίσκουν σχεδόν το σύνολο των 

φοιτητών σύμφωνο με αυτές αφού μόλις το 2.6% φαίνεται να διαφωνεί.                                                                   

Στον Πίνακα 19 παρατηρούμε τους μέσους όρους των τιμών των απαντήσεων ανάλογα με το 

έτος φοίτησης. Υψηλή τάση συμφωνίας παρατηρείται σε όλα τα έτη χωρίς να 

παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 
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                        Πίνακας 19 

                       Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για τις Σύγχρονες Εναλλακτικές  

                      Προσεγγίσεις 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

1
ο
 516 0.69 0.09 

2
ο
 303 0.68 0.08 

3
ο
 440 0.69 0.08 

4
ο
 246 0.70 0.07 

Σύνολο 1505 0.69 0.08 

 

 

3.1.1.2  Η σύγκριση των δύο κατευθύνσεων έγινε με την εντολή πραγματοποίησης 

ζευγαρωτού ελέγχου (Paired sample T-test).  Η σύγκριση ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των παραδοσιακών (M = 0.49, SD = 0.14) και των σύγχρονων 

εναλλακτικών (M = 0.69, SD = 0.08) προσεγγίσεων  t(1504)= -49.1,  p = .001.
90

                                      

Η οπτική αναπαράσταση της διαφοράς δίνεται από το Γράφημα 1. 

 

 

 

 

                                                 
90

 Η σύγκριση έγινε μεταξύ των συνολικών μέσων όρων. 
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Γράφημα 1 

Η Σύγκριση των Μέσων Όρων στο Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων  
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3.1.2  Στο "Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Απόψεων για την Παιδική Ηλικία"  

3.1.2.1  Η "Ρομαντική" άποψη γίνεται αποδεκτή από 9 στους 10 συμμετέχοντες. 

Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αποκλίσεις των τιμών των απαντήσεων 

ανάλογα με το έτος φοίτησης. Παρατηρούμε πως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 

φοιτητές τείνουν να συμφωνούν λιγότερο με αυτή την άποψη ωστόσο ο βαθμός συμφωνίας 

παραμένει υψηλός. Η επίδραση του έτους φοίτησης στις πεποιθήσεις των φοιτητών υπήρξε 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .01, F(3,1501) = 4.31, p = .005, ηp
2
 = .009. 

Οι πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις με τον έλεγχο του Tukey (Post Hoc) έδειξαν ότι ο 

μέσος όρος του πρώτου έτους (M = 0.68, SD = 0.12) παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με αυτόν του τέταρτου έτους (M = 0.65, SD = 0.13) p = .005.   

                       Πίνακας 20 

                       Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για τη "Ρομαντική" Άποψη 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

    
1

ο
 516 0.68 0.12 

2
ο
 303 0.66 0.13 

3
ο
 440 0.67 0.12 

4
ο
 246 0.65 0.13 

Σύνολο 1505 0.67 0.12 
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3.1.2.2  Η "Ομογενοποιητική" άποψη δεν χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των 

φοιτητών αφού μόλις 1 στους 4 φαίνεται να την υιοθετεί.                                                                      

Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αποκλίσεις των τιμών των απαντήσεων 

ανάλογα με το έτος φοίτησης. Παρατηρούμε πως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 

φοιτητές διαφωνούν όλο και περισσότερο με τις προτάσεις της συγκεκριμένης άποψης.                          

Η επίδραση του έτους φοίτησης στις πεποιθήσεις των φοιτητών υπήρξε στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .01, F(3,1501) = 3.92, p = .008, ηp
2
 = .008.                                               

Οι πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις με τον έλεγχο του Tukey (Post Hoc) έδειξαν ότι:  

 Ο μέσος όρος του πρώτου έτους (M = 0.45, SD = 0.14) παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με αυτόν του δεύτερου (M = 0.42, SD = 0.13) p = .020 και 

 με αυτόν του τρίτου έτους (M = 0.42, SD = 0.13) p = .025.   

                       Πίνακας 21 

                       Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για την "Ομογενοποιητική" Άποψη 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

    
1

ο
 516 0.45 0.14 

2
ο
 303 0.42 0.13 

3
ο
 440 0.42 0.13 

4
ο
 246 0.43 0.14 

Σύνολο 1505 0.43 0.14 
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3.1.2.3  Η "Κινητήριος" άποψη λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας 

μεταξύ των παραγόντων των δύο ερωτηματολογίων αφού μόνο 14 στους 1505 φοιτητές 

διαφωνούν με την άποψη ότι η παιδική ηλικία σημαίνει περιέργεια και εξερεύνηση και πως 

τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν πολλά πράγματα αρκεί να διδαχθούν με το σωστό τρόπο.                             

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αποκλίσεις των τιμών των απαντήσεων 

ανάλογα με το έτος φοίτησης 

                       Πίνακας 22 

                       Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για την "Κινητήριο" Άποψη 

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

    
1

ο
 516 0.77 0.08 

2
ο
 303 0.77 0.09 

3
ο
 440 0.78 0.07 

4
ο
 246 0.78 0.08 

Σύνολο 1505 0.77 0.08 
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3.1.2.4  Η "Υποτιμητική" άποψη αποτελεί και αυτή σημείο έντονου 

προβληματισμού για το δείγμα αφού 49.6% δείχνει να μη τη συμμερίζεται, 6.9% βρίσκεται 

μεταξύ συμφωνίας και διαφωνίας, ενώ 43.5% παρουσιάζει τάση συμφωνίας.                                    

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών των 

απαντήσεων ανάλογα με το έτος φοίτησης. Παρατηρούμε πως ενώ οι νεοεισαχθέντες 

φοιτητές δείχνουν μια τάση να θεωρούν τα παιδιά ευκολόπιστα, ανώριμα και ανίκανα να 

λάβουν μόνα τους αποφάσεις, οι τελειόφοιτοι φαίνεται να διαφωνούν με τις συγκεκριμένες 

θέσεις . Η επίδραση του έτους φοίτησης στις πεποιθήσεις των φοιτητών υπήρξε στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .01, F(3,1501) = 18.17, p = .001, ηp
2
 = .035. 

Οι πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις με τον έλεγχο του Tukey (Post Hoc) έδειξαν ότι: 

 Ο μέσος όρος του πρώτου έτους (M = 0.53, SD = 0.15) παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με αυτόν του δέυτερου (M = 0.49, SD = 0.15) p = .002  

 Με αυτόν του τρίτου (M = 0.46, SD = 0.14) p = .001 και  

 Με αυτόν του τέταρτου έτους (M = 0.49, SD = 0.16) p = .001.   

 Ακόμη ο μέσος όρος του δεύτερου έτους (M = 0.49, SD = 0.15 παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά με αυτόν του τρίτου (M = 0.46, SD = 0.14)  p = .022. 

           Πίνακας 23 

          Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για την "Υποτιμιτική" Άποψη  

Έτος Φοίτησης Συχνότητες Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

1
ο
 516 0.53 0.15 

2
ο
 303 0.49 0.15 

3
ο
 440 0.46 0.14 

4
ο
 246 0.49 0.16 

Σύνολο 1505 0.49 0.15 
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3.1.2.5  Η σύγκριση των τεσσάρων απόψεων έγινε με την εντολή πραγματοποίησης 

ζευγαρωτού ελέγχου (Paired sample T-test) για όλα τα πιθανά ζεύγη απόψεων.                                             

Η σύγκριση ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των απόψεων.  

Αναλυτικότερα, μεταξύ "ρομαντικής" (M = 0.67, SD = 0.12) και  

  "ομογενοποιητικής" άποψης (M = 0.43, SD = 0.14)  t(1504)= 54.92,  p = .001. 

 "κινητήριου" άποψης (M = 0.77, SD = 0.08)  t(1504)= -30.54,  p = .001 

 "υποτιμιτικής" άποψης (M = 0.49, SD = 0.15)  t(1504)= 40.43,  p = .001                                    

μεταξύ "ομογενοποιητικής" (M = 0.43, SD = 0.14)  και 

 "κινητηρίου" άποψης (M = 0.77, SD = 0.08)  t(1504)= 82.18,  p = .001 

 "υποτιμιτικής" άποψης (M = 0.49, SD = 0.15)  t(1504)= 13.29,  p = .001 

μεταξύ "κινητηρίου" άποψης (M = 0.77, SD = 0.08) και 

 "υποτιμιτικής" άποψης (M = 0.49, SD = 0.15)  t(1504)= -62.39,  p = .001 

 

Η οπτική αναπαράσταση των διαφορών δίνεται από το Γράφημα 2. 
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Γράφημα 2 
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3.2 Συσχετίσεις  

Η προσωπική θεωρία κάθε δασκάλας και δασκάλου, συμπεριλαμβάνει την έννοια της 

παιδικής ηλικίας. Με την πεποίθηση πως αποτελεί κεντρικής σημασίας ζήτημα διερευνήθηκε 

η σχέση τις με τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.  

3.1.1 Η Παραδοσιακή προσέγγιση και η "Υποτιμιτική-Ομογενοποιητική"άποψη   

Στην περίπτωση των Παραδοσιακών προσεγγίσεων παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

γραμμικές συσχετίσεις με την υποτιμιτική, την ομογενοποιητική και τη ρομαντική άποψη. 

Αναλυτικότερα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική: 

 Μέτρια θετική συσχέτιση  r = .34, p =  .001 με την "υποτιμιτική" άποψη,                                 

 Χαμηλή θετική συσχέτιση r = .21, p =  .001 με την "ομογενοποιητική" άποψη, και  

 Ασθενής θετική συσχέτιση r = .16, p =  .001   με την "ρομαντική" άποψη.    

Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των απόψεων βρέθηκε: 

 Χαμηλή θετική συσχέτιση  r = .28, p =  .001 μεταξύ "υποτιμιτικής" και "ρομαντικής"  

 Χαμηλή θετική συσχέτιση  r = .24, p =  .001 μεταξύ "υποτιμιτικής" και 

"ομογενοποιητικής", και 

 Χαμηλή θετική    r = .20, p =  .001 μεταξύ "ρομαντικής" και "ομογενοποιητικής".            

 

Με λίγα λόγια, οι υποψήφιοι που τείνουν να θεωρούν την παιδική ηλικία, μία ομοιογενή στο 

χώρο και το χρόνο κατάσταση ανωριμότητας, ευπιστίας και ανικανότητας στη λήψη 

αποφάσεων τείνουν να συμφωνούν και με την αντίληψη του μαθησιακού ρόλου του μαθητή 

ως παθητικού αποδέκτη καθώς και με την αξιοποίηση της αυθεντίας τους στην πειθάρχηση 

της συμπεριφοράς των παιδιών.  
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3.1.2 Οι Σύγχρονες  προσεγγίσεις και η ''Κινητήριος" άποψη    

Στην περίπτωση των Σύγχρονων εναλλακτικών προσεγγίσεων παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές γραμμικές συσχετίσεις με την κινητήριο, την ρομαντική και τη υποτιμιτική.  

Αναλυτικότερα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική: 

 Μέτρια θετική συσχέτιση  r = .30, p =  .001 με την "κινητήριο" άποψη,                                  

 Ασθενής θετική συσχέτιση r = .14 , p =  .001 με την "ρομαντική" άποψη, και  

 Μηδενική αρνητική συσχέτιση r = -.05,  p =  .035  με την "υποτιμιτική" άποψη.    

 

Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των απόψεων βρέθηκε: 

 Ασθενής θετική συσχέτιση r = .18 , p =  .001 μεταξύ "ρομαντικής" και "κινητήριου". 

 

Με λίγα λόγια, οι υποψήφιοι που διακρίνουν στην παιδική ηλικία, μία εγγενή περιέργεια η 

οποία εκδηλώνεται με την εξερεύνηση σε συνδυασμό με την ικανότητα για μάθηση, τείνουν 

να συμφωνούν με την αντίληψη του μαθησιακού ρόλου του μαθητή ως ενεργητικού 

επεξεργαστή των πληροφοριών, καθώς και με τη διευκόλυνση της προσωπικής πορείας του 

στην οικοδόμηση της γνώσης. 
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4.Συζήτηση 

Η περιέργεια που εκδηλώνεται με την εξερεύνηση και η ικανότητα για μάθηση φαίνεται να 

αποτελούν ιδιότητες της παιδικής ηλικίας για 1491 φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Ακόμη, η χαρά, το παιχνίδι, η αθωότητα, η αγνότητα, και η ξενοιασιά, αποτελούν 

καταστάσεις και χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης τα οποία προσδίδουν στην έννοια 

της παιδικής ηλικίας, 9 στους 10 συμμετέχοντες. Η πρώτη άποψη, την οποία ονομάσαμε 

"κινητήριο" με διττή σημασία, αφού τα χαρακτηριστικά της  κινητοποιούν τους μαθητές προς 

τη μάθηση και τους εκπαιδευτικούς προς το "σωστό" τρόπο διδασκαλίας, παρουσιάζει 

αυξητική τάση από το πρώτο προς το τέταρτο έτος σπουδών ενώ η δεύτερη, η όχι και τόσο 

"ρομαντική" άποψη, παρουσιάζει τάση πτωτική. Οι απόψεις αυτές συσχετίζονται θετικά με 

τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπου ο ρόλος του μαθητή είναι αυτός του ενεργού 

πρωταγωνιστή-μέλους μιας συλλογικής διαδικασίας μάθησης με ατομικά χαρακτηριστικά 

που προΰποθέτει την ανοιχτή συνεργασία στον προγραμματισμό των μεθόδων διδασκαλίας 

του δασκάλου και της δασκάλας, οι οποίοι διευκολύνουν την προσωπική οικοδόμηση της 

γνώσης.  

Ακόμη, παράλληλα με τη θετική στάση του 97.4% των συμμετεχόντων με τις σύγχρονες 

προσεγγίσεις, παρατηρείται μία αβεβαιότητα ως πος τις παραδοσιακές.  

 

 

 

 

 



75 

Ο ρόλος του μαθητή στη μάθηση 

 

Οι θέσεις των παραδοσιακών προσεγγίσεων συσχετίζονται στις προσωπικές θεωρίες των 

φοιτητών με μία "υποτιμιτική" και "ομογενοποιητική" άποψη για την παιδική ηλικία. Ο 

χαρακτηρισμός "υποτιμιτική" προκύπτει από το γεγονός ότι όσοι την υιοθετούν θεωρούν την 

παιδική ηλικία ως ένα στάδιο ανωριμότητας όπου τα παιδιά είναι εύπιστα και ανίκανα να 

λάβουν αποφάσεις μόνα τους ενώ ο χαρακτηρισμός "ομογενοποιητική" προκύπτει από το 

γεγονός πως διακρίνεται μία ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας 

διαχρονικά και συγχρονικά στα διάφορα μέρη του κόσμου.  

Συγκεκριμένα με την "υποτιμιτική" άποψη παρουσιάζεται μια ελάχιστη τάση συμφωνίας στο 

πρώτο έτος σπουδών σε αντιπαραβολή με μία ελάχιστη τάση  διαφωνίας στο τέταρτο, 

γεγονός που μεταφράζεται ως τάση αβεβαιότητας εφόσον δεν υπάρχει σαφής συμφωνία ή 

διαφωνία. Με την "ομογενοποιητική" άποψη φαίνεται να διαφωνούν ως επι το πλείστον οι 

φοιτητές αφού μόλις ένας στους τέσσερεις συμφωνεί.  

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και σε ότι αφορά τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, όπου ο ρόλος 

του μαθητή είναι αυτός του παθητικού αποδέκτη της έγκυρης γνώσης σε μια λογική 

διαδικασία μάθησης με άμεση διδασκαλία από μία δασκάλα και έναν δάσκαλο που 

αξιοποιούν την αυθεντία τους για την πειθάρχηση της συμπεριφοράς των παιδών.  

Οι φοιτητές παρουσιάζουν μία τάση συμφωνίας με τις θέσεις αυτών των προσεγγίσεων στην 

αρχή των σπουδών τους ενώ στο τέταρτο έτος φαίνεται να διαφωνούν. 
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Με βάση τα αποτελέσματα γίνεται αντιληπτό ότι είναι πιθανό, αν όχι δεδομένο,                                     

ορισμένοι υποψήφιοι όταν γίνουν εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν την "αυθεντία" τους ενώ 

αγνοούν ποιές αποφάσεις είναι ώριμα να λάβουν τα παιδιά. Ακόμη, γίνεται αντιληπτή η 

άγνοια που οδηγεί στην αβεβαιότητα για την ευπιστία και την ανωριμότητα της παιδικής 

ηλικίας, αλλά και η άγνοια που οδηγεί στην αβεβαιότητα για τις θέσεις των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων που θεωρούν τη μάθηση μια λογική διαδικασία.  
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Εφόσον η άγνοια, σε μια εποχή που οι άνθρωποι κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό 

και τις οθόνες τους, σε ορισμένα ζητήματα, μπορεί να γίνει γνώση μέσω της συζήτησης και 

της συμμετοχής, προτείνονται:  

1. Συζήτηση στην Πράξη  

Πιο επίσημα, προτείνεται στους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σύστημα να εφαρμοστούν, 

αν δεν εφαρμόζονται, τα Άρθρα 11, 12 και 13 των Προεδρικών διαταγμάτων
91

 για την 

Οργάνωση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, στα οποία γίνεται 

λόγος, συν τοις άλλοις,  

(α) για παιδαγωγικές συναντήσεις-συσκέψεις και σεμινάρια των εκπαιδευτικών για θέματα 

αγωγής και αξιολόγησης των μαθητών καθώς και συναντήσεις με τους γονείς με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή στις οποίες μπορεί να μετέχει και o Σχολικός 

Σύμβουλος 

(β)  έκτακτες συνεδριάσεις εκτός ωρών διδασκαλίας, πρoκειμένου να συζητηθούν θέματα 

που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου 

(γ)  για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές 

μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται 

με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους 

γoνείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος 

όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του 

σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, 

μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς 

επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

                                                 
91

 Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμόν 200 και 201 στο ΦΕΚ Α’ 161/13.07.1998 
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6.Παράρτημα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Η Προσωπική Θεωρία αποτελεί ένα σύστημα εσωτερικής γνώσης, αξιακά και 

συναισθηματικά φορτισμένης, με βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του, νοηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ρυθμίζει τις επιλογές του 

κυρίως σε διλημματικές καταστάσεις. Το σύστημα αυτό ως κράμα εμπειρίας και 

θεωρητικής γνώσης, αρχίζει να συστηματοποιείται πολύ πρόωρα, από τα μαθητικά 

ακόμη χρόνια, διαμορφώνεται ακόμα περισσότερο κατά τη φοιτητική εμπειρία και 

μορφοποιείται στην κατοπινή ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει και να προβάλει τις απόψεις των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών οι οποίοι προετοιμάζονται να εργαστούν μέσα στις σχολικές 
αίθουσες για ένα καλύτερο αύριο.   

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας και για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

 

 

Σημειώστε με  ✓ την απάντησή σας. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Κωδικός συμμετέχοντα\ουσας: 
(συμπληρώνεται από τον ερευνητή) 

Φύλο Άνδρας  Γυναίκα 
  

Ηλικία 
 

Πανεπιστήμιο 
 

Τμήμα Φοίτησης 
 

Έτος φοίτησης 
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Στο παρόν ερωτηματολόγιο παρατίθενται διαφορετικές θέσεις για βασικούς τομείς της 

εκπαίδευσης. Σας παρακαλούμε αφού πρώτα διαβάσετε τις τρεις δηλώσεις κάθε 

υποομάδας, να τις ιεραρχήσετε με βάση το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας. 

Μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας, για παράδειγμα, δηλώνει υψηλότερη 

προτεραιότητα. 

 

Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε πρόταση σημαίνουν τα εξής: 

1. Διαφωνώ Απόλυτα. 2. Διαφωνώ Μάλλον. 3. Διαφωνώ εν μέρει.  

4. Συμφωνώ εν μέρει. 5. Συμφωνώ Μάλλον. 6. Συμφωνώ Απόλυτα. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

(Παρακαλώ σημειώστε  ✓ ανάλογα με το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε) 

 

Α. Ο ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. 

1. 

Ο κύριος ρόλος του μαθητή είναι ο ρόλος του 

αποδέκτη της έγκυρης κωδικοποιημένης γνώσης, 

γι’ αυτό ο μαθητής έχει ανάγκη από άμεση 

διδασκαλία και συνεχή καθοδήγηση. 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Οι μαθητές πρέπει μέσα από συλλογικές 

διαδικασίες να καθορίζουν θέματα που αφορούν τη 

διδασκαλία και την πειθαρχία στην τάξη τους. 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Οι μαθητές πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην 

επεξεργασία και την κατανόηση των σχολικών 

καθημερινών εμπειριών τους. 

1 2 3 4 5 6 

 

Β. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. 

1. 

Το παιδί ως κοινωνικό ον έχει απεριόριστες 

δυνατότητες ανάπτυξης, και γι’ αυτό πρέπει να του 

δοθούν δυνατότητες για αμφισβητήσεις και 

ανατροπές. 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Το παιδί βρίσκεται σε στάδιο κοινωνικής και 

νοητικής ανωριμότητας και γι’ αυτό έχει ανάγκη 

από συστηματική καθοδήγηση και πειθάρχηση. 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Το παιδί έχει έμφυτες δυνατότητες ανάπτυξης και 

βελτίωσης και γι’ αυτό πρέπει μέσα σε συνθήκες 

στήριξης ο δάσκαλος να ενθαρρύνει τις επιλογές 

του και τους πειραματισμούς του. 

1 2 3 4 5 6 
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Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. 

1. 

Η μάθηση είναι μια λογική διαδικασία 

πρόσληψης, κατανόησης και ταξινόμησης της 

έγκυρης επιστημονικής γνώσης. 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Η μάθηση είναι μια ατομική διαδικασία, κατά την 

οποία ο μαθητής επεξεργάζεται και 

μετασχηματίζει τις εμπειρίες του από το 

περιβάλλον του, σχολικό και εξωσχολικό. 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Η μάθηση είναι κατά βάση μια συλλογική 

διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής μέσα από 

συζητήσεις και αντιπαραθέσεις με άλλους, 

εσωτερικεύει ευρύτερα αποδεκτές απόψεις για τον 

κόσμο. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. 

1. 

Αυτονόητο στην έννοια της εκπαίδευσης είναι ότι ο 

δάσκαλος πρέπει να αξιοποιεί την αυθεντία του 

τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 

πειθάρχηση της συμπεριφοράς. 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Κύριο έργο του δασκάλου είναι, στηρίζοντας και 

καθοδηγώντας τους μαθητές, να τους διευκολύνει, 

προσωπικά και εξατομικευμένα, στην προσωπική 

τους πορεία οικοδόμησης της γνώσης. 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Οι ιδανικοί δάσκαλοι δεν επιβάλλουν στους μαθητές 

κανόνες και νόμους, αλλά τους ενθαρρύνουν να 

συγκροτούν και να ανασυγκροτούν συλλογικά, κατά 

περίσταση, νόμους και κανόνες, που οι μαθητές 

κρίνουν κατάλληλους. 

1 2 3 4 5 6 

 

Ε. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 

1. 

Η άμεση διδασκαλία γνώσεων και η επίδειξη 

δεξιοτήτων από το δάσκαλο αποτελούν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας. 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Η εμπλοκή των μαθητών στον προγραμματισμό 

και στην επιλογή διαδικασιών επεξεργασίας των 

μαθησιακών δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας. 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες 

καθοδηγούμενης διερεύνησης και πειραματισμού 

αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο 

διδασκαλίας. 

1 2 3 4 5 6 
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας                                                                                                                                                                                                                               

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Η παρακάτω κλίμακα θέλει να διερευνήσει τις απόψεις σας για την παιδική ηλικία. 

 Διαβάστε προσεκτικά τις δηλώσεις και απαντήστε με ειλικρίνεια αυτό που πιστεύετε. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση, ούτε και αξιολογείστε από τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Αναμένεται ότι ο χρόνος συμπλήρωσης της κλίμακας δεν ξεπερνά τα 8 λεπτά.  

Στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 4 επιλέξτε μόνο την απάντηση που δηλώνει το βαθμό συμφωνίας σας ως εξής:  

1: Διαφωνώ απόλυτα                                                                                                                                                                                                                                                                         

2: Διαφωνώ εν μέρει                                                                                                                                                                                                                                                                               

3: Συμφωνώ εν μέρει                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4: Συμφωνώ απόλυτα                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Δεν ξέρω/δεν απαντώ Μόνο αν δεν είστε σίγουροι για μία απάντηση ή δε γνωρίζετε σημειώστε την τελευταία στήλη: Δεν ξέρω/Δεν απαντώ. 

Δηλώσεις... 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ 

Εν μέρει 

Συμφωνώ 

Εν μέρει 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Δεν Ξέρω / 

ΔενΑπαντώ 

Η παιδική ηλικία έχει βασικά κοινά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως τόπου. 1 2 3 4 5 

Όλα τα παιδιά είναι, ήταν και θα παραμείνουν τα ίδια. 1 2 3 4 5 

Όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 1 2 3 4 5 

Παιδική ηλικία σημαίνει αθωότητα. 1 2 3 4 5 

Η παιδική ηλικία είναι ανώριμη 1 2 3 4 5 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας σε διαφορετικά μέρη του κόσμου 

ελάχιστα διαφέρουν. 
1 2 3 4 5 

Η παιδική ηλικία είναι ξένοιαστη. 1 2 3 4 5 

Παιδική ηλικία σημαίνει παιχνίδι. 1 2 3 4 5 

Τα παιδιά είναι ευκολόπιστα. 1 2 3 4 5 

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολλά πράγματα, αρκεί να τους διδάξεις με σωστό τρόπο. 1 2 3 4 5 

Παιδική ηλικία σημαίνει εξερεύνηση. 1 2 3 4 5 

Παιδική ηλικία σημαίνει περιέργεια. 1 2 3 4 5 

Τα παιδιά δεν είναι ικανά να πάρουν αποφάσεις μόνα τους. 1 2 3 4 5 

Η παιδική ηλικία είναι χαρούμενη. 1 2 3 4 5 

Η παιδική ηλικία είναι αγνή 1 2 3 4 5 
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