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Περίληψη 
 

Κάθε προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα 

Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα (ΠΠΤ), εξαρτάται από την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα έχει ως 

σκοπό να αποτυπώσει την οργανωτική δομή των Παιδαγωγικών Τμημάτων από τη σκοπιά 

των προσφερόμενων μαθημάτων που απαιτούνται στην απόκτηση πτυχίου, να μελετήσει τις 

αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από το έτος 1996 μέχρι το έτος 2015, αλλά και να 

ερμηνεύσει και να σχολιάσει αυτές τις αλλαγές.  

Για τις ανάγκες της έρευνας μελετήθηκαν συγκριτικά τα Προγράμματα Σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ανά Πανεπιστήμιο και Σχολή, ενώ 

παράλληλα πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας και 

των διεθνών τάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της έρευνας, ανεξάρτητα από τις διαφορές που παρουσιάζουν τα προγράμματα σπουδών στα 

διάφορα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα, είναι εμφανής η προσπάθεια διαμόρφωσης 

ενός κοινού προφίλ εκπαιδευτικού σε προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, ο οποίος να είναι 

γνώστης τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και των πιο σύγχρονων διδακτικών 

μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών τάσεων.  

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι  πως το πλήθος των 

Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και η εξέλιξη που έχει σημειωθεί στην 

Παιδαγωγική Επιστήμη, συμβάλλουν σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στο υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, το οποίο διασφαλίζεται από τα κοινά ή παρόμοια υποχρεωτικά 

μαθήματα που συναντάμε στα προγράμματα σπουδών. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της 

αυτονομίας που έχει το κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα στην διαμόρφωση του Προγράμματος 

σπουδών του έχει πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός με μαθήματα που αναδεικνύουν τη 

διαφορετική φιλοσοφία του κάθε τμήματος.  

Σε κάθε περίπτωση κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας παραμένει ο 

εκπαιδευτικός ο οποίος προορίζεται για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που απαιτεί  υψηλό 

βαθμό εμπλοκής, ισχυρά κίνητρα και εκπαιδευτική παραγωγική σκέψη.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προφίλ εκπαιδευτικών 
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Abstract 
 

Any effort made in order to upgrade the quality of education provided from the 

Pedagogical University Departments (PUD), depends on the quality of education provided to 

prospective teachers. This research aims to record the organizational structure of the 

Education Departments in terms of the offered courses required to a degree, to study the 

changes that have taken place from 1996 until 2015, to interpret, comment and try to explain 

those changes. 

For the needs of research, there was a comparative study of the educational programs 

offered by the Pedagogical Departments for Primary Education, between different 

Universities and Departments, while in parallel a detailed review of the relevant bibliography 

and international trends in the field of teacher’s education were conducted.  

According to the research findings, apart from the differences in curricula between the 

studied University Pedagogical Departments, the effort to develop a teacher’s profile with 

common specifications and features is obvious. A teacher that is cognizant of educational 

process and most modern teaching methodologies and educational trends. 

The main conclusion of the survey is that the large number of University Education 

Departments and the significant progress in Pedagogical Science contribute to the high level 

of teacher education and training to ensure the common or similar compulsory subjects 

included in the curricula. 

At the same time, as a result of the autonomy each Pedagogical Department has in the 

formulation of curriculum context, there is a considerable enrichment with courses that 

highlight the different philosophy of each department. 

In any case, the major factor in the educational process remains focusing on the 

teacher who is destine for an educational system that requires a high degree of involvement, 

strong motivation and productive educational thought. 

 

Key words: training of teachers, educational profile  
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Πρόλογος 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Το Προφίλ των Μελλοντικών 

Δασκάλων: Εμπειρική Διερεύνηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΠΤΔΕ σε επίπεδο  

Στοχοθεσίας, Περιεχομένων  και Μεθόδευσης», εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βασιζόμενη σε ξένη και ελληνική 

βιβλιογραφία. 

Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας οφείλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές και 

τις καθηγήτριες του Μεταπτυχιακού προγράμματος, τα ερεθίσματα των οποίων με ώθησαν 

να μελετήσω περαιτέρω το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής. 

Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια κα Βασιλική Παπαδοπούλου, η 

οποία με ενθάρρυνε να διερευνήσω αυτό το τόσο ιδιαίτερο θέμα της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για να συνεχίσω τις σπουδές μου στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Ακόμη, ευχαριστώ την κα Παπαδοπούλου 

που με κατεύθυνε και με στήριζε κατά τη φάση διεξαγωγής της έρευνας μέχρι και την 

υλοποίηση του παρόντος εγχειρήματος. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ηθική υποστήριξη. 
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Εισαγωγή 
 

Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος,  

«Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

σπουδών (ΠΜΣ) του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας.  

Το θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει απασχολήσει διαχρονικά πολλούς 

ερευνητές και αποτέλεσε αντικείμενο πολλών επιστημονικών μελετών, γεγονός που μπορεί 

να θεωρηθεί φυσιολογικό, αφού η εκπαίδευση συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας και οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρωταγωνιστές της διδακτικής 

και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί της παιδείας συμφωνούν στο ότι κάθε προσπάθεια για 

ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης περνά μέσα από την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Η πολιτεία, δηλαδή, εκπαιδεύει συστηματικά τον επαγγελματία εκπαιδευτικό 

με σκοπό να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο σχολείο. 

Με τον όρο εκπαίδευση εκπαιδευτικών νοείται  η επιστημονική εκπαίδευση και η 

επαγγελματική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών για την άσκηση του επαγγέλματός τους. 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου) και θέτει ως σκοπό την αποτύπωση της 

κατάστασης των παιδαγωγικών τμημάτων, τη μελέτη των αλλαγών (σκοποθεσία, νέα 

μαθήματα, πρακτική άσκηση, προφίλ εκπαιδευτικού) που έχουν πραγματοποιηθεί από το 

1996 μέχρι το 2015, αλλά και την ερμηνεία και τον σχολιασμό αυτών των αλλαγών.   

Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί μία  συγκριτική 

μελέτη των αλλαγών που έχουν γίνει σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας, σε επίπεδο 

σκοποθεσίας, νέων μαθημάτων και μεθόδευσης, αλλά και πρακτικής άσκησης και του 

προφίλ εκπαιδευτικού που επιδιώκεται να διαμορφωθεί μέσα από το κάθε πρόγραμμα.  

Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης των αλλαγών αυτών γίνεται 

μια συζήτηση για τους πιθανούς παράγοντες και τις γενικότερες εκπαιδευτικές εξελίξεις που 

οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές αλλά και πως επηρεάζεται μέσω αυτών, ο επαγγελματικός, 

εκπαιδευτικός ρόλος του δασκάλου και το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς περί εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. 

Τα ανωτέρω θέματα προσεγγίζονται ερευνητικά μέσα από έξι θεματικές ενότητες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική αναδρομή από τους προγενέστερους θεσμούς της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους  μέχρι την Ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών τμημάτων (ΠΤΔΕ) 
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ανατρέχοντας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο προφίλ του 

εκπαιδευτικού, καθώς και στις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα προγράμματα σπουδών για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα τμήματα της Δημοτικής έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

στα μέσα της δεκαετίας του ’90 (1996) και το προφίλ των εκπαιδευτικών που προκύπτει 

μέσα από αυτά.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων 

Δημοτικής εκπαίδευσης  και το αντίστοιχο προφίλ του εκπαιδευτικού που προκύπτει από 

αυτά, μετά από 20 χρόνια λειτουργίας. Γίνεται αναφορά και στην σκοποθεσία των 

προγραμμάτων σπουδών κάθε παιδαγωγικού τμήματος, καθώς καθένα εξυπηρετεί 

διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικό προφίλ εκπαιδευτικού, με διαφορετικά 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα, οι διαφορές και οι αλλαγές 

που έχουν πραγματοποιηθεί στα Παιδαγωγικά τμήματα συγκρίνοντας τα προγράμματα 

σπουδών από το 1983-1996 και 1996-2015. Γίνεται αναφορά στις ομοιότητες και διαφορές 

που υπάρχουν ανάμεσα στα Προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε. ως τον τρόπο οργάνωσης 

των προσφερόμενων μαθημάτων (Τομείς, Γνωστικά Αντικείμενα ,Κύκλοι σπουδών), τον 

τύπο (Υποχρεωτικά, Κατ΄επιλογή Υποχρεωτικά, Ε.Ε), τον απαιτούμενο αριθμό των 

μαθημάτων, την πρακτική άσκηση, καθώς και το Σύνολο των Διδακτικών Μονάδων που 

απαιτούνται για τη λήψη  πτυχίου και το προφίλ του εκπαιδευτικού. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της συγκριτικής αυτής 

μελέτης των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) των ΠΤΔΕ κατά τις δύο 

χρονικές περιόδους (1983-1996 και 1996-2015), βάσει της σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

που πραγματοποιείται στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και  προσπάθεια να ερμηνείας αυτών των 

αλλαγών-διαφορών μέσω μιας κριτικής προσέγγισης υπό το πρίσμα τόσο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, όσο και της ακαδημαϊκής συζήτησης στο χώρο της Ε.Ε. και των γενικότερων 

εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Προβληματισμοί υπάρχουν γύρω από 

τα κοινά υποχρεωτικά (μαθήματα κορμού), τις βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, 

τα πρότυπα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, την πρακτική άσκηση, την ακαδημαϊκή αυτονομία 

μέσω της οποίας ο φοιτητής διαμορφώνει την δική του μορφωτική φυσιογνωμία, αλλά και  

για τον βαθμό κατά τον οποίο τα προγράμματα σπουδών και συνεπώς η εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών επηρεάστηκαν από τις επίσημες προδιαγραφές της Ε.Ε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ιστορική Αναδρομή της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών 

στην Ελλάδα 

 

Αν και σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι η ιστορική μελέτη της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, εντούτοις θεωρείται απαραίτητη η ιστορική αναδρομή της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που επηρεάζει και 

διαμορφώνει τις γνώσεις, τις αξίες και την ιδεολογία των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια 

των χρόνων, δηλαδή από τη δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέχρι τη 

ίδρυση των παιδαγωγικών ακαδημιών και την αναβάθμισή τους σε Παιδαγωγικά Τμήματα. 

Η Πολιτεία, στην προσπάθειά της να παράσχει στη νέα γενιά πολιτών την εκπαίδευση 

εκείνη που θα τους επιτρέψει να μορφωθούν επιστημονικά και να καλλιεργηθούν πνευματικά 

και, παράλληλα, να τους βοηθήσει να ενστερνιστούν τις νόρμες και τις αξίες που διακρίνουν 

την εθνική τους ταυτότητα, χρειάζεται τη μεσολάβηση κάποιων επαγγελματιών-

εκπαιδευτικών (Neave, 1998`Αντωνίου,2009:21-22) με κοινά χαρακτηριστικά: την ενιαία 

βασική τους επιστημονική εκπαίδευση, την δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα, τις αμοιβές 

τους καθώς και τις υποχρεώσεις απέναντι στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

Ανάλογα με την εποχή, επομένως, ανάλογα με τον ιδεολογικό προσανατολισμό της 

αλλά και το είδος των πολιτών που επιθυμεί να μορφώσει για παράδειγμα ελεύθερους, 

δημοκρατικούς, ενημερωμένους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ή, αντίθετα, 

υποτακτικούς και πειθήνιους, η εκάστοτε κυβέρνηση διαμορφώνει και την εκπαιδευτική 

πολιτική της για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2009).  

Έτσι στην ιστορία της Ελλάδας η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται από 

διαφορετικούς ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς παράγοντες και ιδεολογικούς άξονες 

κάθε φορά όπως η πολιτισμική κληρονομιά, η παράδοση ενός κράτους και τα εθνικά ιδεώδη 

(Αντωνίου,2009:22). 

Σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (1992) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

διακρίνεται σε τρεις περιόδους: 

Η πρώτη περίοδος, που περιλαμβάνει το διάστημα από την επανάσταση και 

επανασύσταση του νεοελληνικού κράτους το 1830 ως το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ιδρυμάτων για την εκπαίδευση των δασκάλων. Η δεύτερη 

περίοδος, που αρχίζει από το τέλος του 19ου αι. και τελειώνει με την ίδρυση των 
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Παιδαγωγικών Ακαδημιών χαρακτηρίζεται από την παρουσία του Διδασκαλείου, ενώ η τρίτη 

αρχίζει με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και φτάνει μέχρι την κατάργησή τους 

(Ξωχέλλης, 1989` Στάμελος,1999:21-22). 

1.1.1 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 1821-1933 

Ξεκινώντας από την εποχή της ελληνικής επανάστασης, από το 1821 ως το 1827 δεν 

λειτούργησε ουσιαστικά κανένας επίσημος κρατικός σχολικός μηχανισμός στη χώρα μας 

εξαιτίας των συνθηκών πολέμου και της δυσάρεστης οικονομικής κατάστασης. Βέβαια το 

ενδιαφέρον των εξεγερμένων Ελλήνων για την εκπαίδευση εκδηλώνεται πολύ νωρίς, από τα 

πρώτα κιόλας βήματα της επανάστασης του 1821. Η πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται στη 

«Νομικήν Διάταξιν της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» στις 15/11/1821 και το Σύνταγμα του 

1823 καθιερώνει την εκπαίδευση ως δημόσια λειτουργία και τη θέτει υπό την προστασία του 

βουλευτικού Σώματος (Δερβίσης, 1985).  

Μια πρώτη προσπάθεια σύστασης ενός ιδρύματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

θεωρείται η ίδρυση του Πρότυπου ή Κεντρικού Διδασκαλείου, όπου η φοίτηση ήταν τρίμηνη 

και καθιερώθηκε η κατηγοριοποίηση των δασκάλων σε βαθμούς (α΄, β΄ και γ΄). Η 

πλειοψηφία τους τελείωσε με βαθμό γ΄ που απαιτούσε έναν ελάχιστο βαθμό γνώσεων. Το 

Πρότυπο Σχολείο λειτούργησε ελάχιστο χρονικό διάστημα λόγο της έλλειψης οικονομικών 

πόρων από τα τέλη του 1824 μέχρι τα μέσα του 1825 με αποτέλεσμα οι 150 υποψήφιοι 

δάσκαλοι να μη προλάβουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους(Στάμελος, 

1999). 

Το ελληνικό κράτος από την ίδρυση του (1830) έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

εκπαίδευση των δασκάλων, γιατί είχε ανάγκη από μια ενιαία και διακριτή εθνική ταυτότητα 

καθώς και τη στήριξη μιας ομαλής πνευματικής, πολιτικής , κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης. Ο Καποδίστριας στην προσπάθειά του να περιορίσει τον τοπικισμό και το 

φατριασμό, να σφυρηλατήσει τους εθνικούς δεσμούς και να δημιουργήσει ένα υπόβαθρο 

πολιτικής αγωγής, προσπάθησε να πετύχει την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων και την 

κοινή διδασκαλία. Ο ίδιος δίνει στην εκπαίδευση αυστηρό χαρακτήρα. Ιδρύει ένα 

ορφανοτροφείο στην Αίγινα, εκκλησιαστική σχολή στον Πόρο, στρατιωτική στο Ναύπλιο, 

γεωργική σχολή στην Τίρυνθα και Κεντρικό Σχολείο για την προετοιμασία των δασκάλων 

στην Αίγινα. 

Η εκπαιδευτική του πολιτική όπως εκφράζεται στο ψήφισμα ΙΑ΄ της εθνοσυνέλευσης 

του Άργους τον Αύγουστο του 1829 είναι μεν πρακτική, αλλά έχει και σοβαρές ελλείψεις. 
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Συντάσσονται σχολικοί κανονισμοί, που προβλέπουν αυστηρότητα και σκληραγωγία, οι 

οποίοι οδήγησαν στην εκδήλωση αντιδράσεων στο Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας με 

άσχημες αντιδράσεις (Δημαρά,1986). 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια (1831) ακολούθησε η περίοδος της 

Αντιβασιλείας και της Βασιλείας του Όθωνα (1833-1862). Λόγω της ακυβερνησίας της 

χώρας, οι προστάτιδες Δυνάμεις, σε μία προσπάθεια να δώσουν λύση στο πολιτικό και 

διοικητικό χάος που επικρατούσε, επέβαλλαν την απόλυτη μοναρχία, με το διορισμό του 

Όθωνα, πρίγκιπα από τη Βαυαρία, ως βασιλιά της Ελλάδος. Ο μόλις δεκαεπτά ετών Βαυαρός 

πρίγκιπας έφτασε στο Ναύπλιο στις 30 Ιανουαρίου του 1833 (Κάτσικας & Θεριανός, 2004) 

μαζί με ένα  τριμελές συμβούλιο Αντιβασιλείας, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, το οποίο 

μέχρι την ενηλικίωσή του είχε την υποχρέωση να οργανώσει και να κυβερνήσει το 

νεοελληνικό Κράτος (Καραφύλλης, 2001). 

Από την μία, οι έντονες πολιτικές συγκρούσεις και η μεγάλη πολιτική αστάθεια και 

από την άλλη, έλλειψη υποδομής και η ανάγκη για άμεσες λύσεις, οδήγησαν στην άκριτη 

μεταφορά κατά τα άλλα υποδειγματικών Νόμων  «από την πεφωτισμένη εσπερίαν Ευρώπη», 

με σημαντικές επιπτώσεις γενικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα στην 

εκπαίδευση των δασκάλων (Μυλωνάς, 1989). 

Ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι το γεγονός ότι  το ελληνικό κράτος 

κατάλαβε από την πρώτη στιγμή την εξαιρετική σημασία του ρόλου του δασκάλου, πέρα από 

τη στενά οριζόμενη εκπαιδευτική του διάσταση, πιθανότατα λόγω της προηγούμενης 

μακρότατης εθνικής σκλαβιάς. Γι’ αυτό και τον χρησιμοποίησε αμέσως τόσο ως «πολιτικό 

εκπρόσωπο της εξουσίας» , όσο και ως φορέα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να 

υποβαθμίσει τον πολιτιστικό του ρόλο (Βεργίδη, 1955). Όλα τα παραπάνω  εξηγούν γιατί ο 

δάσκαλος τέθηκε υπό στενό κρατικό έλεγχο, που για την ελληνική πραγματικότητα σήμαινε 

κομματικό έλεγχο,  ήδη από τη βασική του εκπαίδευση. Η περίοδος 1862-1880 

χαρακτηρίζεται ως περίοδος στασιμότητας για την Ελληνική Εκπαίδευση 

(Καραφύλλης,2013:55). 

Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα, οι δυνάμεις της «Ιερής Συμμαχίας» συνέχισαν να 

έχουν τον έλεγχο της τύχης του νεοελληνικού Κράτους και διόρισαν ως νέο βασιλιά τον 

Δανό πρίγκιπα, Γεώργιο τον Α’ Γκλύξμπουργκ. Την περίοδο αυτή, οι ιδεολογικές 

αντιπαραθέσεις και οι πολιτικές συγκρούσεις ανακυκλώνονται μεταξύ των άλλων και στο 

θέματα ύπαρξης ή μη ιδρυμάτων εκπαίδευσης δασκάλων.  

Το 1864 η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του Διδασκαλείου Αθηνών 

(Αντωνίου, 2002), καθώς το θεωρούσε περιττό, επιβλαβές και υπεύθυνο για τη μειωμένη 
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απόδοση των δασκάλων. Ο διορισμός των δασκάλων γινόταν έκτοτε με εξετάσεις, στην 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, τα θρησκευτικά, τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά, τη φυσική, 

την ιστορία, την ορθογραφία και τη γυμναστική. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 

1864 έως το 1878 δε λειτούργησε Δημόσιο Διδασκαλείο. Παρόλο που το 1874 κατατίθεται 

πρόταση για την υπαγωγή της στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Εκκλησία, το σχετικό 

νομοσχέδιο δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Όμως, το 1876 με πρωτοβουλία του «Συλλόγου προς 

Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», ιδρύεται το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης.  

 Το 1878 ,ο τότε Υπουργός Παιδείας Θ. Δηλιγιάννης επαναλειτούργησε το τριτάξιο 

Διδασκαλείο Αθηνών,  στο οποίο συστάθηκε πρότυπο εξατάξιο δημοτικό σχολείο για 

πρακτική άσκηση φοιτητών. Δικαίωμα φοίτησης είχαν όσοι είχαν την ελληνική ιθαγένεια, 

από 16 έως 25 ετών, με σωματική αρτιμέλεια και ενδεικτικό Α’ τάξης Γυμνασίου για 

εισαγωγή στην Α’ τάξη του Διδασκαλείου, Β’ τάξης Γυμνασίου για εισαγωγή στην Β’ τάξη 

του Διδασκαλείου κ.ο.κ. Οι υποψήφιοι δάσκαλοι που εισάγονταν από το 1878 στο 

Διδασκαλείο εκπαιδεύονταν στην συνδιδακτική μέθοδο. Επιπλέον, υιοθετήθηκε η 

διδασκαλία της καθαρεύουσας στη στοιχειώδη εκπαίδευση, αντί της αρχαίας ελληνικής 

(Κάτσικας & Θεριανός, 2004).  

Το 1881 την Κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε για πρώτη φορά ο Χαρίλαος Τρικούπης, 

ο οποίος προσπάθησε να θεμελιώσει το αστικό κράτος στην Ελλάδα με την «αρχή της 

δεδηλωμένης» την οποία εισηγήθηκε το κόμμα του το 1874, τον καθορισμό αντικειμενικών 

κριτηρίων στις προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Με την προσάρτηση νέων εδαφών στο ελληνικό κράτος αυξήθηκε και η ανάγκη για 

δασκάλους. Έτσι με δύο Νόμους το 1880 και 1882 ιδρύονται τα Διδασκαλεία 

Πελοποννήσου, Επτανήσου και Θεσσαλίας. Την ίδια εποχή αναγνωρίζεται και το 

Διδασκαλείο Ηρακλείου Κρήτης. 

Το 1883 το Υπουργείο Παιδείας επί κυβέρνησης Τρικούπη έστειλε σε όλα τα σχολεία 

της Επικράτειας 14 Επιθεωρητές για εκτίμηση της κατάστασης στην εκπαίδευση, η οποία 

ήταν σε άθλιο επίπεδο. Τα συμπεράσματά τους ήταν: επίπεδο δασκάλων χαμηλό, ελλιπής 

φοίτηση μαθητών, ανύπαρκτη φοίτηση κοριτσιών, σχολεία και βιβλία ακατάλληλα, 

διδακτικά μέσα άθλια, μη τήρηση των νόμων για υποχρεωτική φοίτηση, περιορισμός 

διδασκαλίας σε μηχανική ανάγνωση, γραφή και αριθμητική και κυριαρχία της μεθόδου 

απομνημόνευσης. 

Δύο χρόνια αργότερα, η ίδια Κυβέρνηση καταργεί με νόμο την καταβολή διδάκτρων 

στα Δημοτικά σχολεία, ενώ το ίδιο έτος με Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας κ. Μανέτα στις 

27 Μαΐου 1885 ανακαλεί  τη μονιμότητα δασκάλων (Κάτσικας & Θεριανός, 2004). Τα 
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τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Τρικούπη αποτέλεσαν σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία 

του κινήματος του δημοτικισμού το οποίο γεννήθηκε το 1888, οπότε και κυκλοφόρησε το 

Ταξίδι του Ψυχάρη, λογοτέχνη και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. «Με το 

κήρυγμά του και με το έργο του ο Ψυχάρης βοήθησε τους ομόγλωσσούς του να σεβαστούν 

τον εαυτό τους, να γράψουν τη μητρική τους γλώσσα σπάζοντας τελειωτικά την αρχαϊστική 

παράδοση χιλιετηρίδων» (Τριανταφυλλίδης, 1938). 

Το 1895 πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του Ν.ΒΤΜΘ’143 (Φ.Ε.Κ. 37 Α ́/5-10 1895).  

επί Υπουργού Παιδείας Δ. Πετρίδη και κυβέρνησης Δηλιγιάννη, «Περί στοιχειώδους ή 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», ο οποίος αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ελληνική δημοτική 

εκπαίδευση και ίσχυσε με μερικές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις ως το 1929. 

Οι πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα σηματοδοτούνται από τις προσπάθειες για 

εγκαθίδρυση του δημοτικισμού, ο οποίος μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης με τη 

διαμόρφωση δύο πόλων διαφοροποίησης: τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό και τον 

Εκπαιδευτικό Συντηρητισμό. Η διαμάχη με επίκεντρο την επίσημη γλώσσα του κράτους και 

της εκπαίδευσης, δεν ήταν κάτι το καινούριο.  Η αντιπαράθεση στην πραγματικότητα είχε 

ξεκινήσει αιώνες πριν και μάλιστα η διαμάχη αυτή δεν περιορίσθηκε μόνο στο επίπεδο των 

διανοούμενων, αλλά με γοργό ρυθμό εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία, τη συγκλόνισε 

και έλαβε τη μορφή ενδημικού εκρηκτικού κοινωνικού προβλήματος(Δερβίσης, 1985).  

Επιπλέον η περίοδος αυτή κλονίζεται από μια σειρά συγκρούσεων που αφορούν στην 

εκπαίδευση των δασκάλων, που ως αποτέλεσμα είχε την δημιουργία πολλών διαφορετικών 

τύπων Διδασκαλείων. Υπήρχαν μονοτάξια, τριτάξια, πεντατάξια, εξατάξια και 

ιεροδιδασκαλεία. Οι δυο κύριες πολιτικές παρατάξεις (η αστική – εκσυγχρονιστική του 

Βενιζέλου και η Βασιλική- συντηρητική) εκφράζονται και αντιπαρατίθενται και στο χώρο 

της εκπαίδευσης τόσο στο επίπεδο της γλώσσας, όσο και στον τύπο των Διδασκαλείων. Οι 

πρώτοι ως δημοτικιστές, προτιμούν τα πολυτάξια Διδασκαλεία, όπου τα παιδιά από πολύ 

νωρίς για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποφεύγοντας το Γυμνάσιο, το οποίο ελέγχεται από 

τους καθαρευουσιάνους, εκπαιδεύονται για δάσκαλοι και οι δεύτεροι για τους ακριβώς 

αντίθετους λόγους, προτιμούν τα ολιγοτάξια Διδασκαλεία, όπου τα παιδιά έχουν περάσει 

προηγουμένως από τα Γυμνάσιο (Λέφα, 1942).  

Η σύγκρουση είναι σφοδρή και καταδεικνύει τη στενή σχέση της πολιτικής με την 

εκπαίδευση. Τρεις υποθέσεις διδασκαλείων συγκλονίζουν τα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα 

γνωστές σαν τα «αθεϊκά», τα «Μαρασλειακά» και τα «Διδασκαλειακά», που αφορούν 

αντίστοιχα στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου (1911), στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο (1925) και στο Διδασκαλείο  Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927), όπου οι 
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δημοτικιστές διευθυντές κατηγορήθηκαν από τους αντιπάλους τους για «αθεΐα, 

αντεθνικότητα, ανηθικότητα» (Δημαράς, 1974). 

Την δεκαετία του 1920, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τόσο με τον 

αντίκτυπο της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922 που επηρέασε την Ελλάδα σε όλους 

τους τομείς, όσο και με την εμφάνιση των κομμουνιστών. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

δημοτικιστές θα κατηγορηθούν ως κομμουνιστές και θα αρχίσει μια μακρά περίοδος διώξεων 

εκπαιδευτικών με κατηγορίες που αφορούν στις ιδέες τους. Στη διάρκεια αυτής της 

ταραγμένης περιόδου ιδρύθηκαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) το 1922 και η 

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) το 1924. 

Τέλος η περίοδος 1913-1929 χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία Διδασκαλείων 

διαφόρων τύπων. Μονοτάξια, τριτάξια, πεντατάξια, εξατάξια και ιεροδιδασκαλεία. Όμως 

από το 1929 έως το 1933 καταργούνται οι άλλοι τύποι Διδασκαλείου και καθιερώνεται το 

πεντατάξιο Διδασκαλείο (Ν.4368/09-08-1929). 

1.1.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 1933-1982 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1933, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Παιδείας κατέθεσε στην 

Γερουσία την έκθεση σχετικά με το Νομοσχέδιο περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Η 

επιψήφιση του συνόλου του Νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε την 12η Σεπτεμβρίου 

1933,κατά την ΚΖ ́ Συνεδρίαση της Γερουσίας (Αντωνίου, 2002: 132-133). Ο ιδρυτικός 

Νόμος 5802 του 1933 όριζε με σαφήνεια ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις 

για φοίτηση στις παιδαγωγικές Ακαδημίες είχαν όσοι κατείχαν απολυτήριο δημοσίου ή 

αναγνωρισμένου γυμνασίου ή πρακτικού λυκείου με βαθμό τουλάχιστον καλώς (6) και 

διαγωγή «κοσμιοτάτη» και ότι «ο αριθμός των εγγραφομένων εις εκάστην τάξιν των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, οριζόμενος υπό του εκπαιδευτικού Συμβουλίου, επ ́ουδενί λόγω 

δύναται να υπερβή τους 40, εξ ων 15 δύναται να είναι θήλεις» (Αντωνίου, όπ.π:231), ενώ 

προέβλεπε τη σύσταση μόνο έξι Παιδαγωγικών Ακαδημιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Τρίπολη, Λαμία και Αλεξανδρούπολη. 

 Ωστόσο, ο αριθμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών όχι απλά δεν παρέμεινε ο 

προβλεπόμενος από τον Νόμο, αλλά, κατά τη διάρκεια των πενήντα επτά χρόνων λειτουργίας 

των Σχολών αυτών, υπερδιπλασιάστηκε. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος 

1934-35, λειτουργούσαν πλέον επτά Παιδαγωγικές Ακαδημίες, καθώς ιδρύθηκε η 

Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, κατά το 1936 -37 λειτουργούσαν εννέα Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, διότι προστέθηκαν οι ιδιωτικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες (θηλέων) Αρσάκειος 
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Αθηνών και Αρσάκειος Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ενώ κατά το 1938-39 ο 

αριθμός τους αυξήθηκε σε δέκα ,με την ίδρυση της ιδιωτικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

(θηλέων) του Δήμου Πειραιώς. Ακόμη και κατά την κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη για τη 

χώρα περίοδο 1941-42,ο αριθμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών αυξήθηκε σε έντεκα, καθώς 

ξεκίνησε την λειτουργία της και η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (Αντωνίου, 2002: 136-

137). 

Η αύξηση του αριθμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών οφείλεται σε πολλούς και 

ποικίλους παράγοντες. Συγκεκριμένα, συνδέεται με τη πεποίθηση ότι αυτές θα επηρέαζαν 

θετικά την πνευματική και πολιτισμική ζωή της επαρχίας, αφού έτσι θα παρέχονταν 

ευκαιρίες για εκπαίδευση σε υποψήφιους δασκάλους από τις επαρχιακές πόλεις, καθώς και 

με την παρέμβαση διάφορων πολιτικών και τοπικών παραγόντων, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση συμφερόντων της περιφέρειάς τους. Τέλος, ορισμένες Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες ιδρύονται με σκοπό την επίτευξη πνευματικής και εθνικής θωράκισης ορισμένων 

περιοχών. Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, συγκαταλέγεται η Παιδαγωγική Ακαδημία της 

Φλώρινας, καθώς η τελευταία ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργίας της μέσα στον χειμώνα 

του 1941, ένας χειμώνας που αποτέλεσε σκληρή δοκιμασία για την Ελλάδα εξαιτίας του Β ́ 

Παγκοσμίου Πολέμου, για να προστατέψει τους δοκιμαζόμενους Έλληνες της δυτικής 

Μακεδονίας από την ξενική αντεθνική προπαγάνδα (Αντωνίου, 2002: 137). 

Την υλοποίηση της νέας αντίληψης για την εκπαίδευση των υποψηφίων δασκάλων 

στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, ανέλαβε το Πρόγραμμα του 1934, το οποίο με ορισμένες 

τροποποιήσεις ίσχυσε ως το 1966. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε 

Παιδαγωγικά και Συγγενή μαθήματα (Γενική Παιδαγωγική, Γενική Διδακτική, Ειδική 

Διδακτική, Διδακτικές Ασκήσεις, Φροντιστήρια, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Ψυχολογία, 

Φιλοσοφικά και Σχολική Νομοθεσία). Τα μαθήματα αυτά διδάσκονταν συνολικά και στα δύο 

έτη επί είκοσι οκτώ ώρες την εβδομάδα. Υπήρχαν ακόμη μαθήματα δραστηριοτήτων 

(Γυμναστική, Ωδική, Ενόργανος Μουσική, Εκκλησιαστική Μουσική, Καλλιγραφία, 

Ιχνογραφία και Χειροτεχνία) τα οποία διδάσκονταν επί είκοσι δύο ώρες την εβδομάδα και 

μαθήματα Ειδικότητας επί δεκαοκτώ ώρες την εβδομάδα. Συνολικά οι φοιτητές της Α ́τάξης 

παρακολουθούσαν τριάντα δύο ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, ενώ οι φοιτητές της Β ́ τάξης 

τριάντα έξι ώρες (Αντωνίου, 2002: 139-141). 

Δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, καθώς όλα ήταν υποχρεωτικά. Το 

πρόγραμμα μαθημάτων παρουσίαζε δύο βασικά μειονεκτήματα: πρώτον ήταν 

υπερφορτωμένο και δεύτερον δεν έφερνε τον εκπαιδευόμενο σε άμεση επαφή με τους 
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μαθητές για την πρακτική του εξάσκηση, η οποία ήταν χωρίς καθοδήγηση, τυχαία και τις 

περισσότερες φορές χωρίς νόημα (Κόκκοτας, 1978: 111-112).  

Το πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών ήταν το εξής 

(Καραφύλλης, 2013: 135):  

 

Μαθήματα Ώρες ανά Τάξη 

Παιδαγωγικά Ά Τάξη Β Τάξη 

Α) Γενική Παιδαγωγική 2 1 

Β) Γενική Διδακτική 3 - 

Γ) Ειδική Διδακτική - 3 

Δ) Διδακτικές Ασκήσεις -Φροντιστήρια - 8 

Ε) Ιστορία της Παιδαγωγικής - 2 

Στ) Ψυχολογία 3 1 

Σχολική Νομοθεσία - 1 

Φιλοσοφικά 2 2 

Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου 2 - 

Υγιεινή και Σωματολογία 1 1 

Θρησκειολογία 1 1 

Αρχαία και Νεοελληνική Λογοτεχνία 1 2 

Ξένη Γλώσσα 2 2 

Στοιχεία Γεωπονίας και Ζωολογίας 2 2 

Γυμναστική 2 2 

Μουσική   

Α) Ωδική 2 2 

Β) Ενόργανος Μουσική 2 2 

Γ) Εκκλησιαστική Μουσική 2 1 

Τεχνικά   

Α) Καλλιγραφία 1 - 

Β) Ιχνογραφία 11/2 2 

Γ) Χειροτεχνία 11/2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 31 36 
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Επί της εποχής του ο Μεταξάς, παρά το γεγονός ότι διατήρησε όλα τα προβλεπόμενα 

από το Πρόγραμμα του 1934 μαθήματα, ενέταξε σε αυτό τις Διδακτικές Ασκήσεις 

Στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως στον ευρύτερο κλάδο των Παιδαγωγικών μαθημάτων και 

ενσωμάτωσε Οργάνωση Ομάδων Εθνικής Νεολαίας στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής.  

Η προσθήκη του μαθήματος Οργάνωση Ομάδων Εθνικής Νεολαίας στο Πρόγραμμα 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών αποσκοπούσε στην ενίσχυση ενός ιδιαίτερα σημαντικού 

ιδεολογικού άξονα της 4
ης

 Αυγούστου, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του «εθνικού 

φρονήματος» των νέων. Ταυτόχρονα, σκοπός των Διδακτικών Ασκήσεων Στρατιωτικής 

Εκπαιδεύσεως θα πρέπει να θεωρηθεί η υλοποίηση ενός δεύτερου, εξίσου σημαντικού, 

ιδεολογικού άξονα του καθεστώτος, ο οποίος ήταν η εκμάθηση πειθαρχίας των πολλών προς 

των έναν, των πολιτών προς τον «ηγέτη». Όπως, μάλιστα, τόνισε ο ίδιος ο Μεταξάς σε 

ομιλία του προς τους φοιτητές: «Πρέπει να μάθετε να πειθαρχείτε εις εκείνους οι οποίοι 

παρουσιάζονται μέσα εις τον κύκλον και εις την εργασίαν σας ικανότεροι {...}Πειθαρχία 

είναι όταν όλοι σας αναγνωρίζετε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σας οδηγήσει καλλίτερα, 

τότε θα πνίξετε μέσα σας κάθε άλλο αίσθημα και θα υποταχθείτε εις αυτόν» 

(Αντωνίου,2002: 142-143). 

Η παρουσία των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα ήταν υποχρεωτική, ενώ οι ποινές 

ξεκινούσαν από παραίνεση και επίπληξη και έφταναν μέχρι την οριστική αποβολή και τον 

αποκλεισμό από όλες τις Ακαδημίες της χώρας (Μπουζάκης, Τζήκας, 1998:25). Φαίνεται, 

λοιπόν, ξεκάθαρα το είδος του δασκάλου που επιδίωκαν να διαμορφώσουν οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες∙ έναν δάσκαλο αυστηρό και αυταρχικό, που θα είχε ως κύριο καθήκον την 

επιβολή της πειθαρχίας στην τάξη και την παιδική ψυχή. Στα μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, διαμορφωνόταν ένα μοντέλο 

δασκάλου, που όφειλε να μεταδίδει κατά γράμμα στους μαθητές την αυστηρά ελεγχόμενη 

γνώση, όπως αυτή του υπαγορευόταν από τα αναλυτικά προγράμματα(Καραφύλλης, 2013: 

137). 

Το προσωπικό των Παιδαγωγικών Ακαδημιών αποτελούσαν ο Διευθυντής, ο 

Υποδιευθυντής, ο δάσκαλος της Μουσικής, ο δάσκαλος των Τεχνικών, ο Γυμναστής και 

αυτός που δίδασκε τα γεωπονικά μαθήματα(Κόκκοτας, 1978: 111-112* Φ.Ε.Κ 286 Α΄/29-9 

1933).  

Η πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών προερχόταν με 

απόσπαση από την μέση εκπαίδευση, ενώ για τη θέση του διευθυντή απαραίτητη 

προϋπόθεση ήταν η κατοχή πτυχίου της φιλοσοφικής ή της φυσικομαθηματικής σχολής με 
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προϋπηρεσία σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης και επιπλέον παιδαγωγικές σπουδές 

(Μπουζάκης, Τζήκας, 1998: 22). 

Έτσι λοιπόν εύκολα μπορεί να συμπεράνεις κανείς ότι η δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για της Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Με τον Ν.953/1937 

θα θεσπιστούν τόσο ο έλεγχος των κοινωνικών φρονημάτων των υποψηφίων σπουδαστών, 

όσο και η συγκρότηση ομάδων εθνικής νεολαίας από τους σπουδαστές των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών (Ράπτης, 1997). 

Το ίδιο έτος ιδρύθηκαν η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ), στην οποία ήταν 

υποχρεωτική η εγγραφή όλων των μαθητών, και ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων (ΟΕΔΒ) για τον έλεγχο των σχολικών βιβλίων βάσει του Ν.952/1937 (Κάτσικας & 

Θεριανός, 2004). 

Με την εφαρμογή των τελευταίων ξεκίνησε ο αυστηρός έλεγχος της γνώσης που θα 

παρεχόταν στα σχολεία. Τα βιβλία προσαρμόστηκαν στις επιθυμίες του καθεστώτος και 

εκθείαζαν το δικτάτορα. Με την επικράτηση της βασιλικής – συντηρητικής παράταξης 

κλείνουν οριστικά τα διδασκαλεία και ιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, οι οποίες  

κλήθηκαν να υλοποιήσουν τις ιδέες και το όραμα για την Ελλάδα της συγκεκριμένης 

παράταξης (Καραφύλλης, 2002). 

Η δεκαετία του 1940 είναι ίσως η δυσκολότερη για την κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική ζωή του ελληνισμού, επομένως και για το χώρο της εκπαίδευσης. Το σχολικό 

έτος 1940-1941 διήρκεσε μόλις τρεις μήνες, ενώ το επόμενο 20 μέρες. Πολλά σχολικά κτίρια 

καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν, ενώ πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί διώχτηκαν ή και 

εκτελέσθηκαν. 

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης αποτέλεσε το «Σχέδιο 

για μια λαϊκή παιδεία». Στη διάρκεια της κατοχής- αντίστασης δύο εκπαιδευτικές επιτροπές 

των κομματικών οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΠΟΝ, με εμπνευστή τον Δ. Γληνό 

κατάρτισαν και επεξεργάσθηκαν ένα σχέδιο λαϊκής Παιδείας. 

Μετά τη λήξη της γερμανικής κατοχής, η χώρα εμπλέκεται στον χειρότερο εμφύλιο 

πόλεμο της ιστορίας της(1946-1949). Λογικό είναι πως και στον χώρο της εκπαίδευσης δεν 

μεταβάλλεται σχεδόν τίποτε. Οι προσπάθειες που γίνονται περιορίζονται στην αξιοποίηση 

του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί με την κήρυξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου (Παγκάκης, 1993: 83). Υπάρχουν μόνο κάποιοι αναγκαστικοί νόμοι, 

όπως ο 388/1948,που επανέφερε την καταβολή διδάκτρων και εκπαιδευτικών τελών, ενώ η 

πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στα σχολεία γινόταν πλέον από τους Δήμους και τις 

Κοινότητες, γεγονός που φανερώνει από μόνο του ποιος είχε τη δυνατότητα άσκησης του 
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εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Αλλά και για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, τα 

πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Όπως αναφέρει η Ρ. Ιμβριώτη, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 

και λίγο μετά τη λήξη του, απολύθηκαν περίπου 4.800 εκπαιδευτικοί (Καραφύλλης, 2013: 

146-47). 

Με τα ΒΔ της 7/5/1948 και 10/8/1949 ιδρύθηκε το Κεντρικό Διοικητικό και 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως(ΚΔΓΣΕ),με σκοπό τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, 

έναν έλεγχο που απέβλεπε περισσότερο στην ιδεολογική και πολιτική ενασχόλησή τους, 

παρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, το παραπάνω συμβούλιο είχε την 

αρμοδιότητα σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς 

και την εποπτεία των Επιθεωρητών. Από ό,τι φαίνεται όμως, το συμβούλιο ασχολήθηκε μόνο 

με την πρώτη αρμοδιότητά του, τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, αφού δεν συντάχθηκαν την 

εποχή αυτή νέα αναλυτικά προγράμματα (Καραφύλλης, 2013: 147).  

Μετά το τέλος του εμφυλίου, η χώρα μπαίνει στη νέα δεκαετία με τεράστια 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Οι διώξεις, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις 

πολιτών που διαφώνησαν με την ισχύουσα κατάσταση είναι συχνό φαινόμενο. Αλλά και 

στην εκπαίδευση η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς το ποσοστό αναλφάβητων στη 

χώρα έφτανε στο ένα τρίτο του πληθυσμού, ενώ στην περιφέρεια τα 95 από τα 100 παιδιά, 

αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, δε συνέχισαν στη μέση. 

Αλλά και από τα παιδιά που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο, το 60% περίπου διέκοπτε από 

την Γ ́ ή την Δ ́ τάξη(Καραφύλλης, 2013: 147). 

Για τα επόμενα τριάντα χρόνια (1937 - 1964) οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες θα 

λειτουργήσουν κάτω από το θεσμικό πλαίσιο της δικτατορίας του Μεταξά. Ο κύκλος 

σπουδών ήταν διετής και αποτέλεσαν σταθμό στην εκπαίδευση των δασκάλων, διότι για 

πρώτη φορά το επίπεδο σπουδών ήταν ισάξιο με αυτό των εκπαιδευτικών της Μέσης 

Εκπαίδευσης (Πυργιωτάκης, 1992). 

Η επόμενη σημαντική μεταρρύθμιση γίνεται με το Νομοθετικό Διάταγμα 4379 «Περί 

οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 182 Α ́/24-10-1964). Με 

αυτό επιχειρείται η ουσιαστική αναμόρφωση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αν και δεν 

ολοκληρώθηκε λόγω της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας της 21ης Απριλίου του 

1967. Βασικότερα στοιχεία αυτού είναι: 
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1. Η αύξηση των ετών φοίτησης από δύο σε τρία χρόνια. 

2. Η εναρμόνιση τους συστήματος επιλογής υποψηφίων με το αντίστοιχο για τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ακαδημαϊκό Απολυτήριο). 

3. Ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με νέα μαθήματα 

και η ανανέωση της διδακτέας ύλης. 

4. Η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων και η αναβάθμιση της μισθοδοσίας του 

διδακτικού προσωπικού. 

 

Εκτός από τις αλλαγές στη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών, υπήρξε αλλαγή και 

στον τομέα της Πρακτικής Άσκησης, η οποία στηριζόταν στην παρατήρηση και επανάληψη 

ενεργειών, συμπεριφορών και στάσεων έμπειρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκτελούσαν μέσα 

σε σχολικές αίθουσες «υποδειγματικές διδασκαλίες». Αυτές τις διδασκαλίες διαδέχονταν οι 

διδασκαλίες σπουδαστών στα δημοτικά σχολεία. Οι βασικές αρχές των πρακτικών ασκήσεων 

ήταν : 

α) Η έντονη προσπάθεια για πιστή αναπαραγωγή της υποδειγματικής διδασκαλίας. 

β)  Η αυστηρά καθορισμένη εκτέλεση της «μιας και ορθής μεθόδου. 

 

 Η συγκεκριμένη θεώρηση και θεμελίωση των πρακτικών ασκήσεων οδήγησε στην 

καλλιέργεια στείρου μιμητισμού βασισμένου στην εμπειρία των παλαιότερων εκπαιδευτικών 

και περιόριζε τη δραστηριότητα του μελλοντικού εκπαιδευτικού σε διεκπεραιωτή ήδη 

δοκιμασμένων συνταγών. Ταυτόχρονα η αποσπασματική και αποσυνδεδεμένη από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι σύλληψη της διδασκαλίας συνέβαλλε στην εμπέδωση μιας 

περιορισμένης και μονομερούς αντίληψης για τον σπουδαστή για το ρόλο του ως δασκάλου 

(Γρόλλιου & Λιάμπας. Γ & Λιάμπα. Τ, 1996:19-23).   

Με το Π.Δ.939/1977 επιφέρονται κάποιες επουσιώδεις αλλαγές που αφορούν στην 

αρχή και λήξη του ακαδημαϊκού και διδακτικού έτους, στην τροποποίηση των κατηγοριών 

της διαγωγής (εξαίρετος, λίαν καλή, καλή, κακή) και στην αύξηση του επιτρεπτού αριθμού 

απουσιών. 

Επί 57 ολόκληρα χρόνια οι έξι Παιδαγωγικές Ακαδημίες (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Τρίπολης, Λαμίας και Αλεξανδρούπολης), αποτελέσαν το φυτώριο για 

δασκάλους στον Ελλαδικό χώρο. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες προσέλκυαν υποψήφιους με 

χαμηλές συνήθως επιδόσεις, από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που επιθυμούσαν το 
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συγκεκριμένο επάγγελμα από αγάπη προς τα παιδιά, αλλά κυρίως από ανάγκη επιβίωσης και 

από επιθυμία για κοινωνική άνοδο (Αντωνίου, 2002).  

Ωστόσο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, αν και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την 

προσφορά τους, είχαν πληθώρα προβλημάτων, όπως ο βραχύς χρόνος εκπαίδευσης, τα  

ανεπαρκή  προγράμματα σπουδών, η λάθος επιλογή διδακτικού προσωπικού που τις 

περισσότερες φορές γινόταν με ιδεολογικά κριτήρια, καθώς και  οι αυστηρές και 

εξουσιαστικές σχέσεις των καθηγητών με τους σπουδαστές (Πολυχρονόπουλος, 1982). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλούσια βιβλιογραφία για τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες λίγες είναι  μόνο  είναι οι αναφορές που περιέχουν θετική κρίση για αυτά τα 

ιδρύματα, και αυτές έχουν ως βασικό γνώρισμα ότι διατυπώνονται στην δεκαετία του ’90, 

όταν δηλαδή οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες αποτελούσαν πλέον παρελθόν. 

Ο Πυργιωτάκης (1992) αναφέρει: «Παρά τις αντίθετες απόψεις και τις εύλογες 

αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, η συμβολή τους (Παιδαγωγικές Ακαδημίες) στην προαγωγή 

και την εξέλιξη του επαγγέλματος πρέπει να θεωρηθεί θετική και ουσιώδης» (σελ.152).  

Τέλος ο Ευαγγελόπουλος (1998:30) γράφει ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

αποσκοπούσαν στο: «να αποδώσουν δασκάλους απαλλαγμένους από τα συμπλέγματα της 

επιστημονικής και κοινωνικής κατωτερότητας, προσωπικότητες με πνευματική συγκρότηση, 

με παιδαγωγική επιστημοσύνη, με φωτισμένη κρίση, με ανθρωπιά, όπως χρειάζεται το 

λειτούργημα». Ακόμα προπαρασκεύαζαν το έδαφος που «θα οδηγούσε γρήγορα στο επόμενο 

βήμα της τετραετούς φοιτήσεως και της πλήρους σε στάθμη σπουδών και οργάνωση 

ισοτιμίας με τις Πανεπιστημιακές Σχολές». 

 

1.1.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 1983 έως σήμερα 

 Μετά την πτώση της δικτατορίας , την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την άρση 

των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου η λειτουργία και ο σκοπός ύπαρξης των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές του 

επίσημου κράτους, που το ενδιαφέρον του μετατίθεται από τη δημιουργία σπουδαστών με 

καθορισμένο φιλοσοφικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 

με πίστη στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Επιπλέον το κράτος αναστέλλει τη δέσμευση που είχε για ιδεολογικοπολιτική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Όλα αυτά συνηγορούν στην ανάγκη αναβάθμισης των σπουδών των 

εκπαιδευτικών (Στάμελος,1999:68). Η αναγκαιότητα αυτή ήρθε να ενωθεί και με το 
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πολύχρονο αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) για τη βελτίωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσής τους, καθώς και με τις  παγκόσμιες εξελίξεις, δεδομένου ότι το 

1980 η Ελλάδα εντάχθηκε ως ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αντωνίου, 2002). 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα Πανεπιστημιακά 

Παιδαγωγικά Τμήματα (ΠΠΤ) ιδρύθηκαν με το ΠΔ320/83. Όμως από το νομοθέτημα 

ίδρυσης των ΠΠΤ μέχρι το οριστικό κλείσιμο των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και την πλήρη 

λειτουργία όλων των ΠΠΤ, πέρασε τουλάχιστον μία δεκαετία. Αυτό συνέβη πρώτον επειδή 

δεν προβλέφθηκε ένα μακροχρόνιο και σταθερό πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από τη μία 

μορφή εκπαίδευσης στην άλλη και δεύτερον επειδή υπήρχαν όπως ήταν αναμενόμενο και 

ομάδες διαφορετικών συμφερόντων και αντιλήψεων περί κατάλληλης εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών. Η μεγάλη αυτή μεταβατική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια σειρά 

νομοθετημάτων που παρατείνουν συνεχώς τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

(Στάμελος, 1999). 

Πλήρη κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών έχουμε οριστικά όταν: 

 

1. Με το προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.468/1989) ρυθμίζονται τα θέματα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών . 

2. Οι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν τη νομοθετική κατοχύρωση της εξομοίωσής 

τους (Π.Δ.130/1990) (Μπουζάκης, 1987). 

3. Πολλές επαρχιακές πόλεις που διέθεταν Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

διασφαλίζουν την ίδρυση Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων ή άλλων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην πόλη τους. 

 

Η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η σύσταση των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων στα Πανεπιστήμια της χώρας η οποία συνδέθηκε με την προσδοκία ότι θα 

εξασφαλίσει ανώτερο επίπεδο τόσο επιστημονικής, όσο και επαγγελματικής κατάρτισης για 

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν επιτακτική ανάγκη. 

Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Κακλαμάνη στο  

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  με το Ν.1268/1982 περί «Δομής και 

Λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που προέβλεπε τη σύσταση 

Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια της χώρας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.1268/1982 «Ιδρύονται Παιδαγωγικά Τμήματα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, 

Θράκης και Κρήτης με διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων τα οποία διέπονται 
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από τις διατάξεις αυτού του Νόμου και γενικά τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.», ενώ με 

Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τον χρόνο έναρξης της 

λειτουργίας τους, τον χρόνο παύσης λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, καθώς και 

με θέματα που σχετίζονται με την αποστολή των Τμημάτων που ιδρύονται, την έδρα ή τα 

παραρτήματά τους, την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους, τα τυπικά 

προσόντα των υποψηφίων, τη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και εκλογής των πρώτων 

μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, την άσκηση των φοιτητών σε σχολεία, την 

μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών, τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εξομοίωσης των αποφοίτων αυτών με τους πτυχιούχους 

των τμημάτων που ιδρύονται και την ρύθμιση των σπουδαστικών, εκπαιδευτικών και 

διοικητικών εκκρεμοτήτων που μπορεί να υπάρξουν μετά την παύση της λειτουργίας των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ως και τα θέματα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τη 

λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

(ΦΕΚ 31/20.03.1984). 

Τα έξι από τα εννέα συνολικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα 

οποία λειτουργούν σήμερα, ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.1268/1982  στην 

Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, στα  Ιωάννινα, στη Θράκη και στην Κρήτη. Ενώ βάση 

του άρθρου 4 του Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/20.03.1984) ιδρύονται Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης σε άλλα δυο Πανεπιστήμια Ιδρύματα, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τέλος η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας ιδρύθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 99/1993. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στην Φλώρινα  είχε ιδρυθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να 

λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από το 

ακαδημαϊκό έτος 1990-91. 

Βάση του Άρθρου 2 του Π.Δ.320 (Φ.Ε.Κ. 116/7.9.83) «Τα Παιδαγωγικά Τμήματα, 

στα πλαίσια του Άρθρου 1 § 2 του Ν.1268/82 ειδικότερα, έχουν ως αποστολή: 

 

 Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την 

ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 

 Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. 
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 Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των 

αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής. 

 Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων 

εν γένει». 

 

Οι Παιδαγωγικές ακαδημίες έχουν ταυτιστεί με την εποχή της ιδεολογικοπολιτικής 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε μια προσπάθεια δημιουργίας ομοιογενούς πληθυσμού 

μαθητών, άρα και μελλοντικών πολιτών. Η Πολιτεία ξεπερνάει το στάδιο της επιβολής 

μονοδιάστατης εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση ασφυκτικά καθορισμένης εθνικής 

ταυτότητας και περνάει σε ένα νέο στάδιο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς με 

χαρακτηριστικά την μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων (Στάμελος,1999:67).  

Η ένταξη επομένως των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη του προσδοκώμενου 

νέου τύπου εκπαιδευτικού. Ο νέος δάσκαλος πρέπει να έχει επιστημονική ταυτότητα, 

επαγγελματική κατάρτιση και να έχει εκπαιδευτεί σε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό 

περιβάλλον. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα χαρακτηριστικά του νέου τύπου δασκάλου 

στη νέα αυτή προσέγγιση είναι λιγότερο ευκρινώς προσδιορισμένα και σταθερά από ότι ήταν 

του παλαιότερου τύπου όπου ήταν περισσότερο ομοιόμορφα, συγκεκριμένα και 

επιβαλλόμενα (Στάμελος, 1999). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της αρχικής 

περιόδου ύπαρξης των ΠΠΤ είναι ο έντονος και γενικευμένος φόβος για την αντιμετώπιση 

των νέων Τμημάτων από τα Πανεπιστήμια υποδοχής. Ο φόβος αυτός μοιάζει παράδοξος 

λόγω της απουσίας των ΑΕΙ από το αίτημα για πανεπιστημιακή μόρφωση των δασκάλων 

(Μαυρογιώργου, 1985:403). Ήταν γνωστό ότι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είχαν 

αντιδράσει στην ένταξη των Τμημάτων Εκπαίδευσης δασκάλων σε αυτά, υποστηρίζοντας ότι 

κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε κινδύνους στη διαφύλαξη του κύρους τους(Παπάζογλου & 

Δαβάζογλου,1994:57-58). 

          Ταυτόχρονα με τους όποιους αρχικούς ενδοιασμούς όσον αφορά την ένταξή των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αναδύθηκαν προβληματισμοί και 

ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο, τη μορφή και το περιεχόμενο της εσωτερικής δομής, της 

συγκρότησης και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς αποτελούν δείκτη του 

επιπέδου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Εμβαλώτης & Στάμελος,2001:281-292)  
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Το 1996 πάνω από μια δεκαετία μετά την ίδρυση των ΠΠΤ στην Ελλάδα, η UNESCO 

σε αφιέρωμα της στο περιοδικό Prospects ασχολείται με το θέμα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και θέτει τα παρακάτω ερωτήματα (Στάμελος, 1996:120): 

 

 Στο αναλυτικό πρόγραμμα των ιδρυμάτων εκπαίδευσης δασκάλων η έμφαση 

πρέπει να δίνεται στις βασικές γνώσεις (liberal art education) ή στην 

επαγγελματική εκπαίδευση (professional education); 

 Πρέπει οι δάσκαλοι να προετοιμάζονται να μεταφέρουν πληροφορίες που 

τους δίνονται στην διάρκεια της προετοιμασίας τους, ή πρέπει να δημιουργούν 

ενεργητικά και να αναπτύσσουν πληροφορίες; 

 Πρέπει οι δάσκαλοι να προετοιμάζονται ως ειδικοί ή απλά για να μεταφέρουν 

γενικές πληροφορίες; 

 Πρέπει να υπάρχει μια κοινή ομάδα γνωστικών αντικειμένων (κοινό 

αναλυτικό πρόγραμμα) για όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης δασκάλων σε ένα 

δεδομένο κράτος ή πρέπει κάθε ίδρυμα να σχεδιάζει το δικό του αναλυτικό 

πρόγραμμα; 

 Πρέπει η προετοιμασία των δασκάλων να είναι μικρής διαρκείας (δύο ετών) ή 

μακράς διάρκειας (τεσσάρων ή περισσοτέρων ετών); 

 Πρέπει η έμφαση να δίνεται σε παραδοσιακά ακαδημαϊκά προγράμματα, σε εξ 

αποστάσεως προγράμματα ή σε προγράμματα βασισμένα στο σχολικό πρόγραμμα; 

 Πρέπει τα προγράμματα  προετοιμασίας δασκάλων να επικεντρώνονται στην 

σκέψη ή στην πράξη; 

 

Τα ζητήματα αυτά υπάρχει η εντύπωση πως είναι από καιρό λυμένα. Δηλαδή οι 

απαντήσεις τους είναι αυτονόητες και οι περισσότεροι Έλληνες ερευνητές γνωρίζουν τις 

λύσεις, απλώς η Ελλάδα καθυστερεί στην εφαρμογή τους. Και όμως αν κάποιος ανατρέξει 

στην ελληνική βιβλιογραφία κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

αντιλαμβάνεται ότι τα ερωτήματα αυτά περί εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποτελούν θέματα 

συζήτησης και προβληματισμού όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό, αλλά αφορούν την παγκόσμια 

εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς δε φαίνεται να έχει βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση (Δημαρά, 

1986). Αναφορά στα ερωτήματα σχετικά με τις ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

διέπουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών γίνεται και από τον Ξωχέλλη (2005:147) ο 
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οποίος επισημαίνει ότι ανέκαθεν απασχολούσε και συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική 

κοινότητα το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.  

Κλείνοντας, οι απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων έχουν να κάνουν κατά πολύ και 

με το ποιος θέλουμε να είναι τελικά ο ρόλος του δασκάλου στην εκπαίδευση, δηλαδή με το τι 

δασκάλους να υπηρετούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα όμως και οι ειδικοί στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουν, να αναλύσουν και να ορίσουν 

τον περίπλοκο ρόλο, που δηλώνεται με τον όρο εκπαιδευτικός (Μυλωνά, 1993). 

1.2 Προφίλ του Εκπαιδευτικού 
 

Η μελέτη του προφίλ του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα, 

δεδομένου ότι κάθε τόπος και κάθε εποχή αποβλέπει σε ένα συγκεκριμένο προφίλ, με 

διαφορετικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα συναντήσουμε στην ιστορία παιδαγωγικής, 

φιλοσοφικής και θρησκευτικής προέλευσης απόψεις, με βάση τις οποίες το  λειτούργημα του 

δασκάλου συνυφαίνεται με αυτό του κληρικού. Ο εκπαιδευτικός χαρακτηριζόταν από την 

αγάπη του για το παιδί και το προφίλ που είχε διαμορφωθεί γι ’αυτόν στηριζόταν στη 

σφαιρική προσωπικότητα, στα «αιώνια παιδαγωγικά ιδεώδη», στην «έμφυτη κλίση»,  στο  

μοντέλο του γεννημένου δασκάλου. Νεότερες θέσεις  τοποθετούν τον εκπαιδευτικό τόσο  

δίπλα, όσο και απέναντι στο παιδί ως σύμβουλο και «πομπό» γνώσεων αντίστοιχα 

(Ξωχέλλης, 1989). 

Τις τελευταίες δεκαετίες διαδραματίστηκαν κοσμογονικές αλλαγές στην Ευρώπη 

όπως η εντατικοποίηση των επιστημονικών ερευνών και τα νεότερα επιτεύγματα της 

τεχνολογικής εξέλιξης σε ορισμένους τομείς όπως για παράδειγμα στον τομέα της 

πληροφορικής, της βιοτεχνολογίας, της μοριακής βιολογίας και της γενετικής, η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και άλλων τομέων της κοινωνίας, η κατάρρευση του 

λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού και η συνακόλουθη κατάργηση του κοινωνικού- 

πολιτικού διαχωρισμού μεταξύ ανατολικών και δυτικών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών τόσο μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη. Πρόκειται για 

διεργασίες οι οποίες δημιούργησαν τα νέα δεδομένα και χαρακτηριστικά  των σύγχρονων 

κοινωνιών, τα οποία με την σειρά τους επηρέασαν τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης 

γενικά και το προφίλ του εκπαιδευτικού ειδικότερα (Ξωχέλλης, 2005). 
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Οι πολίτες κάθε χώρας έχουν ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες της κοινωνίας 

στην οποία ζουν, διαφορετικές προσδοκίες για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει ένα αντίστοιχο πλήθος διαφορετικών προσανατολισμών και 

προσεγγίσεων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επομένως και για το προφίλ του 

εκπαιδευτικού που επιθυμεί η εκάστοτε κοινωνία να διαμορφώσει. Η συζήτηση για τον 

σκοπό, τους στόχους και τα κατάλληλα μέσα πρέπει να είναι μια διαρκής δυναμική 

δραστηριότητα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αφού τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν 

την βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο θα 

προσδιορίζει τα βασικά καθήκοντα της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 

γνωστικά αντικείμενα και τις δραστηριότητες που ανήκουν στην προπτυχιακή φάση της 

εκπαίδευσης τους στην πορεία  προς την διδασκαλία (European Commission,2013). 

Σε έναν τομέα όπως η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ο οποίος έχει διαμορφωθεί 

περισσότερο από εξωγενείς παράγοντες παρά από μια σαφή αίσθηση του σκοπού, αυτού του 

είδους το εννοιολογικό πλαίσιο είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου ικανού να ορίσει τον σκοπό για τον οποίο 

εκπαιδεύεται ένας εκπαιδευτικός, το πώς θα προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να ικανοποιήσει 

τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της εποχής για διδασκαλία (European Commission,2013). 

         Αναλύοντας τα προηγούμενα σε μεγαλύτερο βάθος θα μπορούσαμε να πούμε ότι  κάθε 

διαφορετικός προσανατολισμός αναδεικνύει συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να 

εξεταστούν. Υπάρχουν πέντε ανεπτυγμένα πλαίσια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και προφίλ 

εκπαιδευτικού: Το προσωπικό, το κριτικό-κοινωνικό, το τεχνολογικό, το πρακτικό και το 

ακαδημαϊκό(Feiman-Nemser,1987)  

Ο προσωπικός προσανατολισμός μας υπενθυμίζει ότι το να μάθει κανείς να διδάσκει 

είναι μια μετασχηματιστική διαδικασία, και όχι μόνο θέμα της απόκτησης νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Ο κριτικός/κοινωνικός προσανατολισμός τονίζει τις υποχρεώσεις του δασκάλου 

με τους μαθητές και την κοινωνία, βοηθώντας τους αρχάριους να μάθουν να 

ευθυγραμμίζονται με τις σχολικές πρακτικές, με τις δημοκρατικές αρχές της δικαιοσύνης και 

της ισότητας. Ακόμη ο κριτικός προσανατολισμός υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να 

αναπτυχθεί η συνήθεια της κριτικής απέναντι  στη διδασκαλία, τη μάθηση, τη γνώση, την 

εκπαίδευση, και ούτω καθεξής. Ο τεχνολογικός και πρακτικός προσανατολισμός 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ιδέες για τη φύση και τις πηγές γνώσης, για τη διδασκαλία 

και πώς αυτή μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί. Η «σοφία της πρακτικής» υποστηρίζει 

την εκμάθηση μέσα από την εμπειρία. Τέλος, ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός διαφοροποιεί 

τη διδασκαλία από άλλες μορφές ανθρώπινων υπηρεσιών και τη θεωρεί μια διαδικασία με 
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την οποία οι μαθητές θα λάβουν σημαντικές γνώσεις τις οποίες   δεν θα είχαν ευκαιρία να 

αποκτήσουν από μόνοι τους. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι το να  προετοιμάζεις 

κάποιον να διδάξει σημαίνει να τον βοηθήσεις να αναπτύξει τις ιδέες και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με αυτό το στόχο (Buchmann, 1984* Feiman- Nemser & Buchmann, 

1989*Wilson, 1975).  

Ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός υπήρξε  ένας παραμελημένος τομέας στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η ευθύνη των εκπαιδευτικών να προετοιμάσουν τους νέους 

εκπαιδευτικούς παρέμενε μη καθορισμένη και σπάνια αποτέλεσε κεντρικό μέλημα των 

εκπαιδευτών των νέων εκπαιδευτικών. Οι υποστηρικτές του ακαδημαϊκού προσανατολισμού 

για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή ποιότητα της εκπαίδευσης δίνουν έμφαση 

στο βάθος της γνώσης των γνωστικών αντικειμένων της διδασκαλίας, δίνοντας ώθηση και 

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την παραμελημένη πτυχή της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. 

(Feiman-Nemser, S.,1990, p. 212-229 )  

Οι κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και οι ταχύτατες 

αλλαγές που έχουν επέλθει στις σύγχρονες κοινωνίες επηρεάζουν τον τομέα της 

εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό 

κάθε φορά ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό συνεπάγεται αντίστοιχες και απαραίτητες αλλαγές 

στο ρόλο του εκπαιδευτικού με κύριο άξονα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους όσον αφορά 

στην διδακτική διαδικασία, από την παροχή γνώσεων στην οργάνωση των διαδικασιών 

μάθησης και στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και των ικανοτήτων του μαθητή για 

αντιμετώπιση αυτών των νέων και συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών. Ο εκσυγχρονισμός 

των γνωστικών και διδακτικών δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κρίνεται λοιπόν 

αναγκαίος για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές στον χώρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ξωχέλλης.1991, σελ.84-97). Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται 

μεταβολές στο έργο και επομένως στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών με στόχο την δημιουργία 

ενός καλά ενημερωμένου και κριτικά σκεπτόμενου εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης,2005:85-86). 

Επίσης ο Πυργιωτάκης (2010:52) θέτει ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα να 

προβλεφθούν και να προσδιοριστούν η εκπαίδευση και η επιμόρφωση που θα προετοιμάσουν 

τον εκπαιδευτικό σε ένα και για ένα κόσμο με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Γι’ αυτό 

θεωρεί ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι ευέλικτος , δυναμικός και σε  θέση 

να προσαρμόζεται και να αναπροσαρμόζεται διαρκώς.  

Τα περιεχόμενα διδασκαλίας και οι τρόποι μάθησης πρέπει να εναρμονιστούν τόσο 

με τα επιστημονικά, όσο και με τα τεχνολογικά επιτεύγματα προκειμένου να συγκροτηθεί 

ένας ελάχιστος κορμός απαραίτητων και επίκαιρων σύμφωνα με την κοινωνία γνώσεων για 
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το μαθητή. Σημασία δίνεται όχι στην ποσότητα των γνώσεων αλλά στην εκμάθηση μεθόδων, 

τρόπων προσέγγισης  και εφαρμογής της γνώσης  στην καθημερινότητα. Σημαντικός είναι ο 

ρόλος και της συνεχούς μάθησης και εκπαίδευσης, ιδέα που συνοψίζεται στη φράση «δια 

βίου παιδεία» ή «δια βίου μάθηση». 

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις απειλούν το περιβάλλον και θεμελιώδεις 

ανθρωπιστικές αξίες όπως η ελευθερία και η ειρήνη. Η καλλιέργεια επομένως κριτικής 

στάσης και σκέψης απέναντι στα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας αποτελεί 

μηχανισμό προστασίας και άμυνας της προσωπικότητας των παιδιών, άρα και των αυριανών 

πολιτών όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, η εκπαίδευση για την 

ειρήνη (Ξωχέλλης, 2005:78). 

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πλουραλισμό αξιών και πολιτισμών και 

για τον λόγο αυτό χρειάζεται αυξημένη ευαισθησία και προσοχή στο διαμεσολαβητικό ρόλο 

που ασκούν η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός ως προς το πώς μεταδίδουν αξίες και πρότυπα 

συμπεριφοράς, καθώς ακόμα και κατά την ίδια χρονική στιγμή οι αξίες και τα πρότυπα 

συμπεριφοράς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή και την 

κουλτούρα της κάθε περιοχής(Ξωχέλλης,2002). 

Από άποψη σκοποθεσίας επιβάλλεται για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό ένας 

διπλός και όχι εύκολος ως προς την επίτευξη στόχος. Αφενός η ανάπτυξη της ικανότητας για 

κατανόηση του διαφορετικού ή του ξένου και  η καλλιέργεια τουλάχιστον της ανοχής και του 

σεβασμού προς τους συνανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις, διαφορετικό θρήσκευμα, 

διαφορετική καταγωγή κλπ. και αφετέρου να παρέχουν στη νέα γενιά κατευθύνσεις ορθού 

προσανατολισμού και κριτήρια επιλογής, πάντα με σημείο αναφοράς βασικά στοιχεία 

σεβασμού της πολιτισμικής ταυτότητας (Ξωχέλλης, 2002). 

Επίσης ο δημοκρατικός τρόπος πολιτικής οργάνωσης και ζωής στις σύγχρονες 

κοινωνίες απαιτεί την επαφή και την απόκτηση εμπειριών με βιωματικό τρόπο από τη νέα 

γενιά για δημοκρατικές έννοιες, όπως ο διάλογος, ο σεβασμός της άποψης του άλλου, η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν και στη σχέση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή, όπου από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και την 

παραδοσιακή αυθεντία χρειάζεται να μεταβούμε σε  μια νέα σχέση διδάσκοντος και 

διδασκομένου, σε ένα πιο δημοκρατικό και μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας όπου ο 

εκπαιδευτικός θα σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή, θα οργανώνει και θα προσαρμόζει 

τη διαδικασία μάθησης, σύμφωνα με τις εμπειρίες του μαθητή και θα τον προτρέπει να 

αναλάβει πρωτοβουλίες και να αυτενεργεί (Ξωχέλλης, 2005:83-84). 
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Λόγω του πλουραλισμού των αξιών και των προτύπων συμπεριφοράς στις σύγχρονες 

κοινωνίες, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει έναν πιο διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά 

στην προετοιμασία των μαθητών του. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να 

αλλάξει ο γενικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι από 

το μοντέλο του εντολοδόχου πρέπει να περάσουμε στο μοντέλο του κριτικού ή του 

στοχαζόμενου ή και αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού (Καλαϊτζοπούλου, 2001).  

Ο αναστοχασμός έχει ευρέως αναγνωριστεί ως ένα βασικό και ουσιαστικό στοιχείο 

τις επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων. Όροι όπως «εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

προσανατολισμένη στον εκπαιδευτικό αναστοχασμό», «δάσκαλοι -ερευνητές και 

«αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες» αποτελούν θέματα γόνιμης και συνεχούς συζήτησης στην 

εκπαιδευτική πράξη και στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης. Ο 

αναστοχασμός θεωρείται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας και της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γιατί με αυτό τον τρόπο ο δάσκαλος γίνεται καλύτερος, 

βελτιώνεται και κρίνεται αποτελεσματικότερος στην οργάνωση και διεκπεραίωση της 

εκπαιδευτικής, μαθησιακής διαδικασίας (Calderhead, J. & Peter G.,1993).  Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω του αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των μαθητών τους και να 

καθορίζουν τη μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να τροποποιούν κατάλληλα και 

τη δική τους συμπεριφορά με ευελιξία αλλά και διασφάλιση των βασικών αρχών της 

εκπαίδευσης. Βασική συνισταμένη αποτελεί η αρχή ότι δεν δημιουργήθηκε ο μαθητής για το 

σχολείο και τον εκπαιδευτικό, αλλά το σχολείο και ο εκπαιδευτικός για το μαθητή 

(Ξωχέλλης, 2005). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν λάβει κανείς υπόψη του 

ότι είναι αυτός που υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική. Δηλαδή έχει ένα ρόλο ενδιάμεσο και 

διαμεσολαβητικό, καθώς αναλαμβάνει να οδηγήσει τους μαθητές από την κοινωνία των 

μικρών στην κοινωνία των «ωρίμων» και να τους βοηθήσει να ενταχθεί σε αυτή δημιουργικά 

και χωρίς προβλήματα (Πυργιωτάκης,2010:52).Πέρα από θέματα όπως οι μισθοί, οι 

συνθήκες εργασίας, τα ιδιαίτερα προσόντα, στοιχεία που οπωσδήποτε συνδέονται με την 

ποιότητα της διδασκαλίας, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως ο εκπαιδευτικός 

βρίσκεται στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι απλώς ένας εκτελεστής 

εντολών, και για το λόγο αυτό αναγνωρίζεται ως σημαντικός συντελεστής της ποιότητας της 

εκπαίδευσης καθώς το έργο του είναι να εκπληρώσει τις λειτουργίες του θεσμού του 

σχολείου: μετάδοση γνώσεων και διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, απονομή 

πιστοποιητικών με κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμά. Σε επίπεδο συλλογικό οι 
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εκπαιδευτικοί αποτελούν μια επαγγελματική ομάδα, η οποία επηρεάζει καθοριστικά τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης γι’ αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση(Παπαναούμ 2003:21). Ο εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει να είναι απλός μεταδότης γνώσεων αλλά καταλύτης στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών. Πρέπει να είναι το µέσο για να ανοίξουν οι μαθητές το 

παράθυρο στο μέλλον και να γίνουν σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο 

σκέπτεται και ενεργεί ο εκπαιδευτικός είναι πρωταρχικής σημασίας, αφού αποτελεί πρότυπο 

για τους μαθητές του. Σήμερα ένας εκπαιδευτικός πρέπει να διατυπώνει ερωτήματα και να 

προσπαθεί να βρει απαντήσεις, αξιοποιώντας όσα γνωρίζει, επισημαίνοντας όσα δε γνωρίζει, 

διερευνώντας τις εναλλακτικές λύσεις που έχει και αναζητώντας άλλους δρόμους όταν δεν 

μπορεί να προχωρήσει, και έτσι ενεργεί υποδειγματικά όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή 

της κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης(OECD,1998:25-39). 

Η προσπάθεια εμπλοκής του εκπαιδευτικού στη μεταρρύθμιση της Παιδείας δεν 

αποτελεί εύκολη διαδικασία δεδομένης της ανομοιογένειας αλλά και του μεγέθους του 

κλάδου. Η συμφωνία για ένα κοινό διεθνές πρότυπο εκπαιδευτικού, για την επίτευξη του 

οποίου θα αναπτύσσονταν πολιτικές ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, επαγγελματικής 

εξέλιξης και δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

συνολικά το σχολείο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, είναι εξαιρετικό δύσκολο να 

υλοποιηθεί(OECD,1998:25-39). 

Η συνεχής διόγκωση των προσδοκιών από την παρεχόμενη στο σχολείο εκπαίδευση 

φορτώνει τους εκπαιδευτικούς με όλο και περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα. Η ανανέωση 

των γνώσεων του εκπαιδευτικού, αλλά και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, που είτε έχει αποκτήσει τη βασική του μόρφωση πολλά χρόνια 

πριν είτε απασχολήθηκε στο παρελθόν σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, 

κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση του επαγγελματικού του status αλλά και της 

προαγωγής της ευελιξίας του, στοιχεία που ενισχύουν τη δυναμική του 

σχολείου(OECD,1998:25-39). 

Σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί τη μοναδική και αδιαμφισβήτητη πηγή νέας 

γνώσης. Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας επιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι πρόσβαση στη γνώση μπορεί να υπάρχει και εκτός τάξης, μακριά από την 

καθοδήγηση του δασκάλου. Ο εξοπλισμός των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

οδήγησε σε μία έκρηξη δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού, που όμως στις περισσότερες 

των περιπτώσεων δεν διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα και δεν συμβαδίζει απαραίτητα με 

τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και ακόμα με τις τεχνικές προδιαγραφές και 



 

Σελίδα 34 από 180 

δυνατότητες των υπολογιστών που τις περισσότερες φορές είναι παρωχημένης τεχνολογίας 

(OECD,1998:25-39).  

Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση την ικανότητα πρόσβασης 

στις νέες τεχνολογίες, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή, είναι 

δυνατόν αφενός μεν να μειωθεί η πιθανότητα χρήσης ελλιπούς εκπαιδευτικού λογισμικού, 

αφετέρου δε ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει ένα επιπλέον εφόδιο που θα εμπλουτίσει τις 

γνώσεις του, τις δεξιότητές και τον τρόπο διδασκαλίας του, στα πλαίσια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης(Carlson & Gadio, 2002). 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να θεωρείται πανάκεια. Ο ρόλος τους είναι καθαρά βοηθητικός, καθώς 

χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις περισσότερο συμβατικές ή παραδοσιακές μεθόδους 

μάθησης. Από την άλλη πλευρά, η μη χρησιμοποίησή τους στο σχολείο θα διεύρυνε το ήδη 

υπάρχον χάσμα μεταξύ μαθητών που έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία μέσω Διαδικτύου, 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή πολυμέσων και παιδιών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν την 

ανάλογη δυνατότητα, γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας γνωστικών και 

πολιτισμικών ρηγμάτων μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων (Δουράνου, 2007). 

1.3. Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιάσει στην διαδικασία της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και προσπαθεί με σαφή και οργανωμένα προγράμματα να επηρεάσει όλα τα 

μέλη της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  

H ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION 

INTERNATIONAL) επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί τον 

«θεμέλιο λίθο του εκπαιδευτικού συστήματος». Η Ε.Ε. προωθεί μέσα από την διαδικασία 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών την τάση προς μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, «Europe of 

knowledge» (cf. Europe Commission 1997).  

Η έκθεση της Λιθουανίας αναφέρει ότι: «η κοινωνία της γνώσης θα αλλάξει τον ρόλο 

του εκπαιδευτικού: ο κάτοχος της γνώσης θα αντικατασταθεί από τον διοργανωτή της 

μαθησιακής διαδικασίας, τον δημιουργό ευκαιριών μάθησης, τον σύμβουλο μάθησης, τον 
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συνεργάτη, τον διαμεσολαβητή μεταξύ του μαθητή και των διαφορετικών σύγχρονων πηγών 

πληροφόρησης». Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη θεωρείται η διαδικασία της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και η δια βίου μάθηση.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επιτευχθεί πολλά τις τελευταίες δεκαετίες ως προς την 

συνεχόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την αναγνώριση του μορφωτικού επιπέδου 

και του κύρους τους. Η Ελλάδα όπως και άλλα μέλη της Ε.Ε οδεύουν προς την 

αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και προσπαθούν να ξεπεράσουν 

κοινωνικοπολιτικές ιδιαιτερότητες αποδεχόμενοι το σε σημαντικό βαθμό ομογενοποιημένο 

εκπαιδευτικό μοτίβο της Ευρώπης. Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται στις σχετικές 

πολιτικές των χωρών-μελών αναδεικνύονται τάσεις ομοιοτροπίας και εναρμόνισης, με 

συρρίκνωση του εθνικού κράτους στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής  

(Μαυρογιώργος, 1994;2003). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί καλούνται 

να εκπαιδευτούν, όχι μόνο προς την διδακτέα ύλη που θα πρέπει να διδάξουν αλλά κυρίως 

ως προς τον τρόπο με τον όποιο θα διδάξουν. Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με το πώς θα 

διδαχθεί η εγκεκριμένη ύλη εγείρει πολλά ερωτήματα και ουσιαστικά διαμορφώνει τις τάσεις 

διδασκαλίας και κατά συνέπεια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών(Μαυρογιώργος, 

1994;2003).  

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση «Η εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

Ένταξης στην Ευρώπη – Προκλήσεις και Ευκαιρίες»: τα δύο κύρια μοντέλα βασικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι τα «συντρέχοντα», στα οποία τα γνωστικά αντικείμενα 

του σχολείου, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που χρειάζεται να διδαχθούν οι εκπαιδευτικοί 

γίνονται αντικείμενο ταυτόχρονης μελέτης, και τα «διαδοχικά» στα οποία η εκπαίδευση στο 

πλαίσιο ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ενός ή περισσότερων σχολικών 

«γνωστικών αντικειμένων» ακολουθείται από ένα ξεχωριστό μάθημα το οποίο καλύπτει 

ζητήματα παιδαγωγικής, διδακτικής, πρακτικής στην τάξη, κλπ. 

 

 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών βασίζεται στον τρόπο που η σύγχρονη 

κοινωνία και επιστήμη προσδοκά να εκπαιδευτούν οι μαθητές. Νέες τάσεις 

διδασκαλίας και τρόποι μάθησης καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω επιμόρφωση 

των καθηγητών.  

 Ο καθηγητής καλείται να μάθει να διδάσκει με ένα ριζικά νέο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με καινούργιες απαιτητικές τάσεις και συγκυρίες. Πρέπει να έχει λάβει 
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την κατάλληλη γνώση ως προς την ανακούφιση κοινωνικών προβλημάτων. Η 

εμπειρία και η ενάρετη ιδιοσυγκρασία δεν είναι αρκετά προσόντα για να 

εξομαλύνει καταστάσεις ρατσισμού, ενδοσχολικής βίας και άλλων εγγενών 

κινδύνων. Επιβάλλεται, λοιπόν, μια βαθιά γνώση κοινωνικών ζητημάτων και 

τρόποι επίλυσης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατάρτιση σε ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών και 

ιδιαίτερων αναγκών είναι επίσης αναγκαία καθώς πολλά παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερη 

αντιμετώπιση για να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου και να αξιοποιήσουν τις 

ακαδημαϊκές δυνατότητες του.  

Η Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία (2011) τονίζει ότι: «Η κατάλληλη κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα καίριο και κρίσιμο ζήτημα για να 

μπορούν να αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί βέβαιοι και ικανοί να διδάξουν παιδιά με 

«διαφορετικές ανάγκες». Επιπλέον δίνει έμφαση στην επιτακτική ανάγκη να εστιάσει το 

κοινωνικό σύνολο σε αυτή την κατάρτιση όχι μόνο στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, 

αλλά κυρίως σε αντιλήψεις και σε αξίες. Ο καθηγητής καλείται να εφαρμόσει ένα 

μαθητοκεντρικό πρόγραμμα διδασκαλίας που να μπορεί να βοηθά ατομικά τα παιδιά χωρίς 

να χάσει την αίσθηση συνόλου και της ομαδικότητας που προσφέρει η τάξη. 

Η αρχική κατάρτιση στην ειδική αγωγή φαίνεται να πραγματοποιείται με τρεις 

τρόπους: 

 

 με την παροχή γενικών πληροφοριών, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις χώρες, 

αλλά που φαίνεται να είναι περιορισμένης χρήσης για τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς 

 με την παροχή σπουδών πάνω σε ειδικά αντικείμενα σε μερικές από τις χώρες, 

αυτό φαίνεται να εξασφαλίζει καλύτερη γνώση πάνω στις ειδικές ανάγκες ακόμα κι 

αν οι διαφορές στο περιεχόμενο και τη διάρκεια είναι αρκετά μεγάλες στις 

διάφορες χώρες, 

 με την ενασχόληση με σπουδές πάνω σε όλα τα αντικείμενα σε έναν 

περιορισμένο αριθμό χωρών, αυτή η κατάσταση αναφέρεται από τις Κάτω Χώρες, 

τη Νορβηγία, την Αγγλία και την Ουαλία» (Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη το 2003). 

 Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί η είσοδος της τεχνολογίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μια πληθώρα 
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τεχνολογικών επιτευγμάτων που θα προωθήσει και θα εκμοντερνίσει το έργο τους. 

Μια πρόσφατη έρευνα της Ε.Ε. διαπίστωσε ότι πάνω από το 90% των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν υπολογιστές για να προετοιμάσουν μαθήματα και το 

74% επίσης τους χρησιμοποιούν ως ενίσχυση της διδασκαλίας τους, αν και 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών που κυμαίνονται από 95% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και 35% και 36% στην Ελλάδα και τη Λετονία. Η έρευνα επίσης 

διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου ήταν γενικά λιγότερο 

ικανοί από τους εκπαιδευτικούς της ανώτερης δευτεροβάθμιας και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η έρευνα εντούτοις δεν έδωσε πληροφορίες για τον 

βαθμό στον οποίο οι ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν για συγκεκριμένους παιδαγωγικούς 

λόγους (Empirica, 2006). Μέσα από τέτοιου είδους έρευνες συνειδητοποιούμε ότι 

η εκπαίδευση εκπαιδευτών είναι αναγκαία και υψίστης σημασίας σε οικονομικά 

ασθενέστερες χώρες. Αν η έλλειψη πόρων θεωρηθεί δεδομένη και παραγκωνιστεί η 

επιμόρφωση των καθηγητών, τότε λίγα και ανούσια βήματα θα πραγματοποιηθούν 

προς την εξευρωπαϊσμού της παιδείας και του εκπαιδευτή.  

 Στα πλαίσια της διαδικασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», η Επιτροπή 

δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2005 ένα έγγραφο εργασίας που τιτλοφορήθηκε ως 

«Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Δεξιότητες και τα Προσόντα των 

Εκπαιδευτικών». Το έγγραφο περιγράφει τους στόχους και τις αξίες της εργασίας 

ενός εκπαιδευτικού, ως ενός που είναι σε θέση: 

 «Να εργαστεί μαζί με άλλους: εργάζεται σε ένα επάγγελμα που πρέπει να 

βασιστεί   στις αξίες της κοινωνικής ένταξης και της ενίσχυσης του δυναμικού 

κάθε μαθητή. Πρέπει να έχει γνώση της ανθρώπινης εξέλιξης και ανάπτυξης…  

 Να εργαστεί με γνώση, τεχνολογία και πληροφορίες: πρέπει να εργάζεται με 

ποικίλους τύπους γνώσης. Οι παιδαγωγικές δεξιότητές του πρέπει να του 

επιτρέπουν να οικοδομήσει και να διαχειριστεί μαθησιακά περιβάλλοντα και να 

διατηρήσει τη διανοητική ελευθερία να κάνει επιλογές πέρα από την παροχή 

εκπαίδευσης  

 Να εργαστεί με την κοινωνία και μέσα στην κοινωνία: προετοιμάζει τους 

μαθητές για να είναι σφαιρικά υπεύθυνοι στον ρόλο τους ως πολίτες της Ε.Ε». 

 Αυτό το έγγραφο προωθεί επίσης για πρώτη φορά ένα σύνολο τεσσάρων 

αρχών που μπορούν να θεωρηθούν ως συστάσεις προς αυτούς που σχεδιάζουν την 

πολιτική σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Είναι προφανές ότι η έμφαση στις 
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δεξιότητες και τα προσόντα των εκπαιδευτικών αναπτύσσεται κατά προτεραιότητα. 

Εντούτοις, τίποτα δεν αναφέρεται από την άποψη της διάρκειας των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

 «Ένα επάγγελμα που απαιτεί προσόντα: τα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά 

συστήματα απαιτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι πτυχιούχοι από ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκείνοι που εργάζονται στον τομέα της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ιδιαίτερα προσόντα στην 

επαγγελματική περιοχή τους και να έχουν κατάλληλα παιδαγωγικά προσόντα…». 

 Ένα επάγγελμα τοποθετημένο μέσα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης: οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηριχθούν προκειμένου να συνεχιστεί η 

επαγγελματική ανάπτυξή τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους…». 

 «Ένα κινητικό επάγγελμα: η κινητικότητα πρέπει να είναι ένα κεντρικό 

συστατικό των αρχικών και των διαρκών προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών …» 

 «Ένα επάγγελμα βασισμένο στις συνεργασίες: τα ιδρύματα που παρέχουν την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να οργανώσουν την εργασία τους σε 

συνεργασία με σχολεία, τοπικά εργασιακά περιβάλλοντα, με όσους παρέχουν 

κατάρτιση βασισμένη στην εργασία και άλλους εμπλεκομένους…» 

 Η εκπαίδευση, λοιπόν, των εκπαιδευτικών είναι μια περίπλοκη διαδικασία που 

αποσκοπεί στην δια βίου μάθηση του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή που με τη σειρά 

του θα γαλουχήσει ανάλογα τους μαθητές του. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η 

επιμόρφωση γίνεται τόσο σε στάδιο ένταξης (pre-school training), όσο και σε 

ενδουπηρεσιακό στάδιο (in-service teachers training) των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί 

στην Ελλάδα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση να αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών και σεμινάρια να λαμβάνουν την ευθύνη για την περαιτέρω 

επιμόρφωση στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. 

 Στην Ευρώπη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση εντός του σχολείου (school based), και στη διαδικασία 

δημιουργίας ενός νέου μοντέλου εκπαιδευτικού, του αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού  

(reflective practitioner), (Brinkmann,1996). Ο Schön (1983) θεωρεί ότι ο αναστοχαζόμενος 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που προβληματίζεται σχετικά με τις δράσεις του στην 

εκπαιδευτική πράξη (στοχασμός κατά τη δράση) και συμμετέχει σε μια διαδικασία συνεχούς 
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μάθησης. Βασική άποψη είναι ότι η εμπειρία από μόνη της δεν οδηγεί αναγκαστικά στη 

μάθηση, γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο σκόπιμος προβληματισμός και ο αναστοχασμός. 

Μέσω του αναστοχασμού ο εκπαιδευτικός συνδέει τα συναισθήματα ,την εμπειρία και τις 

δράσεις του στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις για να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

κατανόησης, επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι 

η εμπειρία στην σχολική τάξη , μέσω του αναστοχασμού, βοηθάει να μετασχηματιστεί σε 

επιτυχή διδασκαλία ό,τι έχουν αποκομίσει από τις σπουδές του και την επιμόρφωσή τους 

(Παπαναούμ,2003:166).  

 Η διαμόρφωση του νέου μοντέλου εκπαίδευσης εκπαιδευτικού έχει βασιστεί σε 

διάφορες προτάσεις, οι οποίες κινούνται σε τρία επίπεδα (Brinkmann & Schwark, 2000):  

 

1. Ανατρέχουν στην ιστορία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και ανασυνθέτουν τα 

στοιχεία της επαγγελματικής του εικόνας, τα οποία αποδείχτηκαν ως διαρκή και 

ανθεκτικά στο χρόνο.  

2. Συσχετίζονται με το πλαίσιο της επικαιρότητας, δηλαδή αντλούν πρότυπα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από αναλύσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας ή από 

κοινωνιολογικές μελέτες για σύγχρονους επαγγελματικούς στόχους, οι οποίοι, 

μεταξύ άλλων, προσανατολίζονται στη σημερινή και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

παιδική ηλικία ή στις νέες συνθήκες διαβίωσης του  σύγχρονου ανθρώπου.  

3. Διαθέτουν κατά κανόνα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που είναι προσανατολισμένο 

στο μέλλον. 

 

 Στο νέο αυτό μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικός γίνεται κανείς 

μέσω μιας πολύμορφης εξελικτικής διαδικασίας στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, η 

οποία περιλαμβάνει τις βασικές σπουδές, την πρακτική άσκηση, τη φάση της έναρξης του 

επαγγέλματος και τη διαρκή επιμόρφωση (G. Hirsch, 1990). Με τις βασικές σπουδές 

(αρχική εκπαίδευση), οι εκπαιδευτικοί αποκτούν γνώσεις, θεμελιώδεις δεξιότητες και 

στάσεις απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση του έργου τους. Η Πρακτική άσκηση είναι η 

εφαρμογή αυτών των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε σχήματα συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών και σχολικών 

μονάδων. Στη φάση έναρξης του επαγγέλματος και καθόλη την πορεία του ο εκπαιδευτικός 

αναπτύσσεται επαγγελματικά στα πλαίσια της σχολικής μονάδας με τη δημιουργία νέων 

μορφών σχέσεων με τους συναδέλφους τους γονείς, την κοινωνία. Τέλος με τη διαρκή 
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επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία  επαγγελματικής 

μάθησης με σκοπό την ανανέωση-αναβάθμιση των παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών 

πρακτικών τους, την καλύτερη επιτέλεση τους έργου τους, αλλά και την ολοκλήρωσή τους 

ως άτομα στα πλαίσια της δια βίου μάθησης (Παπαναούμ,2003: 63-69,137). 

   Κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συνεχή 

εμπλουτισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών εφοδίων του, ετοιμότητα και διάθεση 

για αυτοελεγχόμενη αλλά και βοηθούμενη δια βίου μάθηση αλλά και κριτική ικανότητα στις 

διαθέσιμες επιλογές και στη σύνθεση του περιεχομένου των παρεχόμενων γνώσεων στη νέα 

γενιά. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι επίσης η προσωπική του πρωτοβουλία και η 

κοινωνική του υπευθυνότητα. Επιπλέον τονίζεται σήμερα ότι η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση 

του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να αποκοπεί από τη βελτίωση και ανάπτυξη του σχολείου, 

(Ξωχέλλης, 2001:10-16) η μεταρρύθμιση του οποίου γίνεται πλέον όλο και λιγότερο 

αντιληπτή ως εκτεταμένη αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και όλο και περισσότερο 

ως αλλαγή της εσωτερικής μορφής του κάθε σχολείου ξεχωριστά.  

Περίοπτη θέση, επίσης, καταλαμβάνει η διαδικασία συνειδητοποίησης και βελτίωσης 

της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μεταξύ εκπαιδευτικού και σχολείου και 

φυσικά εκπαιδευτικού με μαθητή και εν τέλει η συνεχιζόμενη έρευνα για να προωθηθεί η 

καινοτομία και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών.  

Οι επίσημες απόψεις και κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με το 

περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όπως ήταν αναμενόμενο, 

άλλαξαν ριζικά και συνεχίζουν να αλλάζουν διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει 

αυξημένη έμφαση στη σημασία της γνώσης γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με την γνώση 

της γενικής θεωρητικής παιδαγωγικής, την εμπειρία στην τάξη σε σχέση με την περιορισμένη 

εμπειρία μόνο στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου, την πρακτική από τη θεωρητική πλευρά 

της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Η έννοια της μαθητείας στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών έχει επανεμφανιστεί, με την ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων 

εναλλακτικής εκπαίδευσης με βάση το σχολείο, την εντατική πλέον επαφή στο πραγματικό 

πεδίο με τη μορφή της πρακτικής άσκησης. (Day, C. & Calderhead,& P. Denicolo 

(επιμ.)(1993). 

         Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες πολιτικές -

πολιτισμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα ως μέλος της Ε.Ε. καλείται να 

δώσει τη δική της εκδοχή στην "ευρωπαϊκή διάσταση" στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. 

Ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές που διαγράφονται από το «Πράσινο Βιβλίο» 
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για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη  και άλλες εκθέσεις προτείνουν 

«υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση» (ΤΝΤΕΕ, 

2000; Eurydice, 2006; 2009; European Commission, 2007). Παρόλο που ενστερνίζεται το 

ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δυσκολεύεται στην εφαρμογή αυτού στην 

πράξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει κατακερματισμός των εμπλεκομένων 

φορέων, αποσπασματικότητα και έλλειψη συντονισμού και συνεργίας, ανάμεσα στις 

διαδικασίες και στους παράγοντες που συνδέονται με τη βασική εκπαίδευση, την 

επιμόρφωση, την έρευνα και την εν γένει  επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Μαυρογιώργος,2009).  

       Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission, 2007) σε κείμενο 

για «την προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι απαιτείται συστηματική συνεργασία και συντονισμός όλων 

των εμπλεκομένων φορέων (πανεπιστημίων, σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών 

οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων, κ.ά.). Μετά από μια σημαντική καμπάνια («Η Ευρώπη 

χρειάζεται εκπαιδευτικούς»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ένωσης για  την 

Εκπαίδευση (ETUCE, 2008), διευρύνει και εμπλουτίζει τη σχετική συζήτηση με προτάσεις 

που αναφέρονται στην αναβάθμιση της βασικής εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών σε   

μεταπτυχιακό επίπεδο, το προφίλ των μελών του διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν 

στη βασική εκπαίδευση, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη  των εκπαιδευτικών καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, την επαγγελματική αυτονομία, τη σύνδεση θεωρίας – 

έρευνας και πράξης, την απαλλαγή από διδακτικό φόρτο στους νεοεισερχόμενους ,την 

αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Υπάρχουν πολλές παγίδες με την εισαγωγή 

ανεπεξέργαστων «δάνειων» καινοτομιών και εκπαιδευτικών μέτρων γι’ αυτό το λόγο η 

εκπαίδευση  στην Ελλάδα καλείται να προσαρμόσει στις δικές της ιδιαιτερότητες  στα όσα 

θέλει η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική να εφαρμόσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα 1984-1996 

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν τα 

προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα τμήματα της Δημοτικής 

έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά τα τέλη της δεκαετία του ‘90 και το προφίλ των 

εκπαιδευτικών που προκύπτει μέσα από αυτά, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση των ΠΠΤ (1984-

1996).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρουσίαση των ΠΠΤ (1984-1996) γίνεται με 

βάση κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους: 

 

 Ως τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 δεν είχαν όλα τα ΠΠΤ δεκαετή λειτουργία.  

 Τα ΠΠΤ είναι τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά 

χρειάστηκαν από την εκκίνησή τους να λειτουργήσουν με δύο παράλληλα 

προγράμματα σπουδών, ενώ άλλα διέθεταν έως και τέσσερα παράλληλα 

προγράμματα όπως το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών, το Πρόγραμμα Εξομοίωσης πτυχιούχων Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών και το Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης Πτυχιούχων Παιδαγωγικών 

Σχολών Εξωτερικού (Στάμελος,1999:124).  

 Πηγή των στοιχείων όπως προαναφέρθηκε, είναι οι οδηγοί σπουδών (ΟΣ) των 

τμημάτων και ότι στην συγκεκριμένη εργασία θα εξεταστεί μόνο το Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) και  

 Τέλος, η εξέταση του ΠΠΣ θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση τον τίτλο των 

προσφερομένων μαθημάτων και όχι το περιεχόμενό τους. 
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2.1.1 Οργανωτική Δομή Των ΠΤΔΕ 

Η έσχατη οργανωτική υποδιαίρεση κάθε πανεπιστημίου είναι οι Τομείς των ΠΤΔΕ και 

θα επιχειρηθεί μια αναφορά στον Ν.1268/82 με την υπενθύμιση ότι ο τομέας «συντονίζει τη 

διαδικασία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης», ενώ κάθε Τμήμα πρέπει να υποδιαιρείται σε Τομείς με 

εξαίρεση δυο περιπτώσεις:  

 Πρώτη, όταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ δεν επιτρέπει τη διαίρεση ενός Τμήματος 

σε Τομείς.  

 Δεύτερον, όταν το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν καθιστά απαραίτητη τη 

διαίρεσή του σε Τομείς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Τομείς των ΠΤΔΕ κατά τη χρονική περίοδο (19983-1996) 

Εθνικού και 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών(1995-

1996) 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

Επιστημών της 

Αγωγής 

Ειδικής Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας 

Μαθηματικών και 

Πληροφορικής 

Φυσικών Επιστημών 

Τεχνολογίας και 

περιβάλλοντος 

 

 

_ 

Πανεπιστημίου 

Πατρών          

(1995-1996) 

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Γενικών επιστημών  

_ 
 

_ 

Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων      

(1995-1996) 

_ _ _ _ _ _ 

ΑΠΘ  

(1995) 

Γλώσσας και 

Πολιτισμού 

Κοινωνικού Φύλου 

και Εκπαιδευτικής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Κατάρτισης Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών 

Τεχνολογιών, Εκπαίδευση 

στις Φυσικές Επιστήμες και 

στα Μαθηματικά 

Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την 

Υγεία 

φιλοσοφικής  

κοινωνιολογική και 

ιστορικής θεμελίωσης της 

διδασκαλίας 

Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 (1992) 

_ _ _ _ _ _ 

Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας  

(1995) 

_ _ _ _ _ _ 

Δημοκρίτειου  

Πανεπιστημίου 

Θράκης 

(1995) 

Παιδαγωγικής & 

Ψυχολογίας 

Ανθρωπιστικών 

& κοινωνικών 

Σπουδών 

Θετικών Επιστημών _ _ _ 
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Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους Τομείς ΠΤΔΕ κατά τη χρονικά περίοδο 1983-1996. Πέντε είναι τα ΠΤΔΕ  τα οποία έχουν προχωρήσει 

στην δημιουργία Τομέων, με τον αριθμό αυτών να ποικίλλει ανά ΠΤΔΕ. Στο ΠΤΔΕ της Θεσσαλονίκης θα συναντήσουμε έξι (6) Τομείς, στης 

Αθήνας και του Ρεθύμνου πέντε (5), στο ΠΤΔΕ της Πάτρας τέσσερεις (4) και στο ΠΤΔΕ της Αλεξανδρούπολης τρεις (3). 

Εκείνο όμως, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι από όλους τους Τομείς μόνο δύο (2) φέρουν τον ίδιο τίτλο, αυτοί των 

«Θετικών Επιστημών» και των «Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που συναντούμε στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε αυτό του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Οι υπόλοιποι δεκαεννέα Τομείς που συναντούμε στα πέντε προαναφερθέντα ΠΤΔΕ τιτλοφορούνται διαφορετικά. Υποθέτει κανείς ότι οι 

τίτλοι των Τομέων υποδηλώνουν ότι δεν υφίστανται κοινά αποδεκτά «συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης» προς συντονισμό. Βεβαία, στα 

πλαίσια της Πανεπιστημιακής αυτοτέλειας και στην υπηρέτηση του επιστημονικού πλουραλισμού, το γεγονός αυτό καθαυτό δεν είναι 

απαραίτητα προβληματικό.  

 

 

 

 

 

Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

(1995-1996) 

Παιδαγωγικής  

Ψυχολογίας & 

Μεθοδολογίας της 

Έρευνας 

Ανθρωπιστικών 

& Κοινωνικών 

Σπουδών 

Θεωρίας &Κοινωνιολογίας 

της Παιδείας 

Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, Διδακτικής 

Μεθοδολογίας & 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Θετικών Επιστημών _ 

ΑΠΘ 

(παράρτημα 

Φλώρινας ) 

          (1995) 

_ _ _ _ _ _ 
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 1, τέσσερα 

από τα εννέα ΠΤΔΕ δεν έχουν Τομείς (Ιωαννίνων, Βόλου, Ρόδου, Φλώρινας). Αν 

συσχετιστούν καταρχήν τα δεδομένα για το διδακτικό προσωπικό των ΠΤΔΕ με την ύπαρξη 

ή μη τομέων, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι αυτά τα Τμήματα εντάσσονται στην πρώτη 

εξαίρεση του Νόμου, δηλαδή στην ανεπάρκεια μελών ΔΕΠ. Συνεπώς, θα μπορούσε κανείς 

να πει πως η πλειονότητα των ΠΤΔΕ είναι ακόμα στη διαδικασία της στοιχειώδους 

στελέχωσης. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες επισημάνσεις κρίνονται αναγκαίες: 

 

 Πρώτον, φαίνεται ότι τα Τμήματα που ο αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι 

σημαντικός(Αθηνών:36 ,Θεσ/νίκης:27 ,Πατρών:26 ,Ρεθύμνου:21 και Αλεξ/λης:20) 

έχουν Τομείς και στελεχώνονται από μικρό αριθμό διδασκόντων με σύμβαση 

407/80 ( Αθηνών:1, Θεσσαλονίκης:4, Αλεξανδρούπολης:3, Ρέθυμνο:1, Πατρών:0). 

Από την άλλη τα Τμήματα Ιωαννίνων, Βόλου, Ρόδου και Φλώρινας που δεν 

οργανώνονται σε Τομείς, ο αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι αρκετά μικρότερος 

(Ιωαννίνων:14, Φλώρινας:11, Βόλου:9 και Ρόδου:6) και η στελέχωση από 

διδάσκοντες 407/80 είναι αρκετά μεγαλύτερος (Βόλου:24, Ρόδου:12). Εξαίρεση 

αποτελεί το Τμήμα Ιωαννίνων το οποίο δε στελεχώνεται από 407/80 και το τμήμα 

Φλώρινας για το οποίο δεν αναφέρεται αριθμός (Στάμελος,1999:128)(1
ος

 Πίνακας 

Παραρτήματος). 

 Δεύτερον, τα έτη λειτουργίας ενός Τμήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην 

στελέχωση όσο και στην ανάπτυξη του. Παρ’ όλα αυτά οι εξαιρέσεις δε λείπουν, 

Για παράδειγμα, από τα τέσσερα ΠΤΔΕ που δεν διαθέτουν Τομείς τα τρία 

ιδρύθηκαν με σχετική καθυστέρηση (Βόλου, Ρόδου, Φλώρινας), αντίθετα, το 

ΠΤΔΕ Ιωαννίνων ανήκει στην «πρώτη γενιά» των ΠΤΔΕ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να γίνουν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις 

όσον αφορά τα 9 τμήματα κατά την περίοδο μελέτης τους (1996). Τα εννέα (9) ΠΠΤ που 

λειτουργούν στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα σε μια δεκαετία. Ο πίνακας 2 

παρουσιάζει το έτος έναρξης λειτουργίας για κάθε ΠΠΤ, τα συνολικά έτη λειτουργίας τους, 

τον αριθμό μελών ΔΕΠ και την ύπαρξη ή όχι τομέων μέχρι το 1996. Έτσι κατά την περίοδο 

αυτή τέσσερα (4) ΠΤΔΕ (Αθηνών, Ιωαννίνων, Ρόδου και Ρεθύμνου) διένυαν το 12
ο
 χρόνο 

λειτουργίας τους, τρία ΠΤΔΕ (Πατρών, ΑΠΘ και Αλεξανδρούπολης) το 10
ο
 έτος, ενώ το 

ΠΤΔΕ Βόλου και Φλώρινας ,το 8
ο
 και 6

ο
 έτος λειτουργίας τους αντίστοιχα. Επομένως για το 

χρονικό διάστημα 1984-1996 υπάρχει μία σημαντικότατη διαφορά στα έτη λειτουργίας τους. 

Έτος Ίδρυσης, Έτη Λειτουργιάς, Αριθμός Μελών ΔΕΠ και Δημιουργία Τομέων των 

ΠΤΔΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996. 

 

 

ΠΤΔΕ 

 
Έτος Ίδρυσης 

Έτη λειτουργίας 

(έως 1996) 

Αριθμός 

Μελών ΔΕΠ 
Τομείς 

1 

Εθνικού και 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Οκτ. 1984 12 36 + 

2 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών Οκτ. 1986 10 26 + 

3 
Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων Οκτ. 1984 12 14 - 

4 ΑΠΘ Οκτ. 1986 10 17 + 

5 
Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Οκτ. 1984 12 6 - 

6 
Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας Οκτ. 1988 8 9 - 

7 

Δημοκρίτειου  

Πανεπιστημίου 

Θράκης 
Οκτ. 1986 10 20 + 

8 
Πανεπιστημίου 

Κρήτης Οκτ. 1984 12 21 + 

9 

ΑΠΘ 

(παράρτημα 

Φλώρινας ) 
Οκτ. 1990 6 11 - 
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Ακόμα παρατηρείται ότι τα τμήματα που έχουν μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ (ΕΚΠΑ, 

ΠΑΤΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΠΘ, ΑΠΘ), οργανώνονται σε Τομείς, ενώ τα υπόλοιπα που 

στελεχώνονται μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, δεν διαθέτουν Τομείς, γεγονός που συμφωνεί και 

με το Νόμο.1268/80. 
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2.1.2 Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης και σχολιασμού 

τόσο του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται τα ΠΤΔΕ (Τομείς, Κύκλοι σπουδών, 

Γνωστικά αντικείμενα) όσο και του τρόπου ένταξης των προσφερόμενων μαθημάτων 

σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Όσον αφορά την οργάνωση των μαθημάτων θα 

γίνει προσπάθεια προσέγγισης από δύο διαστάσεις: η μία θα αφορά τη δομή του 

Τμήματος(Τομείς, Κύκλοι σπουδών, Γνωστικά αντικείμενα) και η άλλη αφορά την 

κατανομή των προσφερομένων μαθημάτων σε τύπο μαθήματος (υποχρεωτικά, 

επιλογής κ.τ.λ.). Όσον αφορά στο δεύτερο, θα γίνει προσπάθεια ένταξης των ενεργών 

και μόνο μαθημάτων, με βάση τον τίτλο τους σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, τα 

οποία στη συνέχεια θα εξεταστούν. 

Τα εννέα ομότιτλα τμήματα των ΠΤΔΕ δεν ακολουθούν κοινή πορεία. Άλλα 

είναι ανεξάρτητα, άλλα ενταχθήκαν σε Σχολές οι οποίες ούτε ως προς το όνομα ούτε 

ως προς τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που τις συγκροτούν είναι ομοιογενείς. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ανάπτυξη των Τομέων, σε όσα ΠΤΔΕ έγινε, 

πραγματοποιήθηκε με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο 

να διερευνηθεί αν η προηγούμενη διαφορετικότητα των ομότιτλων Τμημάτων και η 

ποικιλία στην ανάπτυξη τους σταμάτα στα δομικά χαρακτηριστικά τους, ή αν 

αντίθετα, διαπερνά και τον τρόπο σύλληψης και υλοποίησης του ΠΠΣ τους. Με βάση 

τους οδηγούς σπουδών των ΠΤΔΕ, δημιουργήθηκε ο επόμενος πίνακας, οποίος μας 

δίνει τη βασική δομή του ΠΠΣ και τους υπάρχοντες τύπους μαθήματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Οργανωτική δομή των ΠΤΔΕ και Τύποι μαθημάτων(1996) 

 Πανεπιστήμιο Οργανωτική Δομή Τύπος Μαθήματος 

1 Πατρών 
Τομέα & Αισθητικός 

Κύκλος 
Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν 

2 Αθήνας Τομέα 
Υποχρεωτικά, Κυμαινόμενα & 

Κατ’ Επιλογήν 

3 Ιωαννίνων 

Κύκλοι Σπουδών & 

Συνδυασμός Γνωστικών 

Αντικείμενων 

Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά & Συνδυασμός 

4 
Αριστοτέλειο 

Θεσσαλονίκης 

Κύκλοι Σπουδών & 

Γνωστικά Αντικείμενα 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 

&Ελεύθερης Επιλογής 

5 Θεσσαλίας Γνωστικά Αντικείμενα 
Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν & 

Κατεύθυνσης 

6 
Δημοκρίτειο 

Θράκης 

Μαθήματα & Επιλογή 

Ειδίκευσης 

Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν & 

Εξειδίκευσης 

7 Κρήτης 
Τομέα & Γνωστικά 

Αντικείμενα 

Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά & Ελεύθερης 

Επιλογής 

8 Αιγαίου Γνωστικά Αντικείμενα 
Υποχρεωτικά & Ελεύθερης 

Επιλογής 

9 

ΑΠΘ 

(παράρτημα 

Φλώρινας) 

Γνωστικά Αντικείμενα 

Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά, Ελεύθερης 

Επιλογής & Εξειδίκευσης 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 3, μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις πολλές και 

διαφορετικές θεωρήσεις που υποκρύπτονται πίσω από τις πολλαπλές εκδοχές 

σχεδιασμού, συγκρότησης και υλοποίησης των αναλυτικών προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών. 

Σε ό,τι αφορά στα Τμήματα που έχουν Τομείς, παρατηρούνται τα εξής:  

 στην Πάτρα και την Αθήνα, τα μαθήματα προτείνονται και παρουσιάζονται 

με βάση τους επιμέρους Τομείς. Στην Πάτρα υπάρχει και Αισθητικός 

Κύκλος ο οποίος ουσιαστικά συγκροτείται από τα μαθήματα των μελών 

ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Τμήματος.  

 Στην Αλεξανδρούπολη τα μαθήματα παρουσιάζονται ως μια και ενιαία 

λίστα η οποία προτείνεται από το Τμήμα ως σύνολο. Επιπλέον, υπάρχουν  
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και τα μαθήματα εξειδίκευσης που επίσης παραπέμπουν στο Τμήμα και όχι 

στους επιμέρους Τομείς. 

 Στη Θεσσαλονίκη, είναι πάλι το Τμήμα που παρουσιάζει ενιαία το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Όμως εδώ τα μαθήματα παρουσιάζονται σε κύκλους 

σπουδών οι οποίοι με τη σειρά τους περιέχουν διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα.  

 Τέλος, στο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, οι Τομείς είναι αυτοί που 

παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους, όχι όμως με τη μορφή λίστας μαθημάτων 

όπως στην περίπτωση στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Πάτρας αλλά ως 

επιμέρους λίστες γνωστικών αντικειμένων. 

Από την άλλη μεριά, τα Τμήματα που δεν έχουν Τομείς φαίνεται να διαθέτουν 

περισσότερη συνάφεια, ως προς τη συγκρότησή τους. Τουλάχιστον αυτό 

διαπιστώνουμε στα τρία από τα τέσσερα Τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα του Βόλου, της Φλώρινας και της Ρόδου, δομούν το 

πρόγραμμά τους στη βάση των γνωστικών αντικειμένων. Μάλιστα, τα γνωστικά 

αντικείμενα της Ρόδου είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της Θεσσαλονίκης με εξαίρεση 

να αποτελεί το Τμήμα των Ιωαννίνων όπου παρουσιάζεται ένα εντελώς διαφορετικό 

ως προς τη σύλληψη του πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε κύκλους σπουδών και σε 

συνδυασμούς γνωστικών αντικειμένων. 

Όσον αφορά στον τύπο των προσφερομένων μαθημάτων, παρουσιάζεται και 

εδώ πολύ μεγάλη διαφορά αντιλήψεων που έχει ως συνέπεια την εμφάνιση μεγάλης 

γκάμας τύπων μαθήματος: υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά, ελεύθερης επιλογής, επιλογής, συνδυασμός μαθημάτων, τέλος 

μαθήματα εξειδίκευσης ή κατεύθυνσης. 
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2.1.3 Τύποι Μαθήματος και Αριθμός Μαθημάτων 

Σχετικά με τα ΠΤΔΕ, παρουσιάζεται στο Γράφημα  1 το Πανεπιστήμιο που τα 

φιλοξενεί και οι στήλες ανά ομάδα ΠΤΔΕ αφορούν στους προσφερόμενους Τύπους 

Μαθημάτων. 

Γράφημα  1 

Προσφερόμενα μαθήματα ανά ΠΤΔΕ και τύπο μαθήματος 

 

 

Στο Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι οκτώ (8) από τα εννέα (9) ΠΤΔΕ έχουν ένα 

βασικό κορμό μαθήματος με την ονομασία «υποχρεωτικά μαθήματα» εκτός από το 

ΠΤΔΕ της Θεσσαλονίκης το οποίο δεν αναφέρει στον Οδηγό Σπουδών «υποχρεωτικά 

μαθήματα». Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό πρώτο 

συμπέρασμα: ότι η πλειονότητα των ΠΤΔΕ παρέχει ένα βασικό κορμό γνώσεων. 

 Επίσης μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι χρειάζονται έξι (6)διαφορετικές 

κατηγορίες για να ταξινομήσουν τους υπάρχοντες τύπους μαθημάτων των εννέα (9) 

ομότιτλων Τμημάτων, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα υποκρύπτει τις ποικίλες 

προσεγγίσεις ως προς τις ανάγκες των φοιτητών και τις διαφορετικές αντιλήψεις ως 

προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος.  

 

Όσον αφορά στα μαθήματα επιλογής υπάρχει και εδώ μια περίπλοκη 

κατάσταση. Για να γίνει κατανοητή, πρέπει καταρχήν να γίνει αντιληπτό ότι οι όροι 

που χρησιμοποιούνται (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, ελεύθερης επιλογής, επιλογής) 
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δεν έχουν ενιαίο και κοινό περιεχόμενο. Έτσι άλλοτε οι τρεις όροι ταυτίζονται 

(ΠΤΔΕ Βόλου), άλλοτε ο ένας όρος (μαθήματα επιλογής) υποκρύπτει τους άλλους 

δύο (ΠΤΔΕ Πάτρας), άλλοτε πάλι ο χρησιμοποιούμενος όρος (κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά) λαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στο ΠΤΔΕ της 

Θεσσαλονίκης ο όρος σημαίνει ότι από κάθε γνωστικό αντικείμενο επιλέγεται ένας 

αριθμός μαθημάτων που ανταποκρίνεται σε απαιτούμενες διδακτικές μονάδες . Ενώ 

στο ΠΤΔΕ Φλώρινας ο όρος σημαίνει ότι από τα μαθήματα «ειδικών επιστημών» 

δηλαδή από τα μαθήματα εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με 

τα περιεχόμενα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο  και τη Διδακτική 

τους, ο φοιτητής επιλέγει τον αριθμό αυτό των μαθημάτων που ανταποκρίνεται στις 

απαιτούμενες διδακτικές μονάδες. Επίσης, άλλοτε τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

αποτελούν απολύτως διακριτή ομάδα μαθημάτων (ΠΤΔΕ Αθήνας), και άλλοτε πάλι, 

όσα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά δεν επιλέγονται αρχικά μεταβάλλονται σε νέα ομάδα 

ελεύθερης επιλογής μαθημάτων (ΠΤΔΕ Πάτρας, Ρεθύμνου). 

Τέλος, υπάρχουν δύο ακόμα κατηγορίες μαθημάτων: τα μαθήματα ειδίκευσης 

κατεύθυνσης και ο συνδυασμός γνωστικών αντικειμένων. Τα πρώτα υπάρχουν ως 

ξεχωριστή ομάδα μαθημάτων στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (με την απόκτηση συγκεκριμένων 

διδακτικών μονάδων από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής και τις διδακτικές 

μονάδες). Ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων χρησιμοποιείται στο ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων και ουσιαστικά πρόκειται για τέσσερα προεπιλεγμένα πακέτα δεκαεννέα 

μαθημάτων ανά πακέτο με διαφορετικούς κάθε φορά συνδυασμούς μαθημάτων ανά 

γνωστικό αντικείμενο.  
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2.1.4 Τα Προπτυχιακά προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) : Γνωστικά 

Αντικείμενα. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ουσιαστικότερη ανάλυση των ΠΠΣ, τα 

προσφερόμενα μαθήματα ταξινομήθηκαν σε 12 κατηγορίες:  

 

1. Παιδαγωγικά-Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική- 

Αναλυτικά Προγράμματα 

2. Ψυχολογία- Ειδική Αγωγή-Ψυχανάλυση 

3. Κοινωνιολογία- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης -Εκπαιδευτική Πολιτική-

Οργάνωση Διοίκηση- Οικονομία της Εκπαίδευσης- Θεσμικό Πλαίσιο-

Αξιολόγηση  

4. Μαθήματα Διδακτικής- Διδασκαλίας 

5. Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) - Στατιστική - Η/Υ – Πληροφορική 

6. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική – Χημεία – Περιβάλλον - Οικολογία – 

Γεωγραφία -Κοσμογραφία) – Βιολογία 

7. Αισθητική / Εικαστική Αγωγή (Μουσική – Θέατρο – Σχέδιο – Τέχνες – 

Πλαστική – Γλυπτική) - Φυσική Αγωγή  

8. Γλώσσα (Γλωσσολογία) – Ιστορία -  Φιλοσοφία – Λογοτεχνία – Θρησκείες 

– Φιλολογία – Λαογραφία  

9. Ευρωπαϊκή/ Διεθνής Διάσταση – Έλληνες Εξωτερικού-Μειονότητες  

10. Εναλφαβητισμός – Λαϊκή Επιμόρφωση – Εκπαίδευση  Ενηλίκων  

11. Μεθοδολογία Έρευνας  

12. Άλλα 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνουν δύο παρατηρήσεις: 

Πρώτον, θεωρείται δεδομένο ότι κάθε κατηγοριοποίηση εμπεριέχει στοιχεία 

υποκειμενικής κρίσης του κατασκευαστή της και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένας και 

μοναδικός τρόπος κατηγοριοποίησης . 

Δεύτερον, οι κατηγορίες της παρούσας εργασίας δεν είναι αποκλειστικές. 

Κατά συνέπεια ένα μάθημα μπορεί να κατατάσσεται μέχρι και σε τρεις κατηγορίες 

(π.χ. το μάθημα «Συγκριτική Εκπαίδευση» εντάσσεται στην πρώτη (Παιδαγωγικά…) 

και στην ένατη κατηγορία (Ευρωπαϊκή Διάσταση…), Ενώ το μάθημα «curricula» και 

Διδασκαλία για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» τοποθετείται στην 
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πρώτη (Παιδαγωγικά…), στην τέταρτη (Μαθηματικά Διδακτικής…) και στην ένατη 

κατηγορία (Ευρωπαϊκή Διάσταση…). Συνεπώς, το άθροισμα των μαθημάτων των 

επιμέρους κατηγοριών υπερβαίνει το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων. 

2.1.5 Ένταξη των μαθημάτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα των ΠΤΔΕ  ταξινομήθηκαν στις 12 επιμέρους 

κατηγορίες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια 

να ενταχτούν αριθμητικά τα μαθήματα στις ανωτέρω κατηγορίες. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα των ΠΤΔΕ ταξινομούνται στις 12 επιμέρους 

κατηγορίες κατά φθίνουσα σειρά, όπου οι αριθμοί στην παρένθεση δείχνουν το 

σύνολο των μαθημάτων ανά κατηγορία:  

 

1. Γλώσσα ( Γλωσσολογία) – Ιστορία - Φιλοσοφία – Λογοτεχνία – Θρησκείες – 

Φιλολογία – Λαογραφία (163) 

2. Μαθήματα Διδακτικής- Διδασκαλίας(104) 

3. Ψυχολογία- Ειδική Αγωγή- Κοινωνική Ψυχολογία – Ψυχανάλυση (102) 

4. Αισθητική / Εικαστική Αγωγή (Μουσική – Θέατρο – Σχέδιο – Τέχνες – 

Πλαστική – Γλυπτική) - Φυσική Αγωγή (73)  

5. Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) - Στατιστική - Η/Υ – Πληροφορική (71) 

6. Παιδαγωγικά-Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική- Αναλυτικά 

Προγράμματα (67) 

7. Κοινωνιολογία- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης -Εκπαιδευτική Πολιτική-

Οργάνωση Διοίκηση- Οικονομία της Εκπαίδευσης- Θεσμικό Πλαίσιο-

Αξιολόγηση (65)  

8. Ευρωπαϊκή/ Διεθνής Διάσταση – Έλληνες Εξωτερικού-Μειονότητες(65)  

9. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική – Χημεία – Περιβάλλον - Οικολογία – 

Γεωγραφία -Κοσμογραφία) – Βιολογία(63)  

10. Άλλα(37) 

11. Μεθοδολογία -Μεθοδολογία Έρευνας (16) 

12. Εναλφαβητισμός – Λαϊκή Επιμόρφωση – Εκπαίδευση  Ενηλίκων (5) 
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Γράφημα 2 

 

 

Το Γράφημα(2) παρουσιάζει την ταξινόμηση των προσφερόμενων μαθημάτων 

στις δώδεκα κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων. Από το παραπάνω γράφημα 

φαίνεται πως η μεγαλύτερη κατηγορία είναι εκείνη των μαθημάτων που αφορούν στη 

Γλώσσα (Γλωσσολογία ), την Ιστορία, την φιλολογία, την Λογοτεχνία, τις Θρησκείες, 

τη Φιλοσοφία και τη Λαογραφία(163). 

Δυο ακόμα κατηγορίες ξεχωρίζουν. Εκείνη των Μαθηματικών Διδακτικής – 

Διδασκαλίας(104) και της Ψυχολογίας – Ειδικής Αγωγής – Κοινωνικής Ψυχολογίας 

και Ψυχανάλυσης (102). Έξι κατηγορίες (Αισθητική, Μαθηματικά, Παιδαγωγικά, 

Κοινωνιολογία, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση και Φυσικές Επιστήμες) 

βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, από τη θέση 4 έως τη θέση 9 με (73,71,67,65,65 

και 63) μαθήματα αντίστοιχα. Τέλος τα γνωστικά αντικείμενα Μεθοδολογία Έρευνας 

(16) και Εναλφαβητισμός(5) περιλαμβάνουν μικρό αριθμό μαθημάτων. Η κατηγορία 

«Άλλα» περιλαμβάνει μαθήματα που είναι δύσκολα ταξινομήσιμα με μόνη ένδειξη 

τον τίτλο τους και βρίσκεται στη 10η θέση. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι αριθμοί σε 

παρένθεση δεν αναφέρονται στον απόλυτο αριθμό των μαθημάτων των ΠΤΔΕ 

δεδομένου ότι οι κατηγορίες δεν είναι αποκλειστικές  (2
ος

 Πίνακας Παραρτήματος). 

Από το παραπάνω γράφημα διαπιστώνει κανείς ότι τα ΠΤΔΕ κατά τα πρώτα δέκα 

χρόνια λειτουργίας τους επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα προφίλ εκπαιδευτικού 

οποίος θα κατέχει γνώσεις κυρίως στα Γνωστικά Αντικείμενα της Γλωσσολογίας, των 

Μαθηματικών και  της Ψυχολογίας.  
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2.1.6    Κοινά Μαθήματα στην Πλειονότητα των ΠΤΔΕ. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση παρουσιάζουμε τα κοινά μαθήματα που 

διδάσκονται τουλάχιστον στην πλειονότητα των ΠΤΔΕ και πιο συγκεκριμένα στα 

πέντε από τα εννέα που υπάρχουν. Πριν από την παρουσίαση τους, τρεις 

παρατηρήσεις κρίνονται απαραίτητες: 

 Πρώτον, επαναλαμβάνεται και σε αυτό το σημείο ότι η παρούσα εργασία 

βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στους τίτλους των προσφερομένων 

μαθημάτων. Αυτό ενδέχεται να υπερτονίζει τη διαφορετικότητα και την 

πολυδιάσπαση των προσφερομένων γνωστικών αντικειμένων.  

 Δεύτερον, ως κοινό θεωρείται το μάθημα που δίνει ως ένα βαθμό μια 

ελάχιστη κοινή βάση γνώσεων στους διδασκόμενους. 

 Τρίτον, τα μαθήματα που υπολογίστηκαν είναι αποκλειστικά τα ενεργά της 

ακαδημαϊκής χρονιάς που παρουσιάζεται στον Οδηγό Σπουδών κάθε 

ΠΤΔΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κοινά μαθήματα στην πλειονότητα των ΠΤΔΕ 
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Στον Πίνακα 4 καταγράφεται ο αριθμός των κοινών μαθημάτων στην 

πλειονότητα των ΠΤΔΕ. Από το συνολικό αριθμό προσφερομένων μαθημάτων αξίζει 

να αναφερθεί ότι μόνο τρία μαθήματα είναι κοινά στα εννέα (9) ΠΤΔΕ, (Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική των Μαθηματικών και η Φυσική). Άλλα τρία (3) 

μαθήματα (Μαθηματικά, Αγγλικά, Γαλλικά) προσφέρονται στα οκτώ (8) τμήματα, 

ενώ πέντε(5) μαθήματα (Ειδική Αγωγή ,Γερμανικά ,Παιδαγωγική Λογοτεχνία 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ,Περιβαλλοντική Αγωγή) εμφανίζονται σε επτά (7) 

ΠΤΔΕ. Δεκατέσσερα (14) μαθήματα περιλαμβάνονται σε έξι (6) ΠΤΔΕ. Τέλος, δέκα 

(10) μαθήματα υπάρχουν σε πέντε (5) ΠΤΔΕ. Αν μάλιστα ο κοινός τίτλος 

συνυπολογιστεί με το ειδικό βάρος του μαθήματος (όπως αυτός έχει προσδιοριστεί ως 

η χρονική διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος) τότε ο αριθμός των κοινών 

μαθημάτων περιορίζεται δραστικά.  

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί και πάλι το γεγονός ότι δεν έχει νόημα να 

εξετάσει κανείς τον τύπο του κάθε μαθήματος, στο μέτρο που ένα ΠΤΔΕ 

(Θεσσαλονίκης) που δεν προβλέπει στο πρόγραμμα του υποχρεωτικά μαθήματα. 

Συνεπώς, κάνεις δε θα μπορούσε να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι υπάρχει 

έστω και ένα μάθημα που να το έχουν διδαχτεί απαραίτητα όλοι οι φοιτητές των 

ΠΤΔΕ, (Πίνακας 4). Άρα εκείνο που θα έπρεπε ίσως να υπογραμμιστεί και να 

παραμείνει ως κύριο συμπέρασμα είναι η περιορισμένη συνάφεια των προγραμμάτων 

των εννέα (9) ομότιτλων Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων σε επίπεδο τίτλου 

μαθήματος. 

2.1.7 Η Πρακτική Άσκηση στα ΠΤΔΕ 

Η πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών είναι ένα κύριο στοιχείο 

της βασικής τους εκπαίδευσης. 

Τα ΠΤΔΕ δε χρησιμοποιούν κοινή ορολογία για την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών τους. Άλλοτε ονομάζεται Πρακτικές Ασκήσεις και άλλοτε Σχολική 

Πρακτική. Ο 3
ος

 Πίνακας του Παραρτήματος προσφέρει μια συμπυκνωμένη εικόνα 

του τρόπου οργάνωσης και δομής της πρακτικής άσκησης. 

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα είναι η 

ποικιλία αλλά και η διαφορετική αντιμετώπιση της οργάνωσης και της δομής της 

πρακτικής άσκησης. Στα οκτώ (8) από τα εννέα (9) ΠΤΔΕ προκύπτει ότι η πρακτική 

άσκηση γίνεται τόσο μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο (πρώτο μέρος) όσο και σε 
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δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της χώρας (δεύτερο μέρος). Για το ένατο Τμήμα, αυτό 

της Θεσσαλονίκης (το δεύτερο μέρος) δεν αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών. Όμως, η 

διάρκεια τόσο του πρώτου μέρους όσο και του δεύτερου αποκλίνει σημαντικά. Για 

παράδειγμα, στην Αθήνα πρόκειται για εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε αντίθεση με τη 

Φλώρινα όπου, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών πρόκειται για συνεχή παρουσία στα 

σχολεία, με ποικίλους στόχους, για έξι (6) εξάμηνα. 

Η άλλη παρατήρηση αφορά τον τρόπο ένταξης της πρακτικής άσκησης στο 

ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Σε μερικά Τμήματα η προετοιμασία για αυτή και η πρακτική 

εξάσκηση γίνεται στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων, στα οποία δίνονται επιπλέον 

διδακτικές μονάδες (ΔΜ) όπως για παράδειγμα στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων. Σε άλλα, η 

πρακτική άσκηση αποτελεί ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα όπως για παράδειγμα στα 

ΠΤΔΕ Βόλου και Ρεθύμνου. 

Τέλος, και ίσως το σημαντικότερο εύρημα, είναι το ειδικό βάρος της 

πρακτικής άσκησης στις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου. Για παράδειγμα, στο 

ΠΤΔΕ της Πάτρας η πρακτική άσκηση πιστώνεται με 7 διδακτικές μονάδες 

(συνολικά ) σε ένα σύνολο 174 ΔΜ το οποίο αναλογεί στο 1/25 των απαραίτητων ΔΜ 

για το πτυχίο. Αντίθετα, στο ΠΤΔΕ της Φλώρινας το σύνολο της πρακτικής άσκησης 

αντιστοιχεί σε 42 ΔΜ τη στιγμή που απαιτούνται 170 δμ για τη λήψη του πτυχίου το 

οποίο αντιστοιχεί στο 1/4 του συνόλου των ΔΜ.   

2.1.8 Προϋποθέσεις για την Απόκτηση του Πτυχίου στα ΠΤΔΕ 

Με βάση τα στοιχεία των Οδηγών Σπουδών(ΟΣ) των ΠΤΔΕ συντάχθηκε ο 

Πίνακας 5. Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι οι προϋποθέσεις 

λήψης πτυχίου εκφράζονται άλλοτε σε αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μανάδων 

και άλλοτε μόνο σε σύνολο απαιτουμένων διδακτικών μονάδων. Στη πρώτη 

περίπτωση ανήκουν τα ΠΤΔΕ: Αθήνας, Πάτρας, Ιωαννίνων, Βόλου, 

Αλεξανδρούπολης και Ρεθύμνου. Στη δεύτερη τα ΠΤΔΕ: Θεσσαλονίκης, Ρόδου και 

Φλώρινας. Όμως όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία τα πέντε από τα έξι Τμήματα 

μετατρέπουν τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων σε απαραίτητο αριθμό διδακτικών 

μονάδων, κατά επιταγή του Ν.1268/82 (άρθρο 24 § 3). Το έκτο ΠΤΔΕ, αυτό του 

Ρεθύμνου, δε χρησιμοποιεί το σύστημα των διδακτικών μονάδων (δμ) . 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων για 

τη λήψη πτυχίου για κάθε ΠΤΔΕ κατά το χρονικό διάστημα 1983-1996. Για τα έξι  
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ΠΤΔΕ που αναφέρουν στον Οδηγό Σπουδών τους τον αριθμό απαραίτητων 

μαθημάτων διαπιστώνει κανείς μερικές διαφορές που δεν μπορούν να θεωρηθούν 

αμελητέες. 

 Πιο συγκεκριμένα :  

 ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 48 μαθήματα 

 ΠΤΔΕ Αθήνας 49 μαθήματα 

 ΠΤΔΕ Πάτρας 54 ή 51 μαθήματα ( εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή μη ) 

 ΠΤΔΕ Ρέθυμνου 52 μαθήματα 

 ΠΤΔΕ Βόλου 56 μαθήματα (+ 2 μαθήματα ξένων γλωσσών) 

 ΠΤΔΕ Αλεξανδρούπολης 56 μαθήματα (52 μαθήματα + υποχρεωτική 

πτυχιακή εργασία που υπολογίζεται ως 4 μαθήματα).  

Όσον αφορά στα Τμήματα τα οποία δεν αναφέρουν τον απαιτούμενο αριθμό 

μαθημάτων, λόγω των δυσκολιών που εμφανίζει η ανάλυση των Οδηγών Σπουδών 

τους είναι δυνατόν να δοθεί μια εκτίμηση: το ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης (37 κατ’ επιλογής 

υποχρεωτικά και 14 ελεύθερης επιλογής μαθήματα), για τα ΠΤΔΕ  της Ρόδου (31 

υποχρεωτικά,21 ελεύθερης επιλογής) και για τη Φλώρινα (43 υποχρεωτικά,29 

κατ΄επιλογή υποχρεωτικά, 2 ελεύθερης επιλογής). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου στα ΠΤΔΕ 

Ακαδημαϊκό Έτος: 1995-1996 

5.1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

49 μαθήματα (30 υποχρεωτικά, 7 κυμαινόμενα και 12 επιλογής)  

ΠΤΔΕ 

Πατρών 

54 μαθήματα (34 υποχρεωτικά + 8 επιλογής δύο από κάθε Τομέα+ 4 από 

τον Αισθητικό κύκλο+ 8 ελεύθερης επιλογής)+ Εργαστήρια + Πρακτικές 

Ασκήσεις ή 51 μαθήματα + Πτυχιακή Εργασία + Εργαστήρια + πρακτικές 

Ασκήσεις  

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων 

48 μαθήματα (19 υποχρεωτικά , 10 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 19 

μαθήματα σε συνδυασμό ) + ξένη γλώσσα.  

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Μία εκδοχή: 51 μαθήματα (37 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 14 

ελεύθερης επιλογής)+ ξένη γλώσσα. 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας 

58 μαθήματα (38 υποχρεωτικά, 18 επιλογής και 2 ξένη γλώσσα). 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

56 μαθήματα (38 υποχρεωτικά, 10 επιλογής ,4 ειδίκευσης, 4 ξένης 

γλώσσας) + Πτυχιακή Εργασία . 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης 

52 μαθήματα (15 υποχρεωτικά, 20 υποχρεωτικά επιλογής, 4 ξένη γλώσσα, 

4 σχολική πρακτική και 9 ελεύθερης επιλογής). 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Μία εκδοχή :52 μαθήματα(31 υποχρεωτικά,21 ελεύθερης επιλογής) 

ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

Φλώρινας  

Μία εκδοχή: 74 μαθήματα (43 υποχρεωτικά, 29 κατ΄επιλογή υποχρεωτικά, 

2 ελεύθερης επιλογής) 
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5.2 ΤΟΜΕΙΣ 

 ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

Τομέας Επιστημών της Αγωγής: 7 υποχρεωτικά, 4 κυμαινόμενα κοινής 

επιλογής με τον επόμενο τομέα. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας: 5 υποχρεωτικά, 4 κυμαινόμενα (βλέπε προηγούμενο τομέα). 

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών : 9 υποχρεωτικά, 1 κυμαινόμενο. Τομέας 

Μαθηματικών και Πληροφορικής: 5 υποχρεωτικά, 1 κυμαινόμενο. Τομέας 

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος: 4 υποχρεωτικά, 1 

κυμαινόμενα, 12  μαθήματα επιλογής και ανεξάρτητα από τους τομείς. 

ΠΤΔΕ 

Πατρών  

Τομέας Παιδαγωγικής: 14 μαθήματα (12 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)  

Τομέας Ψυχολογίας: 10 μαθήματα (8 υποχρεωτικά, 2 επιλογής). 

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 7 

μαθήματα (5 υποχρεωτικά, 2 επιλογής). 

Τομέας Γενικών Επιστημών: 11 μαθήματα (9 υποχρεωτικά, 2 επιλογής). 

Αισθητικός Κύκλος (μαθήματα Μουσικής, Φυσικής Αγωγής , Ξένων 

Γλωσσών ): 54 υποχρεωτικά, 8 επιλογής ανεξαρτήτως τομέα). 

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων  

Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα 

 

 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 
Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας  

Μαθήματα και επιλογή Ειδίκευσης 

 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Γνωστικά Αντικείμενα 

 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης  

Τομέας Θεωρητικής & Κοινωνιολογίας της  Παιδείας: 7 μαθήματα (3 

υποχρεωτικά και  4 επιλογής υποχρεωτικά). 

Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας &Μεθοδολογίας της Έρευνας: 7 

μαθήματα (3 υποχρεωτικά και  4 επιλογής υποχρεωτικά).  

Τομέας Εκπ/κων Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας & Εκπ/κης 

Τεχνολογίας:7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής υποχρεωτικά). 

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών: 7 μαθήματα (3 

υποχρεωτικά και 4 επιλογής υποχρεωτικά). 

Τομέας Θετικών Επιστημών: 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και  4 επιλογής 

υποχρεωτικά). 

9 μαθήματα ανεξάρτητα Τομέα 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 
Γνωστικά Αντικείμενα 

ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

(Φλώρινας)  

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (υποχρεωτικά):36 δμ 

Μαθήματα Ειδικών Επιστημών (υποχρεωτικά ):46 δμ. 

Διδακτική Μεθοδολογία &Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικά ):42 δμ. 

Ξένη γλώσσα (υποχρεωτικά ):4 δμ. 

Μαθήματα Παιδαγωγικής Εμβάθυνσης (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά): 10 

δμ. 

Μαθήματα Εμβάθυνσης σε Γνωστικά Αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με 

τα περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο και 

τη Διδακτική τους( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά):24 δμ .ελεύθερης επιλογής 

4 δμ. 
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5.3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

 ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

Για το πτυχίο 188 δμ., από αυτές : 28 δμ από τον Τομέα Επιστημών της 

Αγωγής(+16 δμ κοινές με τον επόμενο Τομέα ) 20 δμ. από τον Τομέα 

Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (βλέπε προηγούμενο Τομέα). 40 

(34+4) δμ από τον Τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

24 (20 +4 ) δμ από τον Τομέα  Μαθηματικών και Πληροφορικής 20  (16+4) 

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και περιβάλλοντος 4 δμ πρακτική άσκηση 

36 δμ από μαθήματα επιλογής (12*3 )   

ΠΤΔΕ 

Πατρών  

Για το πτυχίο 174 δμ., από αυτές : 42 δμ από τον Τομέα Παιδαγωγικής (36 Υ 

και 6 Ε). 30 δμ από τον Τομέα Ψυχολογίας (24 Υ και 6 Ε). 21 δμ από τον 

Τομέα Κοινωνιολογίας ( 15 Υ και 6 Ε). 

33 δμ από τον Τομέα Γενικών Επιστημών ( 27 Υ και 6 Ε).12 δμ από τον 

Αισθητικό Κύκλο. 7 δμ πρακτική άσκηση. 3 δμ για κάθε μάθημα επιλογής 5 

δμ από εργαστήρια 9 δμ από πτυχιακή εργασία (προαιρετικά)(3*3) 

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων  

Για το πτυχίο 144 δμ., από αυτές: 60 από τον Α’ κύκλο σπουδών «Επιστήμες 

της Αγωγής» (39-Υ και 6-Ε ). 27 δμ στον Β’ κύκλο σπουδών «Διδακτικές» 

(18-Υ και 9-Ε/Υ ). 57 δμ στον Γ’ κύκλο σπουδών «Συνδυασμός Γνωστικών 

Αντικειμένων» ( στο συνδυασμό μαθημάτων μπορεί κάποιος να επιλέξει ως 

δευτερεύοντα μαθήματα άλλων Τμημάτων Παν/μίου ). 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Για το πτυχίο 151 δμ., από αυτές: 70 από τον Α’ κύκλο σπουδών (46-Υ και 

24-Ε ).81 δμ στον Β’ κύκλο σπουδών (66-Υ και 15-Ε ). 

10 δμ. από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ( προαιρετικά). 12 δμ από πτυχιακή 

εργασία (προαιρετικά). 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας  

Για το πτυχίο 174 δμ., από αυτές: 114 δμ. από υποχρεωτικά μαθήματα (εκ 

των οποίων 12 από πρακτικές ασκήσεις). 54 δμ, από μαθήματα επιλογής. 6 

δμ. από ξένη γλωσσά. 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Για το πτυχίο 168 δμ., από αυτές: 114 δμ. από υποχρεωτικά μαθήματα. 30 

δμ. από μαθήματα επιλογής, 12 δμ. από μαθήματα εξειδίκευσης, 12 δμ. από 

πτυχιακή εργασία, 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης  
Χρησιμοποιεί το σύστημα του αριθμού μαθημάτων. 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Για το πτυχίο 150 δμ., από αυτές: 66 δμ. από τον Α’ κύκλο σπουδών (34-Υ 

και 16-Ε, 16 πρακτικέ ς ασκήσεις).68 δμ στον Β’ κύκλο σπουδών (36-Υ και 

20-Ε 12 πρακτικές ασκήσεις ). 16 δμ. από Έρευνες. προαιρετική πτυχιακή 

εργασία. 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Φλώρινας  

Για το πτυχίο 170 δμ., από αυτές: 132 δμ. από υποχρεωτικά μαθήματα. 34 

δμ. από κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά. 4 δμ. από προαιρετικά μαθήματα, 8 δμ. 

από πτυχιακή εργασία ( προαιρετική) 

 

Επειδή, όπως ήδη γνωρίζουμε, τα μαθήματα των ΠΤΔΕ είναι διαφορετικών 

τύπων, κρίνεται σκόπιμη ή διερεύνηση της επιμέρους κατανομής των απαραίτητων 

για το πτυχίο  μαθημάτων ανά τύπο μαθήματος. Το Γράφημα  3 έχει ακριβώς αυτή 

την αποστολή, την παρουσίαση δηλαδή της συνεισφοράς του κάθε τύπου μαθήματος 

στην απόκτηση του πτυχίου . 
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Γράφημα  3 

Κατανομή Απαιτούμενων για το Πτυχίο Μαθημάτων ανά Τύπο Μαθήματος στα 

ΠΤΔΕ (1996) 

 
 

*Επάρκεια ξένης γλώσσας 

Αν εξαιρέσει κανείς το ΠΤΔΕ της Θεσσαλονίκης που έχει διαφορετική 

λογική, τα υπόλοιπα ΠΤΔΕ παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: το πολύ μεγάλο 

ειδικό βάρος, καταρχήν, των υποχρεωτικών μαθημάτων, αλλά και των κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικών μαθημάτων. Αντίθετα, η θέση των ελεύθερης επιλογής μαθημάτων 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.  Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των οκτώ (8) ΠΤΔΕ. Οι απαιτούμενες δμ που χρειάζονται για τη λήψη του πτυχίου 

(πλην του ΠΤΔΕ   του Πανεπιστημίου Κρήτης). Είναι : 

 

1. ΠΤΔΕ Ιωαννίνων : 144 δμ 

2. ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης : 144 δμ 

3. ΠΤΔΕ Ρόδου: 150 δμ 

4. ΠΤΔΕ Αλεξανδρούπολης : 168 δμ 

5. ΠΤΔΕ Φλώρινας:  170 δμ 

6. ΠΤΔΕ Πατρών : 174 δμ 

7. ΠΤΔΕ Βόλου : 174 δμ 

8. ΠΤΔΕ Αθήνας : 188 δμ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Υποχρεωτικά 

Κατ'επιλογή Υποχρεωτικά 

Ελέυθερης Επιλογής 

Συνδυασμός 

Ξένη Γλώσσα 

Ειδίκευση 

Πτυχιακή Εργασια 
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Γράφημα 4 

 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 4, υπάρχει σημαντική διαφορά στις 

απαιτούμενες δμ για την απονομή του πτυχίου. Για παράδειγμα οι απαραίτητες δμ 

των ΠΤΔΕ Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο 76,60% αυτών του ΠΤΔΕ 

Αθήνας. Όμως, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι 188 δμ της Αθήνας οφείλονται στο 

γεγονός ότι στα τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα δίνονται 4 δμ, ενώ στα υπόλοιπα 

ΠΤΔΕ δίνονται 3 δμ.  

Ωστόσο, τα μαθήματα δεν είναι η μόνη υποχρέωση των φοιτητών για την 

λήψη του πτυχίου. Μία ακόμα υποχρέωση είναι η πτυχιακή εργασία. Αυτή είναι 

υποχρεωτική (αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα ) μόνο στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ. Στα ΠΤΔΕ  της 

Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, του Ρεθύμνου και της Φλώρινας η πτυχιακή 

εργασία είναι προαιρετική (με διαφορετικό ειδικό βάρος σε δμ).Στα ΠΤΔΕ Ιωαννίνων  

και του Βόλου δεν αναφέρεται κάτι σχετικό για πτυχιακή εργασία,. Τέλος, στο ΠΤΔΕ  

της Αθήνας αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την 

εκπόνηση ή όχι διπλωματικής εργασίας  

 Όσον αφορά στα εργαστήρια και τη συμμετοχή σε έρευνες, για του ΠΤΔΕ 

του Πανεπιστημίου Πατρών απαιτούνται 5 δμ για συμμετοχή στα εργαστήρια του 

Τμήματος ενώ για το ΠΤΔΕ Αιγαίου απαιτούνται 16 δμ από έρευνες (σχεδόν το 1/10 

των απαραίτητων δμ).  

Τέλος, σχετικά με τις ξένες γλώσσες, στα οκτώ από τα εννέα ΠΤΔΕ με 

μοναδική εξαίρεση αυτού της Αθήνας, προβλέπεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Η 

συμβολή όμως των ξένων γλωσσών στην απόκτηση του πτυχίου διαφοροποιείται: 

144 

144 

150 

168 

170 

174 

174 

188 

Ιωαννίνων 

Θεσ/νίκης  

Ρόδου 

Αλεξα/πολης 

Φλώρινας 

Πατρών  

 Βόλου 

Αθήνας  

Απαιτούμενες Διδακτικές Μονάδες για τη λήψη 

πτυχίου.(1995-1996) 

ΔΜ 
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 Στο ΠΤΔΕ της Πάτρας οι ξένες γλώσσες εντάσσονται στον αισθητικό 

κύκλο μαθημάτων. Συνεπώς, ο φοιτητής μπορεί να τις επιλέξει ή όχι. Δεν 

είναι, λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.  

 Στα υπόλοιπα επτά ΠΤΔΕ η πιστοποίηση βασικών γνώσεων μιας ξένης 

γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του πτυχίου.  

 Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις οι επιτυχείς εξετάσεις επάρκειας στην ξένη 

γλώσσα υπολογίζονται στις απαραίτητες δμ για την απόκτηση του πτυχίου 

(Ιωάννινα, Βόλος, Ρέθυμνο, Φλώρινα) και σε άλλες δεν υπολογίζονται 

(Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδος).  

 Το ειδικό βάρος της ξένης γλώσσας για την απόκτηση του πτυχίου δεν 

είναι κοινό. Στο ΠΤΔΕ των Ιωαννίνων ο βαθμός της ειδικής εξέτασης 

στην επάρκεια υπολογίζεται στο πτυχίο. Στο ΠΤΔΕ του Βόλου τα 

μαθήματα ξένης γλώσσας πιστώνονται με 6 δμ. Στο ΠΤΔΕ του Ρεθύμνου 

υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων υποχρεωτικών 

εξαμηνιαίων μαθημάτων της ξένης γλώσσας και τέλος στο ΠΤΔΕ της 

Φλώρινας παραχωρούνται 8 δμ στην ξένη γλώσσα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Προγράμματα  Σπουδών για την  Εκπαίδευση των 

Εκπαιδευτικών στα Τμήματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης 

2015 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος περιλαμβάνονται 

όλες οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες 

αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν κατάλληλα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να 

ανταποκριθούν στις μελλοντικές επαγγελματικές και κοινωνικές απαιτήσεις της 

ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Με την έννοια αυτή το Πρόγραμμα Σπουδών 

αντανακλά την επιστημονική και επαγγελματική πραγματικότητα όπως αυτή ορίζεται 

από τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και εξελίξεις και όπως διαμορφώνεται από 

τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους και τις ανάγκες κάθε κοινωνίας.  

Η άποψη για τη μελλοντική επιστημονική και επαγγελματική απασχόληση 

των φοιτητών και για τους ιδιαίτερους στόχους της κοινωνίας μας όσο αφορά στην 

παιδεία αποτελεί ορθολογιστική επιστημονική και κοινωνική επιλογή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος. Η αντίληψη αυτή επηρεάζεται από τους στόχους του 

Τμήματος, το Πανεπιστήμιο στο οποίο εντάσσεται το Τμήμα, την εκπαιδευτική και 

επιστημονική δυναμική που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν αναπτύξει και τη συστηματική 

ανάλυση στην οποία υποβάλλουν το αντικείμενο της μελέτης τους.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών ενός Τμήματός καθορίζεται κυρίως με βάση τους 

παράγοντες που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους καθώς αλλά και από 

τις αντιλήψεις των μελών του σχετικά με την έννοια και αποστολή του Σχολείου ως 

παιδαγωγικού θεσμού και ειδικότερα ως θεσμού που έδρασε και δρα στην ελληνική 

κοινωνία.  

Για την κατάρτιση ενός Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή 

Προγράμματος με ετήσια θητεία από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η 

οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως 

συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων οργάνων και 

φορέων.  
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Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα 

Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της 

Σχολής και του Τμήματος (Ν.1268/82, άρθρο 24, παράγ. 6 και 7).  

Η δομή των προγραμμάτων σπουδών διαφέρει από σχολή σε σχολή, σε 

γενικές γραμμές όμως περιλαμβάνουν τα εξής: 

Τους τομείς των μαθημάτων ανά επιστημονικό κλάδο, τον διαχωρισμό τους 

σε κατηγορίες (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, ελεύθερης επιλογής), την 

κατανομή τους στα οκτώ εξάμηνα σπουδών, οδηγίες για την πτυχιακή εργασία και για 

την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε σχολικές μονάδες, τέλος την περιγραφή των 

προσφερόμενων μαθημάτων και τις απαιτούμενες Ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες 

και πιστωτικές μονάδες που πρέπει να συγκεντρώσει ο σπουδαστής για την λήψη των 

πτυχίου.  

Ειδικότερα, σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχούν δύο αριθμοί ο ένας 

εκφράζει τις «Ακαδημαϊκές Πιστωτικές μονάδες» (ΠΜ) και ο άλλος τις «Πιστωτικές 

Μονάδες» (Credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Κατοχύρωσης Μονάδων Ακαδημαϊκών Μαθημάτων – European Credit Transfer 

System (E.C.T.S.), που δείχνουν το φόρτο εργασίας των φοιτητών. Μια διδακτική 

μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε μία ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, 

προκειμένου για αυτοτελή διδασκαλία μαθήματος, και σε μία μέχρι τρεις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και άσκησης επί ένα εξάμηνο, όταν πρόκειται για 

μαθήματα που συνδυάζονται με εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή πρακτικές 

ασκήσεις. Μια μονάδα φόρτου εργασίας (E.C.T.S.) αντιστοιχεί σε 25 έως 30 περίπου 

ώρες εργασίας στο αντικείμενο του μαθήματος. Για κάθε εξάμηνο ο συνολικός 

φόρτος εργασίας των φοιτητών υπολογίζεται στις 30 μονάδες Ε.C.T.S  

Η μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης θα γίνεται ανά πανεπιστήμιο και σχολή ενώ η παρουσίαση 

αυτών, μέσα από μια προσπάθεια συγκριτικής μελέτης, με πίνακες.  
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3.1.1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κυμαινόμενα και 

επιλογής, κατανέμονται δε στους παρακάτω τομείς: 

 

1. Επιστημών Αγωγής 

2. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

3. Ανθρωπιστικών Σπουδών 

4. Μαθηματικών &Πληροφορικής 

5. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας& Περιβάλλοντος 

6. Εβδομαδιαία Διδασκαλία 

7.  

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, ενώ η Πρακτική Άσκηση υποχρεωτική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ  

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΑΘ/ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘ/ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘ/ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Επιστημών Αγωγής 7 28 

(16)-4* 16 

12 36 

Ειδικής Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας 
5 20 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 9 36 (7)-1 4 

Μαθηματικών & 
5 20 (4)-1 4 

Πληροφορικής 

Φυσικών Επιστημών, 

Τεχνολογίας& 

Περιβάλλοντος 

4 16 (3)-1 4 

Εβδομαδιαία Διδασκαλία 1 4 - - - - 

Σύνολο  31 124 7 28 12 36 

Γενικό σύνολο  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:     31+7+12 =  50 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 124+28+36 =188 
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*(Σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων)-αριθμός μαθημάτων που μπορεί 

να πάρει ο σπουδαστής 

Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις ανθρωπιστικές σπουδές και στις Επιστήμες Αγωγής δεδομένου ότι οι δύο αυτοί 

τομείς συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων (9 & 7) αντίστοιχα και τις 

περισσότερες διδακτικές μονάδες (36 & 28).  



 

 

71 

 

Γράφημα  5 
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Τομείς Μαθημάτων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διδακτικές Μονάδες ανά Μάθημα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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Στο Γράφημα 5 δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης τομέων, το είδος 

μαθημάτων και το ύψος διδακτικών μονάδων. Παρατηρούμε ότι στο Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις περισσότερες διδακτικές μονάδες, τα 

περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα συγκεντρώνουν ο τομέας των ανθρωπιστικών 

σπουδών  και ακολουθεί ο τομέας των επιστημών αγωγής στον οποίο ο αριθμός των 

κυμαινόμενων μαθημάτων υπερέχει έναντι όλων των άλλων τομέων.  

 

Γράφημα  6 

 

 

Στο Γράφημα 6 όπου γίνεται αναπαράσταση του αριθμού των μαθημάτων ανά 

τομέα, παρατηρούμε ότι στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί του 

συνόλου των μαθημάτων το 29% ανήκει στις ανθρωπιστικές σπουδές και το 23% στις 

επιστήμες αγωγής. 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΤΟΜΕΑ

23%

16%

29%

16%

13%
3%

Επιστημών Αγωγής Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαθηματικών & Πληροφορικής

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας& Περιβάλλοντος Εβδομαδιαία Διδασκαλία
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3.1.2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΘ, αναφέρονται τρεις τομείς μαθημάτων ,η 

διαίρεση των μαθημάτων σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και επιλογής, 

αλλά δεν υπάρχει η απαιτούμενη αντιστοιχία μεταξύ τομέων και μαθημάτων.  

 

 Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 20 και ονομάζονται έτσι, επειδή είναι 

υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες. Δηλαδή, δεν είναι 

δυνατή η απόκτηση πτυχίου χωρίς την επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα. 

 Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα είναι 6 και κάθε φοιτητής η 

φοιτήτρια πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε 1 τουλάχιστον. 

 Τα επιλογής μαθήματα είναι 58 και κάθε φοιτητής η φοιτήτρια πρέπει 

να εξεταστεί με επιτυχία σε 1 τουλάχιστον. 

 Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για την 

απόκτηση του πτυχίου. Οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται στο πλαίσιο του 

υποχρεωτικού μαθήματος «Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 

διδασκαλίας» (4
ο
  έτος σπουδών) και στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος 

«Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο» (2
ο
  έτος σπουδών). 

 Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι απαραίτητη για την 

απόκτηση του πτυχίου, όπως και η επιτυχής εξέταση στον Πληροφοριακό 

Γραμματισμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Διδακτικές 

μονάδες 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Διδακτικές 

μονάδες 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Διδακτικές 

μονάδες 

Κοινωνικών και 

Πολιτισμικών Σπουδών  

20 105 (6)-1 3 (44)-19 132 
Θετικών Επιστημών και 

Νέων Τεχνολογιών 

Παιδαγωγικής και 

Κοινωνικού αποκλεισμού 

Ξένες Γλώσσες – 

Πληροφορικός  

Γραμματισμός 

1 3 - - - - 

Σύνολο ανά είδος 

Μαθήματος  
21 108 1 3 19 57 

Γενικό σύνολο  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   21+1+19 =   41 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 108+3+57 = 168 

Ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία (στη θέση τριών μαθημάτων επιλογής), η 

επιτυχημένη ολοκλήρωση της οποίας χρεώνεται με εννέα (9) δ.μ. 

Δεν υπάρχει αντιστοιχία σε E.C.T.S 
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Στον πίνακα 7 αναφέρεται το σύνολο των μαθημάτων (41) και το σύνολο των 

διδακτικών μονάδων (168) που υποχρεούται να συγκεντρώσει ο σπουδαστής 

προκειμένου να εξασφαλίσει το πτυχίο. 

 

Γράφημα  7 

 

 

Στο Γράφημα 7 παρουσιάζεται το είδος και ο αριθμός  των μαθημάτων σε 

συνδυασμό με τις διδακτικές μονάδες και ενώ παρατηρούμε ότι η στήλη που 

αναπαριστά τον αριθμό των υποχρεωτικών είναι περίπου ίσου ύψους με αυτή του 

αριθμού των επιλεγομένων μαθημάτων, εντούτοις οι διδακτικές μονάδες που 

συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα υποχρεωτικά είναι πολύ περισσότερες, έναντι των 

επιλεγομένων, δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη βαρύτητα στα υποχρεωτικά μαθήματα.  

 

0

20

40

60

80

100

120

Αριθμός Μαθ/των Δ.Μ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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Γράφημα 8 

 

 

Στο Γράφημα 8 παρουσιάζεται το είδος των μαθημάτων ανά ποσοστό επί τοις 

εκατό, παρατηρούμε ότι 49% είναι υποχρεωτικά το 3% υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

και το 48% είναι μαθήματα επιλογής, συμπεραίνουμε δηλαδή ότι δίνεται ελευθερία 

επιλογής στους φοιτητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους).   

 

3.1.3 Πανεπιστήμιο Πατρών 

Στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου Πατρών, τα μαθήματα 

κατανέμονται σε έξι τομείς μαθημάτων.  

 

 Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 39 και εξασφαλίζουν 170 διδακτικές 

μονάδες.  

 Τα μαθήματα επιλογής είναι 103 και κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια πρέπει 

να εξεταστεί με επιτυχία σε 26 από αυτά . 

 Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για την 

απόκτηση του πτυχίου και εξασφαλίζουν 23 διδακτικές μονάδες. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

49%

3%

48%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αριθμός Μαθ/των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ Αριθμός Μαθ/των ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αριθμός Μαθ/των
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες 

Τομέας Παιδαγωγικής 12 48 

26 78 

Τομέας Ψυχολογίας 8 32 

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
5   

Τομέας Γενικών Επιστημών 11 44 

Εργαστήριο Η/Υ 1 3 

Πρακτικές Ασκήσεις  1 23 

Σύνολο ανά είδος Μαθήματος 38 (36) 162 26 78 

Γενικό σύνολο  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 34Υ+1Η/Υ+1Π.Α+26Ε =   62 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 162+78 = 240 

136Υ+3Η/Υ +23Π.Α+78Ε=240 ή 136Υ+3Η/Υ +23Π.Α +(69Ε+9Π.Ε.) = 240 

* Στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία 

(στη θέση τριών μαθημάτων επιλογής), η επιτυχημένη ολοκλήρωση της οποίας 

χρεώνεται με εννέα (9) δ.μ. 

Δεν υπάρχει αντιστοιχία σε E.C.T.S 
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Ο πίνακας 8 παρουσιάζει το σύνολο των μαθημάτων (62) και το σύνολο των 

διδακτικών μονάδων (240) που υποχρεούται να συμπληρώσει ο φοιτητής για να 

αποκτήσει το Πτυχίου. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

παιδαγωγικά μαθήματα και στα μαθήματα γενικών επιστημών δεδομένου ότι οι δύο 

αυτές ομάδες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό Υποχρεωτικών μαθημάτων (12 

&11) αντίστοιχα και τις περισσότερες Διδακτικές Μονάδες (48 & 44). 

 

Γράφημα  9 

 

 

Στο Γράφημα 9 παρουσιάζεται το είδος, ο αριθμός, οι διδακτικές μονάδες των 

μαθημάτων σε συνδυασμό με τους τομείς αυτών και παρατηρούμε ότι ο αριθμός των 

υποχρεωτικών μαθημάτων, υπερέχει έναντι των μαθημάτων επιλογής και από αυτά 

την πρώτη θέση κατέχουν τα μάθημα του παιδαγωγικού τομέα. Είναι άξια προσοχής 

η υπάρχουσα αναλογία ανάμεσα στις πρακτικές ασκήσεις και τις αντίστοιχες 

διδακτικές μονάδες, δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση. 

 

12
8

5

11

1 2

48

32

44

3

23

0 0 0 0 0

26

0 0 0 0 0

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τομέας Παιδαγωγικής Τομέας Ψυχολογίας

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τομέας Γενικών Επιστημών

Εργαστήριο Η/Υ Πρακτικές Ασκήσεις 



 

Σελίδα 79 από 180 

Γράφημα 10 

 

Στο Γράφημα 10 παρουσιάζονται τα υποχρεωτικά μαθήματα ανά τομέα 

μαθημάτων και ανά ποσοστό επί τοις εκατό. Παρατηρούμε ότι 30% των ΥΜ κατέχει 

ο τομέας των παιδαγωγικών, το 28% ο τομέας των γενικών επιστημών και το 21% ο 

τομέας της ψυχολογίας .  

3.1.4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου Κρήτης, τα μαθήματα 

κατανέμονται σε πέντε  τομείς μαθημάτων.  

 

 Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 24 και εξασφαλίζουν 72 διδακτικές 

μονάδες.  

 Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα είναι 18 και κάθε φοιτητής η 

φοιτήτρια πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε 54 από αυτά. 

 Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για την 

απόκτηση του πτυχίου και εξασφαλίζουν 12 διδακτικές μονάδες. 

 Η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 3 

επιπλέον μαθήματα ελεύθερης επιλογής.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΜΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  

ΠΤΥΧΙΟΥ 

30% 

21% 13% 

28% 

3% 5% 

Τομέας Παιδαγωγικής 
Τομέας Ψυχολογίας 
Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Τομέας Γενικών Επιστημών 
Εργαστήριο Η/Υ 
Πρακτικές Ασκήσεις  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΜ Δ/Μ E.C.T.S.  Α.Μ. Δ.Μ E.C.T.S.  ΑΜ Δ/Μ E.C.T.S.  

Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας 4 12 16 4 12 18 

4 12 16 

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και 

Μεθοδολογίας της Έρευνας 
3 9 12 4 12 17 

Εκπ/κων Προγραμμάτων, Διδακτικής 

Μεθοδολογίας και Εκπ/κης Τεχνολογίας 
3 9 12 4 12 17 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών 
5 15 20 4 12 17 

Θετικών Επιστημών 2 6 8 6 18 25 

Διδακτικές Μεθοδολογίες 5 15 20 -- -- -- 

Ξένη Γλώσσα ΙV επιπέδων 1 3 8 -- -- -- 

Σχολικές Πρακτικές Ασκήσεις ΙΙΙ επιπέδων 3 9 21 -- -- -- 

Σύνολο 26 78 128 22 66 94 4 12 16 

Γενικό σύνολο  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 26Υ+22Υ.Ε+ 4Ε =   52 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:78Υ+66 Υ.Ε +12Ε = 156 

117Υ+94Υ.Ε+16 Ε=227 E.C.T.S και πτυχιακή(13 ECTS )= 240 

Ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία (στη θέση τριών μαθημάτων 

επιλογής εκ των οποίων το ένα σεμινάριο), η επιτυχημένη ολοκλήρωση της οποίας 

χρεώνεται με εννέα (12) δ.μ. 
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Ο πίνακας 9 παρουσιάζει το σύνολο των μαθημάτων (52) και το σύνολο των 

διδακτικών μονάδων (168) που υποχρεούται να συμπληρώσει ο φοιτητής για την 

απόκτηση του Πτυχίου. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες με 4 μαθήματα 12 διδακτικές μονάδες και 

16 E.C.T.S και στις Διδακτικές Μεθοδολογίες με 5 μαθήματα, 15 διδακτικές  μονάδες 

και 20 E.C.T.S. Οι δύο αυτές ομάδες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

Υποχρεωτικών μαθημάτων (5&5=10) αντίστοιχα  και τις περισσότερες Διδακτικές  

Μονάδες(15 & 15=30) ή (20 & 20 =40 E.C.T.S).   
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 Γράφημα  11 
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Στο Γράφημα 11 όπου παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του αριθμού 

μαθημάτων, των διδακτικών μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου, ανά τομέα και 

είδος μαθήματος. παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση κατέχουν οι σχολικές πρακτικές 

ασκήσεις και ακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα.  

 

Γράφημα 12 

 

 

Στο Γράφημα 12 παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό των μαθημάτων 

για την απόκτηση του πτυχίου και  παρατηρούμε ότι το 20% αφορά τις διδακτικές 

μεθοδολογίες, το 17% τις σχολικές πρακτικές και το υπόλοιπο 17% τα μαθήματα του 

τομέα «θεωρία και κοινωνιολογία της παιδείας»  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
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Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας

Εκπ/κων Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπ/κης Τεχνολογίας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

      Θετικών Επιστημών Διδακτικές Μεθοδολογίες

Ξένη Γλώσσα ΙV επιπέδων ΣχολικέςΠρακτικές Ασκήσεις ΙV επιπέδων



 

 

84 

 

3.1.5 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Το πρόγραμμα μαθημάτων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 

παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: οι φοιτητές στο 6ο και 7ο εξάμηνο ακολουθούν 

μία από τις τρεις ειδικεύσεις με βάση τα μαθήματα Επιλογής. 

 

1. Ειδίκευση Ελληνικών 

2. Ειδίκευση Ειδικής Αγωγής - Μειονοτικά Σχολεία 

3. Ειδίκευση Φυσικομαθηματικών 

 

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές αναλαμβάνουν Πτυχιακή Εργασία η οποία είναι 

προαιρετική, σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στην κατεύθυνση που είχαν 

επιλέξει στην αρχή του 6ου εξαμήνου. 

Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες. Η 

επιτυχία σε όλα τα μαθήματα της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για την εκπόνηση 

της πτυχιακής εργασίας.  

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και προαπαιτεί την επιτυχή 

παρακολούθηση τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:  

 

1) Δομή, σύνταξη και λόγος της Νεοελληνικής Γλώσσας  

2) Διδακτική μεθοδολογία Ι - Μικροδιδασκαλίες και 

3) Διδακτική των Μαθηματικών 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο πρόγραμμα της 

πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πιστώνεται συνολικά δεκαπέντε (15) διδακτικές 

μονάδες  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αριθμός 

Μαθ/των 

Διδακτικές 

μονάδες 

Αριθμός 

Μαθ/των 

Διδακτικές 

μονάδες 

Μαθήματα κορμού 35 105     

Ειδικεύσεις μαθημάτων επιλογής 

    (80)-16 48 

1. Ειδίκευση ελληνικών 

2. Ειδίκευση ειδικής αγωγής –μειονοτικά 

σχολεία 

3. Ειδίκευση φυσικομαθηματικών 

Πρακτική Άσκηση I 1 3 

    Πρακτική Άσκηση   1 9 

(Ισοδυναμεί με 3 μαθήματα)     

Σύνολο 37 117 16 48 

Γενικό σύνολο  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 37+2ΠΑ+16Ε =   55 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:          117+48 = 165 

Πτυχιακή Εργασία Ισοδυναμεί με 4 μαθήματα επιλογής ή 12 διδακτικές 

μονάδες   

Δεν υπάρχει αντιστοιχία σε E.C.T.S 

 

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει το σύνολο των μαθημάτων (55) και το σύνολο των διδακτικών μονάδων (165) που υποχρεούται να 

συμπληρώσει ο φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου. Στο Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα κορμού 

των φοιτητών δεδομένου ότι  συγκεντρώνει  τις  περισσότερες Διδακτικές  Μονάδες (105).  

http://eled.duth.gr/undergraduate/program/index.php?cid=175&st=1
http://eled.duth.gr/undergraduate/program/index.php?cid=175&st=1
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Γράφημα 13 

 

Στο Γράφημα 13 όπου παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του αριθμού 

μαθημάτων, των διδακτικών μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου, ανά τομέα και 

είδος μαθήματος. Παρατηρούμε ότι αν και την πρώτη θέση κατέχουν τα μαθήματα 

κορμού δεδομένου ότι αριθμητικά είναι περισσότερα και ως εκ τούτου και οι 

διδακτικές μονάδες που συγκεντρώνουν υψηλότερες, εντούτοις μια προσεκτική 

μελέτη της σχέσης αριθμός μαθημάτων /διδακτικές μονάδες, φανερώνει ότι και στο 

πανεπιστήμιο Θράκης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση.  

Γράφημα 14 
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ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
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97%

0% 3%

Μαθήματα κορμού Ειδικεύσεις μαθημάτων επιλογής Πρακτική Άσκηση  



 

Σελίδα 87 από 180 

Στο Γράφημα 14 παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό των μαθημάτων 

για την απόκτηση του πτυχίου και παρατηρούμε ότι το 97% αφορά μαθήματα κορμού 

και μόνο το 3% μαθήματα ειδίκευσης που είναι επιλογής. περιορίζοντας έτσι στο 

ελάχιστο την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μαθημάτων με βάση τα ενδιαφέροντα 

των φοιτητών.   

Γράφημα 15 

 
Γράφημα  15.Αναλογία υποχρεωτικών/επιλογής μαθημάτων με βάση τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών 

 

Στο Γράφημα 15 παρουσιάζεται η αναλογία των υποχρεωτικών μαθημάτων 

προς τα μαθήματα επιλογής για την απόκτηση πτυχίου με βάση τα ενδιαφέροντα των 

φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Παρατηρούμε ότι το 

64% αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το 36% μαθήματα επιλογής. 

Συμπεραίνουμε τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά την 

απόκτηση πτυχίου σε σχέση με τα επιλογής. 

 

  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

64%

36%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



 

Σελίδα 88 από 180 

3.1.6 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας τα 

διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις  τομείς:  

 

1. Επιστήμες της Αγωγής 

2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

3. Θετικές Επιστήμες 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, πιστώνεται με εννέα πιστωτικές 

μονάδες (9ΠΜ) ή δώδεκα (12) μονάδες ECTS οι οποίες συνυπολογίζονται στα 

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και η Πτυχιακή 

εργασία δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τις δεκαοχτώ πιστωτικές μονάδες (18 

ΠΜ) ή τις είκοσι τέσσερις μονάδες ECTS (24 ECTS).  

Η ξένη γλώσσα δεν πιστώνεται διδακτικές μονάδες ή με μονάδες ECTS. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.  

    Α/Μ Δ/Μ E.C.T.S Α/Μ Δ/Μ E.C.T.S Α/Μ Δ/Μ E.C.T.S 

Επιστήμες της Αγωγής 16 48 65 2 6 8 

6 18 24 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 11 33 45 2 6 8 

Θετικές Επιστήμες 9 27 41 2 6 8 

Διδακτική Μεθοδολογία και 

Πρακτική άσκηση 
6 21 31 2 6 10 

Σύνολο ανά είδος Μαθήματος 42 129 182 8 24 34 6 18 24 

Γενικό σύνολο  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:42Υ+8Υ.Ε+6Ε =   56  

Ή ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:129Υ+24 Υ.Ε +18Ε.Ε = 171  

ή 240 E.C.T.S 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Δυτικής 

Μακεδονίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά κύριο λόγο στις Επιστήμες Αγωγής και 

σε δεύτερο λόγο στις Ανθρωπιστικές και Θετικές Επιστήμες. 

 

Γράφημα 16 

 

 

Στο Γράφημα 16 όπου παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση ανά αριθμό 

μαθημάτων, είδος και τομέα για την απόκτηση του πτυχίου, παρατηρούμε ότι την 

πρώτη θέση κατέχουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα επιστήμες αγωγής και 

την δεύτερη του τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών. ενώ τα υποχρεωτικά κατ’ 

επιλογής μοιράζονται εξίσου σε όλους τους τομείς των μαθημάτων.  

ΑΡ. ΜΑΘ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΡ.ΜΑΘ. ΚΑΤ'

ΕΠΙΛΟΓΗΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιστήμες της Αγωγής

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική

άσκηση
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Επιστήμες της Αγωγής Ανθρωπιστικές Επιστήμες Θετικές Επιστήμες Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική άσκηση
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Γράφημα 17 

 

 

Στο Γράφημα 17 παρουσιάζεται το  ποσοστό επί τοις εκατό ανά είδος 

μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου και  παρατηρούμε ότι 75% των 

μαθημάτων είναι υποχρεωτικά, το 14 %  είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τέλος 

το 11% είναι ελεύθερης επιλογής. 

 

3.1.7 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οι στόχοι που τίθενται από το Π.Σ. πραγματοποιούνται μέσα από τρία 

αλληλένδετα επίπεδα μάθησης με υπόβαθρο πάντα τη δυναμική σύνδεση 

παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Τα τρία αυτά επίπεδα 

περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις 

του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα: 

 

α) O πρώτος κύκλος αναφέρεται στη γενική παιδαγωγική γνώση που οφείλει 

να αποκτήσει κάθε φοιτητής στο Π.T.Δ.E. μελετώντας την ευρύτερη περιοχή 

των Επιστημών της Αγωγής,  

β) O δεύτερος κύκλος αφορά στην κατάρτιση του φοιτητή σε θέματα 

Διδακτικής (Γενικής και Ειδικής) και  

γ) O τρίτος κύκλος αφορά στην ειδίκευση, δηλ. στην κατάρτιση του φοιτητή 

σε δύο γνωστικά αντικείμενα (περιοχές), ενώ συμπεριλαμβάνει και τέσσερα 

ακόμη μαθήματα που ανήκουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ορισμένα 

από τα μαθήματα του τρίτου κύκλου, ανάλογα με την πληρότητα του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

75%

14%

11%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 
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εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, μπορεί να προσφέρονται και από 

άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές μονάδες 

Επιστήμες της Αγωγής 14 42 (33)-8 24 

Γνωστικά Αντικείμενα 10 30 (22)-6 18 

Διδακτική 9 27 (4)-1 3 

Ξένη Γλώσσα( δεν 

υπολογίζεται) 
1 ------- ------- ----- 

Σύνολο ανά είδος Μαθήματος 33 99 15 45 

Γενικό σύνολο  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:    33Υ+15Ε =   48  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 99Υ+45 ΕΕ = 144 

 Δεν υπάρχει αντιστοιχία σε E.C.T.S 

 Ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία η οποία πιστώνεται με σε έξι (6) διδακτικές 

μονάδες και ισοδυναμεί με δύο επιλεγόμενα μαθήματα 

Από τον Πίνακα 12 συμπεραίνουμε ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

επιστήμες αγωγής με αριθμό μαθημάτων(14) και με (42) διδακτικές μονάδες  και σε δεύτερο λόγο στη διδακτική με αριθμό μαθημάτων(10) και 

με (30) διδακτικές μονάδες. 
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Γράφημα 18 

 

Στο Γράφημα 18 όπου παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση ανά  αριθμό 

μαθημάτων, είδος και τομέα για την απόκτηση του πτυχίου, παρατηρούμε ότι την 

πρώτη θέση κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα επιλογής μαθήματα του τομέα 

επιστήμες αγωγής και την δεύτερη θέση η διδακτική. 

 

Γράφημα 19 

 

Στο Γράφημα 19 όπου παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό ανά είδος 

μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου παρατηρούμε ότι 65% των μαθημάτων 

είναι υποχρεωτικά και το 35% είναι ελεύθερης επιλογής.  
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

65%

35%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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3.1.8 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί να εξασφαλίσει Ακαδημαϊκή 

ποιότητα, παρέχοντας στο θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις που χρειάζεται ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στα κύρια γνωστικά 

αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών.  

Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική 

θεωρία και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την 

κλινική και γνωστική ψυχολογία, όπως επίσης και τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές 

και τις θετικές επιστήμες, δίνοντας όμως έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που 

επικεντρώνονται στη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών 

γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος 

(Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, 

Διδακτική της Ιστορίας).  

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες παραμέτρους της εκπαίδευσης, συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και 

κριτική γνώση στα πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών με 

νέα γνωστικά αντικείμενα όπως οι νέες τεχνολογίες, η δίγλωσση εκπαίδευση, η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νέες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα 

Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στο βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από 

τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών 

πεδίων παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το 

αποτέλεσμα, συνθέσεων ατομικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών - 

φοιτητριών στο πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αριθμός 

Μαθ/των 
E.C.T.S 

Αριθμός 

 Μαθ/των 
E.C.T.S 

Ψυχολογία και Παιδαγωγικές 

Επιστήμες 
6 24 

(14 +2 έρευνας) 
16 

Επιλέγει 4 + 1Ε 

Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες και η Διδακτική 

τους 

5 20 
(15 + 2 έρευνας) 

20 
Επιλέγει 4 +2 Ε 

Θετικές Επιστήμες-Νέες 

Τεχνολογίες και η Διδακτική 

τους 

6 24 
(8 + 2 έρευνας) 

16 
Επιλέγει 4 + 1Ε 

Ελληνική-Λογοτεχνία-

Λαογραφία και η Διδακτική 

τους 

7 28 
(17 +4 έρευνας) 

15 
Επιλέγει 5 

Ομάδα Ειδικών Μαθημάτων 3 12 
(6 +1 έρευνας) 

9 
Επιλέγει 3 

Ξένη Γλώσσα 3 6 -----   

3 Φάσεις Πρακτικής Άσκησης 10 50 ------   

Σύνολο ανά είδος Μαθήματος 40 164 
    20 + 4 

έρευνας 
76 

Γενικό σύνολο  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 40Υ+24Ε =   64 

ΣΥΝ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝ.:164Υ+76Ε.Ε = 240 

E.C.T.S  

 Δεν υπάρχει αντιστοιχία σε ΔΜ 

 Η  Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε (15 ECTS ) 

ή μπορεί να καλυφθεί με μαθήματα επιλογής. 

 

Από τον πίνακα 13 συμπεραίνουμε ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρακτικές ασκήσεις, με 

σύνολο μαθημάτων 10 που αντιστοιχούν σε 50 ECTS. Ενώ η εκπαίδευση στα κύρια 

γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών είναι 

ισοβαρής . 
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Γράφημα 20 

 

Στο Γράφημα 20 όπου παρουσιάζεται η Γραφική Απεικόνιση των 

Υποχρεωτικών  Μαθημάτων ανά τομέα για την απόκτηση του πτυχίου, παρατηρούμε 

ότι την πρώτη θέση κατέχει η πρακτική άσκηση ενώ η κατανομή των μαθημάτων 

στους υπόλοιπους τομείς είναι περίπου  ισομερής. 

 

3.1.9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο τα 

διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε οκτώ τομείς: 1. Γλώσσα – Λογοτεχνία, 2. 

Μαθηματικά, 3. Φυσικές Επιστήμες, 4. Παιδαγωγικά, 5. Ψυχολογία, 6. ΤΠΕ, 7. 

Ιστορία, 8. Τέχνη – Πολιτισμός. 

Κάθε μάθημα πριμοδοτείται με 3 ΔΜ ή με 4,5 ECTS, η Πτυχιακή Εργασία 

είναι προαιρετική και πιστώνεται με (4,5) μονάδες ECTS ενώ η βαθμολογία της ξένης 

γλώσσας δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 

(ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές 

μονάδες 
E.C.T.S Αριθμός Μαθ/των Διδακτικές 

μονάδες 
E.C.T.S 

Γλώσσα –Λογοτεχνία  6 18 27 (7)-3 9 13,5 

Μαθηματικά  5 15 22,5 (5)-1 3 4,5 

Φυσικές επιστήμες  3 9 13,5 (4)-2 6 9 

Παιδαγωγικά  5 15 22,5 (8)-2 6 9 

Ψυχολογία  5 15 22,5 (8)-2 6 9 

ΤΠΕ  2 6 9 (4)-1 3 4,5 

Ιστορία  4 12 18 (4)-1 3 4,5 

Τέχνη-Πολιτισμός  1 3 4,5 (6)-1 3 4,5 

Σχολική πρακτική   4 12 30       

Σύνολο ανά είδος Μαθήματος 35 105 169,5 13 39 58,5 

Ξένη Γλώσσα 4 12 12       

Γενικό σύνολο  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:35Υ+4ΞΓ+13 ΥΕ= 52 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:105Υ+39 Υ.Ε+12ΞΓ=156ΔΜ  
Ή 169,5+58,5+12 = 240 E.C.T.S 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική φοιτητές του 4ου έτους στη θέση ενός μαθήματος επιλογής 

μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση "Πτυχιακής εργασίας" (4,5 ECTS). Το μάθημα επιλογής που θα 

αντικαταστήσει η πτυχιακή εργασία πρέπει να είναι από την ίδια θεματική ενότητα 
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Στον Πίνακα 14 παρατηρούμε ότι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας 

προσφέρεται μια πολύπλευρη κατεύθυνση στους σπουδαστές με έμφαση κυρίως στην 

Γλώσσα – Λογοτεχνία, στα Παιδαγωγικά, στα Μαθηματικά, στην Ψυχολογία και 

φυσικά και στην Σχολική Πρακτική η οποία συγκεντρώνει και την μεγαλύτερη 

βαθμολογία 12 ΔΜ και 30 E.C.T.S . 

 

Γράφημα 21 

 

Στο Γράφημα 21 που παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του αριθμού των 

υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά τομέα για την απόκτηση του πτυχίου, παρατηρούμε 

ότι την πρώτη θέση κατέχουν τα υποχρεωτικά του τομέα Γλώσσα- Λογοτεχνία, την 

δεύτερη θέση τα Παιδαγωγικά, η Ψυχολογία, τα Μαθηματικά ενώ στην τρίτη θέση 

κατέχουν η Ιστορία και Σχολική Πρακτική.  
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ΤΠΕ 

Ιστορία 

Τέχνη-Πολιτισμός 

Σχολική πρακτική  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ



 

Σελίδα 100 από 180 

Γράφημα 22 

 

Στο Γράφημα 22 παρουσιάζεται η αναλογία επί τοις εκατό των διδακτικών 

μονάδων ανά είδος μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου και  παρατηρούμε ότι 

το 73% των διδακτικών μονάδων τις παίρνει ο φοιτητής από τα υποχρεωτικά 

μαθήματα ενώ 27% των διδακτικών μονάδων από τα μαθήματα επιλογής. 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δ.Μ

73%

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.Μ.

27%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τομέων και Μαθημάτων (ΠΤΔΕ) 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕ/ΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(ΒΟΛΟΣ) 

Υ YΕ EE Υ YΕ EE Υ YΕ EE Υ YE EE Υ YE EE Υ YE EE Υ YE EE Υ YE EE Υ YE EE 

Επιστήμες 

Αγωγής 
10 4 

12 

6 -   20   

26 

8 

18 7 

13   

20 

18 10   15 10 10 7 

  

5 11 7   

Θετικές 

Επιστήμες και 

Νέες 

Τεχνολογίες 

5 2 1 -   6   1 8   10 7 

6 

5 1 1 3 4 5 6   

Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών 

Επιστημών 
8 1 2 -   5   4 6   8 1 1 7 6 12 9 7 4   

Διδακτική 

Μεθοδολογία και 

Πρακτική 

Άσκηση 

8 - 7     6   10 9   11 ___ 11 1 1 16 4 12     

Σύνολο 31 7 12 16 - 20 39 - 26 24 18 7 36 - 20 42 8 6 33 19 18 41   22 35 17   

 

Στον Πίνακα 15 όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλα τα ΠΤΔΕ με τα είδη των μαθημάτων κατανεμημένα σε τέσσερεις τομείς για 

χάρη συγκρισιμότητας παρατηρούμε ότι το ΠΤΔΕ με τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα (42) είναι αυτό της Δυτικής Μακεδονίας και 

ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με (41) και το Πανεπιστήμιο Πατρών με (39) ενώ ο Τομέας με τα περισσότερα μαθήματα σε όλα τα 

ΠΤΔΕ είναι αυτός των επιστημών αγωγής, με την πρώτη θέση να την κατέχει το πανεπιστήμιο Πατρών με (29) ΥΜ ακολουθούν τα
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πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων με (18)και (15) αντίστοιχα. Ο 

τομέας Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής άσκησης έχει τα περισσότερα 

υποχρεωτικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο Αιγαίου (16) και στο πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας με (12).  
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Γράφημα 23 

 

Στο Γράφημα 23 αποτυπώνεται ο αριθμός των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και στα εννέα ΠΤΔΕ. 

Παρατηρούμε ότι στις τρεις πρώτες θέσεις είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Ακολουθούν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Τέλος τα λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 Ε
Θ

ΝΙΚ
Ο

 Κ
ΑΙ Κ

ΑΠ
Ο

ΔΙΣ
ΤΡΙΑ

ΚΟ
 Π

ΑΝ/Μ
ΙΟ

 Α
Θ

Η
ΝΩ

Ν

ΑΡΙΣ
ΤΟ

ΤΕΛΕΙΟ
 Π

ΑΝ
Ε/Μ

ΙΟ
 Θ

ΕΣ/Ν
ΙΚ

Η
Σ

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
  Π

ΑΤΡΩ
Ν

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
  Κ

ΡΗ
ΤΗ

Σ

ΔΗ
Μ

Ο
ΚΡΙΤ

ΕΙΟ
 Π

ΑΝ
ΕΠ

ΙΣ
ΤΗΜ

ΙΟ
 Θ

ΡΑΚΗΣ

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
  Δ

ΥΤΙΚ
ΗΣ Μ

ΑΚΕΔΟ
Ν

ΙΑ
Σ

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
 ΙΩ

ΑΝ
ΝΙΝ

Ω
Ν

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
  Α

ΙΓ
ΑΙΟ

Υ 

Π
ΑΝ/Μ

ΙΟ
 Θ

ΕΣΣΑΛΙΑ
Σ (Β

Ο
ΛΟ

Σ)

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΕΙ

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ



 

 

104 

 

Όσον αφορά στα κατ΄επιλογή μαθήματα, την 1
η
 θέση καταλαμβάνει το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη 2
η
 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ακολουθούν το ΕΚΠΑ 

και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα 

παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επιλογής μαθημάτων είναι πολύ λιγότερος σε σχέση 

με τα τέσσερα προαναφερθέντα τμήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Συγκεντρωτικός Πίνακας, Κατευθύνσεων, Μαθημάτων και Διδακτικών Μονάδων (ΠΤΔΕ) (2015) 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ  

ΚΑΠΟΔΙΣΤ/ΚΟ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(ΒΟΛΟΣ) 

Κατευθύνσεις 6 4 4   6  3 4  3  5  8  

Υποχρεωτικά 

μαθήματα 
31 21 39 24 36 42 33 41 35 

Υποχρεωτικά 
7 1 ----- 18 ----- 8 ----- ----- 17 

Επιλεγόμενα 

Επιλεγόμενα 

μαθήματα 
12 19 26 7 20 6 18 22 ---- 

Σύνολο 
50 41 65 49 56 56 51 63 52 

μαθήματα 

Σύνολο 
188 168 248 147 186 171 153 162 156 

Διδακτικών μονάδων 

Σύνολο ECTS    240 ----- 240 ----- 240 240 

Πρακτική άσκηση + + + + + + + + + 

 

Μελετώντας τον Πίνακα 16 παρατηρούμε τα εξής: από τα εννέα ΠΤΔΕ, το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει τις περισσότερες κατευθύνσεις 

(8) και δεύτερα κατά σειρά έρχονται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με (6) κατευθύνσεις Τα 

περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας(42),ενώ τα πανεπιστήμια Αιγαίου με (41) και Πατρών 

με (39) κατέχουν την δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. 
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Στην ομάδα των υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων την πρώτη θέση την 

κατέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με (18) και την δεύτερη το Πανεπιστήμιο Βόλου με 

(17) μαθήματα. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει κανένα μάθημα ελεύθερης 

επιλογής, ενώ τα Πανεπιστήμια με τα περισσότερα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

είναι κατά σειρά των Πατρών, Αιγαίου, Θράκης και με (26),(22),(20) αντίστοιχα. 

Συνολικά τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα: 

των Πατρών (65), Αιγαίου (63), Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας(56). 

Τέλος, για την λήψη του πτυχίου τις περισσότερες διδακτικές μονάδες πρέπει 

να συγκεντρώσουν οι φοιτητές του πανεπιστημίου Πατρών (248) ΔΜ, του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (188) ΔΜ, του Πανεπιστημίου Θράκης 

(186) ΔΜ, ενώ την συγκέντρωση των (171 &168) ΔΜ απαιτούν τα πανεπιστήμια της 

Δυτικής Μακεδονίας και ΑΠΘ. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα 

Πανεπιστήμια.  

 

Γράφημα  24 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 Ε
Θ

Ν
ΙΚ

Ο
  

Κ
Α

Π
Ο

Δ
ΙΣ

Τ
/Κ

Ο
 …

 

Α
Ρ

ΙΣ
Τ

Ο
Τ

Ε
Λ

Ε
ΙΟ

 
Π

Α
Ν

/Μ
ΙΟ

 …
 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
 Π

Α
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
 Κ

Ρ
Η

Τ
Η

Σ
 

Δ
Η

Μ
Ο

Κ
Ρ

ΙΤ
Ε

ΙΟ
 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
  

Θ
Ρ

Α
Κ

Η
Σ

 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
 Δ

Υ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
 

Μ
Α

Κ
Ε

Δ
Ο

Ν
ΙΑ

Σ
 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
 

ΙΩ
Α

Ν
Ν

ΙΝ
Ω

Ν
 

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
  

Α
ΙΓ

Α
ΙΟ

Υ
  

Π
Α

Ν
/Μ

ΙΟ
 

Θ
Ε

Σ
/Λ

ΙΑ
Σ

 (
Β

Ο
Λ

Ο
Σ

) 

6 

4 4 

6 

3 

4 

3 

5 

8 
Κατευθύνσεις 



 

 

107 

 

Στο Γράφημα 24 αποτυπώνεται το σύνολο των κατευθύνσεων των μαθημάτων 

στα εννέα ΠΤΔΕ, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να έχει τις περισσότερες 

κατευθύνσεις (8) και επόμενα κατά σειρά να εμφανίζονται το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με (6) κατευθύνσεις, ενώ τις 

λιγότερες (3) διαθέτουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Θράκης. 

 

Γράφημα  25 

 
 

 

 

Το Γράφημα 25 παρουσιάζει την συγκριτική απεικόνιση του συνόλου των 

μαθημάτων στα εννέα ΠΤΔΕ, για την απόκτηση του πτυχίου. τα περισσότερα 

μαθήματα διδάσκονται στα Πανεπιστήμια Πατρών & στο Αιγαίου (65) & (63) 

αντίστοιχα και τα λιγότερα στα Πανεπιστήμια Κρήτης και ΑΠΘ (49) & (41) 

αντίστοιχα.  
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Γράφημα  26

 

 

Το Γράφημα 26 παρουσιάζει την συγκριτική απεικόνιση  αριθμού και είδος 

μαθημάτων στα εννέα ΠΤΔΕ, για την απόκτηση του πτυχίου. Τα περισσότερα 

υποχρεωτικά  μαθήματα διδάσκονται στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας & 

Αιγαίου  και τα λιγότερα στα Πανεπιστήμια Κρήτης και ΑΠΘ. Ενώ τα περισσότερα 

υποχρεωτικά επιλεγόμενα και επιλεγόμενα διδάσκονται στα Πανεπιστήμια Κρήτης 

και Πατρών αντίστοιχα. 

Από την μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των εννέα Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, το πρώτο που θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει 

είναι η μεταξύ τους διαφορετικότητα. Αυτή οφείλεται στο άρθρο 16 του 

Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στη πλήρη αυτοδιοίκηση των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατοχυρώνοντας έτσι και το μέγιστο δικαίωμα της 

διαμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

Τμήματος ξεχωριστά, ανατρέποντας την  υπάρχουσα ομοιομορφία των παλαιότερων 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών και ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού 

κλάδου και ολόκληρης φυσικά της ελληνικής κοινωνίας για παροχή υψηλών 

προδιαγραφών εκπαιδευτικού έργου.  
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Ειδικότερα η διαφορετικότητα τους στα Προγράμματα Σπουδών των εννέα 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης εντοπίζεται στα εξής: 

 

 Στο αριθμό των κατευθύνσεων στις οποίες διανέμονται τα μαθήματα, 

έτσι τις λιγότερες κατευθύνσεις 3 στον αριθμό, τις βρίσκουμε στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ τις περισσότερες 8 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

 Στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων, απαραίτητα για τη λήψη 

πτυχίου, που κυμαίνεται από 41 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ) έως 64 στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ). 

 Στον αριθμό των Υποχρεωτικών μαθημάτων, για τη λήψη πτυχίου, που 

κυμαίνεται από 21 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έως 

42στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). 

 Στον αριθμό των Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων, για τη 

λήψη πτυχίου που κυμαίνεται από 0 σε τέσσερα Πανεπιστήμια αυτό των 

Πατρών, των Ιωαννίνων, Αιγαίου και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

έως 18 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

 Στον αριθμό των Επιλεγόμενων μαθημάτων, για τη λήψη πτυχίου, που 

κυμαίνεται από 0 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  (ΠΘ) έως 26 στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών ( ΠΠ). 

 Στο συνολικό αριθμό των ΔΜ, απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου, που  

κυμαίνεται από 147 στο παν Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) έως 248 στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ). 

 Όσο αναφορά για τις ECTS δεν υπάρχει σε όλα τα προγράμματα 

σπουδών η απαιτούμενη αντιστοιχία, πάντως στα Πανεπιστήμια Κρήτης, 

Δυτικής Μακεδονίας, Αιγαίου και Θεσσαλίας οι ECTS ανέρχονται σε 240.    

 Πέρα από τις διαφορές στον αριθμό, στο είδος των προσφερομένων 

μαθημάτων, στο σύνολο των διδακτικών μονάδων  κ.λ.π, η εκπαίδευση των 

δασκάλων διέπεται από μια κοινή γραμμή σε όλα τα πανεπιστήμια του 

ελλαδικού χώρου και όχι μόνο, έτσι τα πρώτα δυο έτη σπουδών διδάσκονται ως 

επί τω πλείστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατά άλλους μαθήματα κορμού που 

έχουν σαν κύριο σκοπό να παρέχουν την βασική εκπαίδευση στους φοιτητές και 

να τους εισαγάγουν στις βασικές έννοιες των παιδαγωγικών αρχών. Τα επόμενα 
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δυο έτη αποσκοπούν στην προετοιμασία των φοιτητών για την άσκηση του 

εκπαιδευτικού έργου τους, μέσα από τη διδακτική μεθοδολογία και την 

πρακτική άσκηση η οποία είναι υποχρεωτική σε όλα τα πανεπιστήμια. 

 

Επιπλέον ο βαθμός εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων  ανά τομέα, ο 

οποίος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των προσφερομένων μαθημάτων, διαφέρει 

από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο έτσι: 

 

 Στον Τομέα Επιστημών Αγωγής. Ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων 

που υποχρεούται ο φοιτητής να παρακολουθήσει κυμαίνεται από 6 στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έως 20 Πανεπιστήμιο 

Πατρών (ΠΠ).  

 Στο Τομέα των Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών. Ο 

αριθμός των μαθημάτων που υποχρεούται ο φοιτητής να παρακολουθήσει 

κυμαίνεται από 1 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΑΠΘ-ΠΚ) έως 8 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(ΔΠΘ). 

 Στον Τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο αριθμός των 

μαθημάτων που υποχρεούται ο φοιτητής να παρακολουθήσει κυμαίνεται από 1 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) έως 12 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ). 

 Στον Τομέα  της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης. 

Ο αριθμός των μαθημάτων που υποχρεούται ο φοιτητής να παρακολουθήσει 

κυμαίνεται από 8 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (ΕΚΠΑ) έως 

16 Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ). 

 Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην διπλωματική εργασία που 

καλούνται να συντάξουν οι φοιτητές στα τελευταία συνήθως εξάμηνα των 

σπουδών τους και η οποία σε κανένα πανεπιστημιακό τμήμα δεν είναι 

υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 2 ή το πολύ σε 3 μαθήματα επιλογής.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 9 ΠΤΔΕ δεν εκπαιδεύουν 

τους μελλοντικούς δασκάλους στον ίδιο βαθμό σε όλους τους τομείς. Έτσι το 

Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Τομέα Επιστημών Αγωγής, το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Τομέα των Θετικών Επιστημών και Νέων 

Τεχνολογιών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον Τομέα των Ανθρωπιστικών 
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Επιστημών. Όσο αφορά στον Τομέα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης, αν λάβουμε υπόψη μας τόσο τον αριθμό των μαθημάτων τους σε σύγκριση 

με τον συνολικό αριθμό των προσφερομένων μαθημάτων, όσο και το σύνολο των 

διδακτικών μονάδων οι οποίες χρεώνονται σε αυτά, συμπεραίνουμε ότι τα ΠΤΔΕ 

εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην παροχή εκείνων των απαραίτητων εφοδίων, τα 

οποία θα εξασφαλίσουν στους αποφοίτους τους μια όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη 

επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση. (βλ. Π.Δ. 320/83, άρθρ.2, §β). 

Όσον αφορά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, το κάθε 

Πανεπιστήμιο έχει τις δικές του προτεραιότητες και βλέπουμε στον πίνακα ότι το 

Πανεπιστήμιο του Αιγαίου δίνει βαρύτητα στις διδακτικές μεθοδολογίες, όπως και το 

Αριστοτέλειο, τα Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Καποδιστριακό στις 

επιστήμες τις Αγωγής, τα Πατρών εξίσου στις θετικές επιστήμες και στις επιστήμες 

της Αγωγής, ενώ τα Θράκης και Θεσσαλίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων που έχουν τα περισσότερα 

υποχρεωτικά μαθήματα είναι:  

Αιγαίου με 40 υποχρεωτικά μαθήματα, Πατρών με 38, Θράκης με 37 και Δυτικής 

Μακεδονίας με 42, ενώ τα υπόλοιπα έχουν: 

Αριστοτέλειο 21, Κρήτης 26, Ιωαννίνων 33 και Θεσσαλίας 35 υποχρεωτικά 

μαθήματα.  

 

Γράφημα 27  

Ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ 

 

Στο Γράφημα 27 παρουσιάζονται οι ώρες μαθημάτων ανά Τομέα στο ΕΚΠΑ. 

Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες ώρες στο πρόγραμμα σπουδών έχουν τα 
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μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών (9) και ακολουθούν οι επιστήμες αγωγής(7), 

η ειδική παιδαγωγική και τα Μαθηματικά- Πληροφορική(5) και Φυσική- 

Τεχνολογία(4). 

 

Γράφημα 28  

Ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

 

Στο Γράφημα 28 παρουσιάζονται οι ώρες μαθημάτων ανά Τομέα στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες ώρες έχουν 

τα μαθήματα του τομέα των Επιστημών Αγωγής(16). Ακολουθούν οι Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (11), οι Θετικές Επιστήμες(9) και τέλος η Διδακτική Μεθοδολογία(6). 
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Γράφημα 29 

Ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

 

Στο Γράφημα 29 παρουσιάζονται οι ώρες μαθημάτων ανά Τομέα στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες ώρες έχουν οι 

Επιστήμες Αγωγής(14) και ακολουθούν το Γνωστικό Αντικείμενο(10), η Διδακτική 

Μεθοδολογία (9) και τέλος η Ξένη Γλώσσα (1). 
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Γράφημα 30 

Ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Στο Γράφημα 30 παρουσιάζονται οι ώρες μαθημάτων ανά Τομέα στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες ώρες έχουν τα 

μαθήματα του τομέα Ψυχολογία- Παιδαγωγικά (15) και έπονται Γλώσσα-

Λογοτεχνία(6) ,Θετικές Επιστήμες (5) ,Ξένη Γλώσσα(4) και Τέχνη-Πολιτισμός (1). 
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Γράφημα 31 

Ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Στο Γράφημα 31 παρουσιάζονται οι ώρες μαθημάτων ανά Τομέα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών. Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας έχουν 

τα μαθήματα του Τομέα των Παιδαγωγικών(12) και ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι 

Γενικές Επιστήμες(11), η Ψυχολογία(8) , οι Κοινωνικές Επιστήμες(5) και τέλος ο 

Η/Υ(1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Υποχρεωτικές ώρες κάθε πανεπιστημίου ανά τομέα μαθημάτων. 

 
Επιστήμες 

αγωγής 

Θετικές 

Νέες 

τεχνολογίες 

Ανθρωπιστικές- 

Κοινωνικές 

επιστήμες 

Διδακτικές 

μεθοδολογίες 

ΑΠΘ 6 1 2 7 

Πατρών 2 6 5 6 

Κρήτης 8 1 4 1 

Θράκης 3 8 6 1 

Δυτ.Μακεδονίας 18 10 8 11 

Ιωαννίνων 15 5 1 11 

Αιγαίου 7 3 12 16 

Θεσσαλίας 5 4 9 4 

ΕΚΠΑ 10 5 8 8 
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Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται οι υποχρεωτικές ώρες κάθε πανεπιστημίου 

ανά τομέα μαθημάτων. Παρατηρούμαι ότι για τις Επιστήμες της Αγωγής 

,περισσότερες ώρες αφιερώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (18), 

Ιωαννίνων(15) και το ΕΚΠΑ(10). Για τις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες 

,το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας(10), Θράκης(8) και Πατρών(6). Όσον αφορά 

τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, περισσότερες ώρες αφιερώνουν το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου(12), Θεσσαλίας(9) και τα Πανεπιστήμια  Δυτικής Μακεδονίας 

και ΕΚΠΑ (8). Τέλος για τις Διδακτικές Μεθοδολογίες περισσότερες ώρες 

αφιερώνουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου(16), τα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας 

και Ιωαννίνων και το ΕΚΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Διαφορές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία μεταξύ των 

ακαδημαϊκών ετών 1996 και 2015 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης των ΠΤΔΕ από την 

αρχική τους λειτουργίας μέχρι σήμερα σε βασικούς άξονες όπως τον τρόπο 

οργάνωσης των προσφερόμενων μαθημάτων (Τομείς, Γνωστικά Αντικείμενα ,Κύκλοι 

σπουδών), τον τύπο (Υποχρεωτικά, Κατ΄επιλογή Υποχρεωτικά, Ε.Ε) και τον 

απαιτούμενο αριθμό των μαθημάτων, καθώς και το Σύνολο των Διδακτικών 

Μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη  πτυχίου. Τέλος γίνεται αναφορά και στις 

αλλαγές την Πρακτική Άσκηση (Π.Α) των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό 

αυτό δομήθηκαν συγκριτικοί πίνακες με τους οποίους αποτυπώνουμε τις όποιες 

αλλαγές επήλθαν από την εικοσαετία που ξεκινά από το έτος 1996 και λήγει το έτος 

2015 σε σύγκριση με την περίοδο από το έτος 1983 ως το έτος 1996. 

 Μία από τις αλλαγές αυτές που  παρατηρείται στον τρόπο οργάνωσης των 

ΠΤΔΕ στις δύο προς μελέτη περιόδους γίνεται φανερή στον παρακάτω πίνακα(18). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Συγκριτικός Πίνακας  Οργάνωσης των ΠΤΔΕ(1983-1996 και 1996-2015) 

ΠΤΔΕ 1983-1996 1996-2015 

ΕΚΠΑ Τομείς 

1. Επιστημών της Αγωγής 

2. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

3. Ανθρωπιστικών Σπουδών 

4. Μαθηματικών και Πληροφορικής 

5. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

Τομείς 

1. Επιστημών της Αγωγής 

2. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

3. Ανθρωπιστικών Σπουδών 

4. Μαθηματικών και Πληροφορικής 

5. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος 

ΑΠΘ  

Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα 

Τομείς 

 

1. Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών 

2. Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών 

3. Παιδαγωγικής και Κοινωνικού αποκλεισμού 

Πάτρας Τομείς  

1. Παιδαγωγικής 

2. Ψυχολογίας 

3. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

4. Γενικών Επιστημών 

 

Αισθητικός Κύκλος 

 (μαθήματα Μουσικής, Φυσικής Αγωγής , Ξένων Γλωσσών) 

 

Τομείς  

1. Παιδαγωγικής 

2. Ψυχολογίας 

3. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

4. Γενικών Επιστημών 

 

Κρήτης Τομέας και Γνωστικά Αντικείμενα 

1. Θεωρητικής & Κοινωνιολογίας της  Παιδείας 

2. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας &Μεθοδολογίας της Έρευνας 

3. Εκπ/κων Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας & Εκπ/κης 

Τεχνολογίας 

Τομείς 

1. Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας  

2. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της 

Έρευνας  

3. Εκπ/κων Προγραμμάτων  ,Διδακτικής Μεθοδολογίας 
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4. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών 

5. Θετικών Επιστημών 

 

 

και Εκπ/κης Τεχνολογίας 

4. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

5. Θετικών Επιστημών 

Θράκης Μαθήματα Κορμού και Επιλογή Ειδίκευσης Μαθήματα Κορμού και Επιλογή Ειδίκευσης 

 

 

Δυτ.Μακεδονίας 

 

 

Γνωστικά Αντικείμενα 

 

Τομείς 

1. Επιστήμες της Αγωγής 

2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

3. Θετικές Επιστήμες 

 

 

Ιωάννινα  

Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα (περιοχές) 

 

Κύκλοι Σπουδών 

Α΄ κύκλος: Επιστήμες της Αγωγής 

Β΄ κύκλος: θέματα Διδακτικής (Γενικής και Ειδικής 

Γ΄ κύκλος: Γνωστικά Αντικείμενα (περιοχές) 

Αιγαίου Γνωστικά Αντικείμενα ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών 

επιστημών 

Γνωστικά Αντικείμενα ανθρωπιστικών, κοινωνικών και 

θετικών επιστημών 

Θεσσαλίας Γνωστικά Αντικείμενα 

1. Γλώσσα – Λογοτεχνία 

2. Μαθηματικά 

3. Φυσικές Επιστήμες 

4. Παιδαγωγικά 

5. Ψυχολογία 

6. ΤΠΕ 

7. Ιστορία 

8. Τέχνη – Πολιτισμός 

Γνωστικά Αντικείμενα 

1. Γλώσσα – Λογοτεχνία 

2. Μαθηματικά 

3. Φυσικές Επιστήμες 

4. Παιδαγωγικά 

5. Ψυχολογία 

6. ΤΠΕ 

7. Ιστορία 

8. Τέχνη – Πολιτισμός 
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Παρατηρώντας τον Πίνακα (18) αντιλαμβάνεται κανείς  ότι η δομή των ΠΤΔΕ  

για κάθε τμήμα διατηρείται η ίδια στο πέρασμα των ετών (1983-2015), εκτός από δύο 

ΠΤΔΕ των οποίων η δομή άλλαξε .Συγκεκριμένα  για το ΑΠΘ από Κύκλος Σπουδών 

και Γνωστικά Αντικείμενα σε Τομείς και για το ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας από  

Γνωστικά Αντικείμενα σε Τομείς. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι στην πρώτη 

δεκαετία λειτουργίας τους έξι(6) από τα εννέα(9) ΠΤΔΕ δεν οργανώνονται σε Τομείς, 

ενώ κατά το πέρασμα των ετών οργανώνονται σε Τομείς τα περισσότερα από αυτά. 

Μελετώντας κανείς τα ΠΤΔΕ που είναι οργανωμένα σε Τομείς σήμερα διαπιστώνει 

ότι διαφέρουν και ως προς τον αριθμό και ως προς ονομασία των τομέων τους.  

Η μη ύπαρξη τομέων στα ΠΤΔΕ κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας 

οφείλεται στην υποστελέχωση αυτών όπως γίνεται φανερό από τον παρακάτω 

Πίνακα(19). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Συγκριτικός Πίνακας Συσχέτισης Αριθμού Μελών ΔΕΠ και Δημιουργίας Τομέων 

(1996 και 2015) 

ΠΤΔΕ 
Έτος 

έναρξης 

Έτη 

λειτουργίας 

(1996) 

Αριθμός 

Μελών ΔΕΠ 

(1996) 

Τομείς 

Αριθμός 

Μελών ΔΕΠ 

(2015) 

Τομείς 

Εθνικού και 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Οκτ. 1984 12 36 + 23 + 

Πανεπιστήμιο 

Πατρών Οκτ. 1986 10 26 + 24 + 

Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων Οκτ. 1984 12 14 - 20 + 

ΑΠΘ Οκτ. 1986 10 17 + 32 + 

Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Οκτ. 1984 12 6 - 21 + 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας Οκτ. 1988 8 9 - 15 - 

Δημοκρίτειου  

Πανεπιστημίου 

Θράκης 
Οκτ. 1986 10 20 + 19 - 

Πανεπιστημίου 

Κρήτης Οκτ. 1984 12 21 + 21 + 

ΑΠΘ 

(παράρτημα 

Φλώρινας ) 
Οκτ. 1990 6 11 - 23 + 

 

 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα(19), 

τέσσερα από τα εννέα ΠΤΔΕ δεν έχουν Τομείς (Ιωαννίνων, Βόλου, Ρόδου, 

Φλώρινας) και αν συσχετιστούν με τα δεδομένα για το διδακτικό προσωπικό των 

ΠΤΔΕ και την ύπαρξη ή μη τομέων, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι αυτά τα 

Τμήματα εντάσσονται στην πρώτη εξαίρεση του Νόμου.1268/83, δηλαδή στην 

ανεπάρκεια μελών ΔΕΠ. Συνεπώς, θα μπορούσε κανείς να πει πως η πλειονότητα των 

ΠΤΔΕ κατά τη πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους ήταν ακόμα στη διαδικασία της 

στοιχειώδους στελέχωσης. Σήμερα τα περισσότερα ΠΤΔΕ φέρουν Τομείς που 

δικαιολογείται από την επαρκή στελέχωσή τους σε διδακτικό προσωπικό.  
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Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της επί της % αναλογίας των μαθημάτων 

ανά Τομέα, όπου για χάρη συγκρισιμότητας αυτά κατανέμονται  σε τέσσερεις τομείς. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Συγκριτικός Πίνακας της αναλογίας των μαθημάτων ανά Τομέα 

ΤΟΜΕΙΣ 1996 2015 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 29.5% 38.7% 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
18.9% 19.8% 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
38.5% 19.4% 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
13.1% 22.1% 

 

Παρατηρώντας τον Πίνακα (20) διαπιστώνεται ότι κατά την αρχική 

λειτουργία των ΠΤΔΕ , το μεγαλύτερο ποσοστό σε μαθήματα συγκεντρώνει ο Τομέας 

των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (38.5%). Ακολουθεί ο Τομέας 

Επιστημών Αγωγής με ποσοστό 29.5%, ενώ το ποσοστό στη Διδακτική μεθοδολογία 

και Πρακτική Άσκηση  είναι μόνο 13.1%. Στη δεύτερη προς εξέταση χρονική περίοδο 

το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώνεται στο Τομέα των Επιστημών Αγωγής (38.7%), 

ακολουθεί ο Τομέας της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (22.1%), 

ενώ ο Τομέας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών συγκεντρώνει το 

(19.4%). Συμπερασματικά, κατά την αρχική περίοδο δημιουργίας τους, τα ΠΠΤ 

έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στα γνωστικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, γεγονός που δεν παρατηρείται στην Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών. Το ακριβώς αντίθετο διαπιστώνουμε στη δεύτερη προς μελέτη περίοδο 

όπου το κέντρο βάρος της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ΠΤΔΕ μετατοπίζεται τόσο 

προς της Επιστήμες Αγωγής όσο και στην Πρακτική Άσκηση των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών.  
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Γράφημα 32 

 

 
 

 

Από το Γράφημα 32 παρατηρείται μετατόπιση του κέντρου βάρους της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών από τις Ανθρωπιστικές και 

Κοινωνικές Επιστήμες στην Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση κατά το έτος 2015 σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

(1983-1996). 
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Στη συνέχεια γίνεται συγκριτική ανάλυση στον Τύπο των παρεχόμενων 

μαθημάτων στα ΠΤΔΕ κατά σειρά υποχρεωτικότητας προς τους σπουδαστές κατά τις 

δύο προς μελέτη περιόδους. 

 

Συγκριτικοί Πίνακες Τύπων Μαθημάτων τις χρονικές περιόδους 1996 και 2015 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21Α 

21Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΤΔΕ 1996 2015 

ΕΚΠΑ 30 31 

ΑΠΘ 0 21 

ΠΑΤΡΑΣ 34 39 

ΚΡΗΤΗΣ 15 24 

ΘΡΑΚΗΣ 38 36 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
43 42 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 33 

ΑΙΓΑΙΟΥ 31 41 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 38 35 

 

Στον Πίνακα (21Α), όπου γίνεται σύγκριση του αριθμού των υποχρεωτικών 

μαθημάτων ανά ΠΤΔΕ και ανά χρονική περίοδο, παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο 

1996, δηλαδή την πρώτη δεκαετία λειτουργίας των ΠΤΔΕ ο αριθμός των 

υποχρεωτικών μαθημάτων ποικίλει σημαντικά μεταξύ των τμημάτων. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι στο ΑΠΘ δεν υφίσταται η κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ 

στο ΠΤΔΕ Φλώρινας σημειώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών (43).   

Επιπλέον από τη μελέτη του ίδιου Πίνακα, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015 

δεν υφίσταται Τμήμα που να μην συμπεριλαμβάνει στον Οδηγό σπουδών του, την 

κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η διαχρονική δε μελέτη των ΠΤΔΕ 

φανερώνει ανοδική πορεία του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο ΑΠΘ 

σημειώνεται αύξηση κατά 21ΥΜ και στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων κατά 14ΥΜ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21Β 

21Β.  ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΠΤΔΕ 1996 2015 

ΕΚΠΑ 7 7 

ΑΠΘ 37 1 

ΠΑΤΡΑΣ 0 0 

ΚΡΗΤΗΣ 20 18 

ΘΡΑΚΗΣ 0 0 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
29 8 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 0 

ΑΙΓΑΙΟΥ 0 0 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0 17 

 

Παρατηρώντας τον Πίνακα (21Β) διαπιστώνουμε ότι τα προσφερόμενα 

κατ΄επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά ΠΤΔΕ και κατά τα χρονικά διαστήματα που 

τα μελετάμε παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση με έντονες αυξομειώσεις στον 

αριθμός τους. Γενικά παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός προσφερόμενων 

κατ΄επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας των 

ΠΤΔΕ σε σχέση με το 2015. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21Γ 

21Γ.  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Ε.Ε) 

ΠΤΔΕ 1996 2015 

ΕΚΠΑ 12 12 

ΑΠΘ 14 19 

ΠΑΤΡΑΣ 20 26 

ΚΡΗΤΗΣ 9 7 

ΘΡΑΚΗΣ 10 20 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2 6 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 18 

ΑΙΓΑΙΟΥ 21 22 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18 0 

 
  Στον Πίνακα (21Γ) καταγράφεται ο αριθμός των μαθημάτων Ελεύθερης 

Επιλογής (Ε.Ε) που προσφέρεται  από κάθε ΠΤΔΕ στις δύο χρονικές περιόδους που 

μελετάμε, όπου παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των μαθημάτων Ελεύθερης 

Επιλογής (Ε.Ε). στα έξι(6) από τα εννέα(9) ΠΤΔΕ με την μεγαλύτερη να σημειώνεται 

στο ΠΤΔΕ Θράκης κατά δέκα(10)μαθήματα Ε.Ε . Επιπλέον το ΠΤΔΕ Ιωαννίνων που 
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στην έναρξη λειτουργίας του δε διέθετε μαθήματα Ε.Ε, κατά το 2015 προσφέρει 18 

μαθήματα Ε.Ε. 

Μία ακόμη παράμετρος που μελετήθηκε και συγκρίθηκε διαχρονικά είναι το 

Σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται σε κάθε ΠΤΔΕ για τη λήψη του πτυχίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Συγκριτικός Πίνακας Συνόλου Μαθημάτων 

για τη λήψη πτυχίου 

 

ΠΤΔΕ 1996 2015 

ΕΚΠΑ 49 50 

ΑΠΘ 51 41 

ΠΑΤΡΑΣ 54 65 

ΚΡΗΤΗΣ 52 49 

ΘΡΑΚΗΣ 56 56 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

74 56 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48 51 

ΑΙΓΑΙΟΥ 52 63 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 58 52 

 
Ο πίνακας (22) παρουσιάζει το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για 

τη λήψη πτυχίου ανά ΠΤΔΕ και ανά χρονικό διάστημα που μελετάμε. Ο  συνολικός 

αριθμός μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου ποικίλει για τη πλειονότητα των ΠΤΔΕ  

τόσο κατά τη χρονική περίοδο 1996, με εξαίρεση το ΠΤΔΕ Φλώρινας που 

παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων (74) όσο και κατά τη χρονική 

περίοδο 2015. Από τη διαχρονική συγκριτική μελέτη ανά ΠΤΔΕ παρατηρείται ότι 

μόνο σε δύο(2) από τα εννέα (9) ΠΤΔΕ αυξάνεται ο αριθμός των μαθημάτων, στα 

ΑΠΘ και Πάτρας κατά 10 και 11 μαθήματα αντίστοιχα. Από την άλλη το ΠΤΔΕ 

Φλώρινας αποτελεί το μοναδικό τμήμα που σημειώνει μεγάλη μείωση του συνόλου 

των μαθημάτων κατά (22). Συμπερασματικά στα 33 χρόνια λειτουργίας των ΠΤΔΕ 

παρατηρείται αύξηση του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη 

πτυχίου. 

Εκτός από το σύνολο των μαθημάτων, μία άλλη βασική προϋπόθεση για τη 

λήψη πτυχίου που μελετήσαμε διαχρονικά και αξίζει να αναφερθεί είναι το Σύνολο 

των Διδακτικών Μονάδων(ΔΜ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Συγκριτικός Πίνακας Συνόλου Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) για 

τη λήψη πτυχίου 

          ΠΤΔΕ                       1996                           2015   ECTS 

ΕΚΠΑ 188             188 

ΑΠΘ 144             168 

ΠΑΤΡΑΣ 174             248 

ΚΡΗΤΗΣ 
(αριθμός 

μαθημάτων) 
            147         240 

ΘΡΑΚΗΣ 168             186         240 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
170             171 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144             153 

ΑΙΓΑΙΟΥ 150             162         240 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 174             156         240 

 

Στον Πινάκα (23) γίνεται σύγκριση του συνόλου των Διδακτικών Μονάδων 

(ΔΜ) ανά ΠΤΔΕ και ανά χρονικό διάστημα μελέτης για τη λήψη του πτυχίου. Κατά 

την αρχική περίοδο λειτουργίας των ΠΤΔΕ για τη λήψη πτυχίου,  στα οκτώ (8) από τα 

εννιά(9) ΠΤΔΕ χρησιμοποιούνται οι Διδακτικές Μονάδες(Δ.Μ) με εξαίρεση το Τμήμα 

Ρεθύμνου όπου για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται αριθμός μαθημάτων. Επιπλέον 

κατά τη χρονική περίοδο 1983-1996 οι περισσότερες διδακτικές μονάδες απαιτούνται 

από το ΕΚΠΑ(188)  και οι λιγότερες από το ΑΠΘ(144). Το 2015 και τα εννέα(9) 

ΠΠΤ χρησιμοποιούν το σύστημα των Διδακτικών Μονάδων προσαρμοζόμενοι στον 

Νόμο Ν.1268/82 (άρθρο 24 § 3) και μάλιστα υπάρχει τάση αύξησης αυτών. 

Ειδικότερα τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει το ΠΤΔΕ Πάτρας κατά (74 ΔΜ), ενώ τη 

μικρότερη το ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας(Φλώρινα) κατά (1ΔΜ). Το ΕΚΠΑ διατηρεί 

τις ίδιες Δ.Μ.(188) από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έως σήμερα. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι οι μονάδες ECTS δεν υπήρχαν κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των 

ΠΤΔΕ ,αλλά και σήμερα μόνο τέσσερα(4) από τα εννιά(9) τμήματα χρησιμοποιούν το 

σύστημα των ECTS μονάδων (Κρήτης, Δυτ. Μακεδονίας, Αιγαίου, Θεσσαλίας), τα 

οποία απαιτούν των ίδιο αριθμό (240). 

 

 

 

Στην πρακτική κατάρτιση και προετοιμασία του υποψήφιου δασκάλου 

συμβάλλει η πρακτική άσκηση στο δημοτικό σχολείο, στον τόπο της συστηματικής 
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αγωγής και διδασκαλίας. Η πρακτική άσκηση είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού η 

θεωρητική γνώση παίρνει νόημα και περιεχόμενο όταν συσχετίζεται με την πράξη. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται συγκριτικός πίνακας της οργάνωσης της Πρακτικής 

Άσκησης στα ΠΤΔΕ και στις δύο υπό μελέτη χρονικές περιόδους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Συγκριτικός Πίνακας Πρακτικής Άσκησης ακαδημαϊκά έτη 1996 και 2015 

ΠΤΔΕ 

Αθηνών  

(4 ΔΜ). 

 Εβδομαδιαία διδασκαλία στα σχολεία  

Επίσης στα παρακάτω μαθήματα περιλαμβάνονται 

πρακτικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις :  

φυσική I,II,Παιδαγωγική Λογοτεχνία- Διδακτική 

Μεθοδολογία και Πράξη II – Διδακτική Μαθηματικών 

I,II- Διδακτική ,Γλωσσικών Κειμένων I,- Διδακτική 

Φυσικων Επιστημών- Διδακτική Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Αγωγής –Βιολογία- Ο Κόσμος μας – 

Αισθητική Αγωγή II –Νεοελληνική φιλολογία IV–

Τεχνολογία της Εκπαίδευσης – Εικαστική Αγωγή I-

,Μουσική Αγωγή I,II Μαθηματικά III,Μουσική -

παιδαγωγικά Συστήματα II 

(4ΔΜ ) Τέσσερεις φάσεις Πρακτικής Άσκησης. 

 

 Α΄ και Β΄  φάση: στα Δημοτικά Σχολεία συνδέονται στα 

πλαίσια των μαθημάτων  «Γενικές Αρχές και Στρατηγικές 

Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση Ι» και «Διαχείριση της 

Σχολικής Τάξης και Πρακτική Άσκηση ΙΙ» και αποτελούν 

προαπαιτούμενο για την Γ΄ και την Δ΄. Στο Ε ́και 

ΣΤ ́εξάμηνο φοίτησης ,σε καθορισμένα Δημοτικά Σχολεία. 

Περιλαμβάνει : 

α) συστηματικές παρακολουθήσεις διδασκαλιών 

β) δοκιμαστικές διδασκαλίες και  

γ) συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των 

διδασκαλιών  

Γ΄ φάση της Πρακτικής Άσκηση πραγματοποιείται κατά το 

Ζ ́ και Η ́ εξάμηνο με ευθύνη των καθηγητών των ειδικών 

γνωστικών αντικειμένων. 

Δ΄ φάση συνίσταται σε αυτοδύναμη εβδομαδιαία 

διδασκαλία των φοιτητών στα Δημοτικά Σχολεία στο τέλος 

του Η ́ εξαμήνου. 

ΠΤΔΕ 

Πατρών  

(11δ.μ)  

Οι Πρακτικές Ασκήσεις περιλαμβάνουν (7 ΔΜ)  

Α΄ εξάμηνο : 3 μέρες παρατήρηση σε σχολεία, Η 

παρατήρηση ενσωματώνεται σε ένα Τομέα 

Παιδαγωγικής.   

Ε΄ εξάμηνο : Μαθηματικά- Διδακτική Γλωσσικών 

(23 ΔΜ) 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών χωρίζονται σε δύο 

επίπεδα. 

Στο 1ο  επίπεδο ανήκουν οι πρακτικές ασκήσεις  του  Ε΄ 

και ΣΤ΄ εξάμηνου, (3ο έτος σπουδών) στα πλαίσια : 

Διδακτική των Γλωσσικών Μαθημάτων, των Φυσικών 
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Μαθημάτων- με πρακτική άσκηση 1 μέρα την 

εβδομάδα στο σχολείο για παρατήρηση, 3 ώρες 

εβδομαδιαίως Παιδαγωγικό Εργαστήριο και 1 

εβδομάδα συνεχόμενη στα σχολεία (ως βοηθός 

δασκάλου και δοκιμαστική διδασκαλία).  

ΣΤ΄ εξάμηνο : Μαθήματα «Διδακτική Μαθηματικών» 

και «Διδακτική Φυσικών Επιστημών» . Τα μαθήματα 

αυτά συνοδεύονται από πρακτική άσκηση, όπως 

προηγουμένως ό.π.   με τη διαφορά ότι η μια 

εβδομάδα στα σχολεία είναι συνεχούς διδασκαλίας εκ 

μέρους των φοιτητών  

Ζ΄ εξάμηνο : Μαθήματα «Στοχοστικοκριτική 

Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη». Το μάθημα αυτό 

συνοδεύεται από πρακτική άσκηση. 

Η΄ εξάμηνο : Πρακτικές Ασκήσεις. Περιλαμβάνουν 2 

ήμερες εβδομαδιαίως στα σχολεία και στο εργαστήριο 

και 4 εβδομάδες συνεχούς διδασκαλίας στα σχολεία, 

Το μάθημα οργανώνεται με τη συνεργασία όλων των 

διδασκόντων των μαθημάτων Διδακτικής 

Μεθοδολογίας  Εργαστήρια (5δμ.)   

Επιστημών, των Μαθηματικών, των υπολοίπων μαθημάτων 

του Δημοτικού. Η παρακολούθηση του θεωρείται 

Εργαστηριακή Άσκηση και είναι υποχρεωτική. 

Ε΄ Εξάμηνο 

Οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα 

παρακολουθεί  ένα 3ωρο εργαστήριο ανά εβδομάδα, ενώ η 

άλλη, την ίδια ημέρα, βρίσκεται στη σχολική τάξη. Την 

επόμενη εβδομάδα γίνεται το αντίστροφο. Έτσι, ο κάθε 

φοιτητής το εξάμηνο παρακολουθεί 6 εργαστήρια και 

διδάσκει ή παρακολουθεί μαθήματα στη σχολική τάξη για 8 

ημέρες (τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες), καθώς 

προστίθενται στο τέλος του εξαμήνου 2 ακόμα ημέρες 

διδασκαλίας για κάθε ομάδα. 

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 

Πρακτική άσκηση σε εβδομαδιαία βάση στο πλαίσιο του 

υποχρεωτικού μαθήματος Διδακτική των Μαθηματικών. 

 

Στο 2ο  επίπεδο ανήκουν οι πρακτικές του Η΄ εξαμήνου, 

που θεωρείται  αυτοδύναμο και αυτοτελές υποχρεωτικό 

μάθημα, και φυσικά ο φοιτητής βαθμολογείται κανονικά 

από την επίδοσή του στη διδασκαλία στο σχολείο και τη 

σύνταξη και υλοποίηση ενός project. 

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων 

Αυτές οι Π.Α εντάσσονται στις υποχρεώσεις 

κάποιων μαθημάτων και δεν έχουν ανεξάρτητες δμ. 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις χωρίζονται: 

1. Π.Α. στο Πανεπιστημιακό χώρο 

(δειγματικές διδασκαλίες, εργαστηριακές 

(27 ΔΜ) 

Oι Πρακτικές Ασκήσεις διεξάγονται : 

στο Πανεπιστήμιο και σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής 

των Ιωαννίνων. Kατά την επιλογή των σχολείων 

καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανίζουν αυτά 
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εργασίες, παρατήρηση- ανάλυση – συζήτηση 

μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών κ.τ.λ.) 

2. Π.Α. στα Σχολεία (μετά το ΣΤ΄ Εξάμηνο), 

διάρκειας 3 εβδομάδων εξαμηνιαίως (1 

εβδομάδα παρακολούθηση και 2 εβδομάδες  

διδασκαλία).  

αντιπροσωπευτική ποικιλία από άποψη οργανικής δομής 

(1/θέσια, 2/θέσια, πολυθέσια) και 

κοινωνικοπολιτισμικής υποδομής. 

 

1. Π.Α. στο Πανεπιστημιακό χώρο (δειγματικές 

διδασκαλίες, εργαστηριακές εργασίες, παρατήρηση 

- ανάλυση - συζήτηση μαγνητοσκοπημένων 

διδασκαλιών) 

H πρακτική εξάσκηση στα σχολεία συνδέεται με 

παρακολούθηση των μαθημάτων και με διεξαγωγή 

διδασκαλιών από τους φοιτητές. 

 

2. Π.Α. στα Σχολεία η διάρκεια  της ΠΑ είναι τρεις 

(3) εβδομάδες ανά εξάμηνο. 

1
η
 εβδομάδα: παρακολούθηση 

2η και 3η εβδομάδα: διεξαγωγή διδασκαλιών στα 

μαθήματα που συνδέονται με τα αντικείμενα που 

διδάσκονται το αντίστοιχο εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο (π.χ. 

Mαθηματικά, Γλώσσα, Γεωγραφία κ.λπ.). 

Κατά το H΄εξάμηνο :μία εβδομάδα  διδασκαλία όλων των 

μαθημάτων μιας τάξης του Δημοτικού σχολείου. 

 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

 

 

Υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου είναι η συμμετοχή 

σε πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αποτελούν 

υποχρεωτικά γνωστικά αντικείμενα του Α και Β 

κύκλου: Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι τα κάτωθι 

 

 

 

Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας είναι 

υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Το Τμήμα 

αφιερώνει σε αυτήν τρία υποχρεωτικά μαθήματα. 
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μαθήματα: 

 α. Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 

διδασκαλίας, Πρακτικές Ασκήσεις  

β. Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσα- Πρακτικές 

Ασκήσεις  

γ. Διδασκαλία των Μαθηματικών- Πρακτικές 

Ασκήσεις .  

 

Το πρώτο : «Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο», του 

Γ ́ και Δ ́ εξάμηνου.  

 

Το δεύτερο και τρίτο: «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και 

Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και 

Πρακτικές Ασκήσεις» και «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και 

Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και 

Πρακτικές Ασκήσεις» αντίστοιχα του 4ο έτους σπουδών 

(Ζ ́ ή Η ́ εξαμήνου) και πραγματοποιείται εξαμηνιαία 

πρακτική άσκηση.  
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ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας 

Σχολική Πρακτική I,II,III,IV 

Σχολική Πρακτική I:Ενημέρωση για οργάνωση , 

τρόπο λειτουργίας, αναλ, προγρ, Εισαγωγή στις 

μεθόδους Παρατήρησης και αξιολόγησης 

διδασκαλίας, Παρακολούθηση διδασκαλίας –

συμμετοχή στη σχολική ζωή, Συμπλήρωση «Σχεδίου 

Παρατήρησης Διδασκαλίας» Εργαστηριακή Εργασία. 

  Σχολική Πρακτική II: Συστηματική Εισαγωγή στο 

σχεδιασμό και οργάνωση διδασκαλίας. 

Παρακολούθηση δειγματικών διδασκ. όλων των 

τάξεων , Διεξαγωγή από φοιτητή 8 διδασκαλιών σε 4 

συνεχή δίωρα που καλύπτουν το γλωσσικό μάθημα ( 

δίωρο) και 6 μαθήματα Εργαστ. Εργασία. 

 Σχολική Πρακτική III:Ένταξη διμελών ομάδων 

φοιτητών στο πρόγραμμα του σχολείου. Ανάληψη για 

6 εβδομάδες και 1 μέρα την εβδομάδα εναλλάξ από 

φοιτητές του ημερησίου προγράμματος του σχολείου 

σε εναλλασσόμενες τάξεις, Εφαρμογή εναλλακτικών 

τρόπων οργάνωσης και εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας.  Ανάληψη διδασκαλίας σε ολιγοθέσια 

σχολεία. Εργαστηριακή εργασία. 

 ΣχολικήΠρακτικήIV:Προγραμματισμό από φοιτητή 

της εργασίας μιας τάξης για δύο συνεχείς εβδομάδες 

.Ανάληψη της διδασκαλίας στη τάξη για δύο συνεχής 

εβδομάδες. Παρακολούθηση για μια εβδομάδα της 

εργασίας σε Ειδικά Σχολεία. Ο χρόνος μπορεί να 

παραταθεί σε δύο αν ο φοιτητής έχει επιλέξει την 

κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Εκπόνηση εργασίας στο 

(12δμ) 

Διακρίνεται σε IVεπίπεδα 

Επίπεδο I:  

Εισαγωγή στις μεθόδους Παρατήρησης και αξιολόγησης 

διδασκαλίας 

Παρακολούθηση διδασκαλίας στη σχολική μονάδα. 

Επίπεδο IΙ:Εισαγωγή στο σχεδιασμό και οργάνωση 

διδασκαλίας. Παρακολούθηση δειγματικών διδασκ., 

Διεξαγωγή από φοιτητή διδασκαλιών, Εργαστηριακή 

Εργασία. 

 

Επίπεδο ΙΙΙ: Ένταξη ομάδων φοιτητών στο πρόγραμμα του 

σχολείου. Ανάληψη διδασκαλίας Εφαρμογή εναλλακτικών 

τρόπων οργάνωσης και εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας.  Ανάληψη διδασκαλίας σε ολιγοθέσια σχολεία 

και Εργαστηριακή εργασία. 

 

Επίπεδο ΙV: Ανάληψη εφαρμογής του ωρολογίου 

προγράμματος μιας τάξης από φοιτητή, για δύο συνεχείς 

εβδομάδες με την  καθοδήγηση των καθηγητών, 

Εργαστηριακή Εργασία.   
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χώρο της Διδακτικής ή της Σχολικής Συμβουλευτικής 

ερευνητικού περιεχομένου. φοιτητές της κατεύθυνσης 

«Σχολική Υποστήριξη παρακολουθούν επιπλέον 

ειδικές τάξεις, Φοιτητές της Αισθητικής Παιδείας και 

Έκφρασης παρακολουθούν τη διδασκαλία 

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Μουσικής σε σχολεία 

από ειδικούς εκπαιδευτικούς, Εργαστηριακή Εργασία. 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις αποτελούνται: Σχολική 

Πρακτική Ι: 4 βδομάδες (ΣΤ΄ Εξάμηνο) Θεωρητική 

Κατάρτιση, διεξαγωγή μικροδιδακαλιών στο 

Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών 

Ασκήσεων, Ακολουθεί παρακολούθηση και διεξαγωγή 

διδασκαλιών. 

 Σχολική Πρακτική II: 4 βδομάδες   Άσκηση στο 

Εργαστήριο με προκαταρκτικές διδασκαλίες. 

Ακολουθεί παρακολούθηση και διεξαγωγή 

(15ΔΜ) 

Πρακτική Άσκηση Ι και ΙΙ στο Ζ΄ και Η΄εξάμηνο.  

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι 

υποχρεωτική.  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  

Διεξάγεται ως τρίωρο εξαμηνιαίο μάθημα : 

 μαθήματα στη Σχολή 

 παρακολούθηση διδασκαλιών στα σχολεία. 

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ  :Δύο φάσεις. 
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διδασκαλίας στα σχολεία.  

Σχολική Πρακτική  III: 2 βδομάδες(Η΄ Εξάμηνο) 

 Α΄ φάση: σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση 

ωριαίων διδασκαλιών. 

 Β΄ φάση: σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του ημερήσιου 

προγράμματος μιας τάξης επί μία εβδομάδα. 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης 

Σχολική Πρακτική I,II,III,IV 

ΣΠΑ I:Γενική Οργάνωση. Μέθοδοι παρατήρησης 

διδασκ. Επίσκεψη σχολείου ενημέρωση. Συστηματική 

παρατήρηση διδασκ., κασέτες-μαγνητοφωνήσεις- 

πρωτόκολλα. Παρακολούθηση δειγματικής διδασκ. 

Επίσκεψη σε ειδικό σχολείο ή τάξης. Διδασκ. 

Ελληνική Γλώσσας Α. 

 ΣΠΑ ΙI: Γενική ενημέρωση προγραμματισμός, 

Παρακολούθηση παραδειγματικών διδασκαλιών 

Διδασκαλίες(4 +4 ώρες).Διδασκαλία για συνεχές 

τριήμερο. Παραμονή τουλάχιστον 2 βδομάδες στην 

ίδια τάξη, 

 ΣΠΑ III: Γενική ενημέρωση – προγραμματισμός, 

Διδασκαλίες (10*4 ώρες). Ολιγοθέσια για (1+1 

εβδομάδα). 

ΣΠΑ IV: Γενική ενημέρωση προγραμματισμός, 

Συνεχής διδασκαλία 10 ημερών σε μια τάξη και 

συμμετοχή στη σχολική ζωή, 10 ολοκληρωμένες 

διδασκαλίες γνωστικών αντικειμένων από τη περιοχή 

ειδίκευση, Συζήτηση εμπειριών. 

 

  

(12ΔΜ) 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική 

.Οργανώνεται σε τρία συνολικά επάλληλα επίπεδα ,(ΣΠΑ 

Α), (ΣΠΑΒ) και (ΣΠΑΓ). 

  

ΣΠΑ Α: υλοποιείται στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών.  

Σκοπός του είναι:  

α) η γνωριμία των φοιτητών με τη σχολική πραγματικότητα 

και η εξοικείωσή τους με 

μεθόδους παρατήρησης της διαδικασίας διδασκαλίας - 

μάθησης 

β)  η εισαγωγή των φοιτητών στο σχεδιασμό ,  την 

οργάνωση ,  τη διεξαγωγή αλλά και τον αναστοχασμό στη 

διαδικασία της διδασκαλίας - 

μάθησης.  

 

ΣΠΑ Β:ασκείται σε μια περιοχή μαθημάτων 

Που επιλέγει στην αρχή του έβδομου Ζ΄ εξαμήνου 

 

ΣΠΑ Γ: πραγματοποιείται στο Η΄ εξάμηνο 

 

* Η νέα ΣΠΑΑ , αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στις παλιές 

ΣΠΑ Ι & ΙΙ , η νέα ΣΠΑ Β αντιστοιχεί στην παλιά ΣΠΑ ΙΙΙ 
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Και η νέα ΣΠΑ Γ αντιστοιχεί στην παλιά ΣΠΑ IV.  

 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Πρακτικές Ασκήσεις σε τρεις φάσεις (4 

εξάμηνα)(28δμ) 

Α ΄ ΦΑΣΗ :Ανίχνευση εξοικείωση και 

προσανατολισμός .Επισκέψεις σε σχολεία, Μελέτη 

οργάνωσης σχολείου, υλικοτεχνικής υποδομής, 

σύνθεσης διδακτ. προσωπικού, σχέσεων διδασκ. 

μαθητού δυναμικού, σχολικών εγχειριδίων (1/3 των 

ωρών σε ολιγοθέσια σχολ.) 6δμ  

Β ΄ ΦΑΣΗ : Εκμάθηση και συμμετοχή με τη 

καθοδήγηση διδάσκοντα (2 εξ.)Προοδευτική ανάληψη 

ρόλου δασκ, (μικροδιδασκ. βοηθός δασκάλου). 

Διδασκ. γνωστικών αντικ, που αντιστοιχούν σε 2 από 

τους 4 κύκλους (Μαθ/κα, Γλώσσα, Φυσικό Περιβάλ. 

Κοινωνικό Περιβάλ. 12δμ 

Γ ΄ ΦΑΣΗ : Ανάληψη καθηκόντων. Αυτοδύναμη 

(ολοήμερη) διδασκαλία σε εξαθέσια ή ολιγοθέσια 

σχολ. Συνολική αυτοδύναμη διδασκαλία 20 

εργάσιμων ημερών 10δμ.  

(33δμ ή 50 ECTS) 

Α΄ ΦΑΣΗ: ΣΤ΄ εξάμηνο Πρακτικών Ασκήσεων σε 

συνδυασμό με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων : 

Βασικές Έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης-Νεοελληνική 

Γλώσσα, Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στις Βάσεις 

και τις Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών, Επίλυση 

Προβλήματος, Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της 

Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικής των Μέσων 

 Β΄ ΦΑΣΗ: Ζ΄ εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές 

παρακολουθούν τα εξαμηνιαία μαθήματα: 

1. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας  

2. Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών  

3. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής 

4. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας 

5. Εφαρμοσμένη Διδακτική με Νέα Μέσα 

Περιλαμβάνει παρακολούθηση διαλέξεων, συμμετοχή σε 

εργαστηριακά μαθήματα και άλλες δραστηριότητες, στο 

πλαίσιο των εξαμηνιαίων μαθημάτων, καθώς και 

παρακολούθηση αντίστοιχων διδασκαλιών σε σχολικές 

μονάδες, με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στην ειδική 

διδακτική των μαθημάτων αυτών 

Γ΄ ΦΑΣΗ: οι φοιτητές παρακολουθούν τα εξαμηνιαία 
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μαθήματα: 

1. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας 

2. Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών  

3. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής  

4. Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας 

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση διαλέξεων, τη 

συμμετοχή σε εργαστηριακά μαθήματα και άλλες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων μαθημάτων, 

καθώς και τη διενέργεια διδασκαλιών σε σχολικές μονάδες 

συνεργαζόμενες με το Τμήμα, υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού των μαθημάτων 

και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων. 

 

ΠΤΔΕ 

Φλώρινας 

(43ΔΜ) 

ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ (4 φάσεις σε 6 εξάμηνα)  

Α ΄ ΦΑΣΗ : Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του 

σχολείου και της διδασκαλίας με σχετικά θεωρητικά 

μαθήματα στη σχολή και συστηματική παρατήρηση 

διδασκαλίας στα σχολεία και ανάλυσή της (β’ και γ ΄ 

εξάμηνο ) 8 δμ.  

Β ΄ ΦΑΣΗ : Θεωρητική κατάρτιση στη Διδακτική των 

μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην 

ανάπτυξη εκ μέρους του φοιτητή ικανοτήτων 

σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της 

διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών  (ε, στ, ζ εξάμηνο)  

(27ΔΜ) 

ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.(3 φάσεις σε 6εξάμηνα) 

 

Α ΄ ΦΑΣΗ: Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου 

και της διδασκαλίας με σχετικά θεωρητικά μαθήματα στη 

σχολή και συστηματική παρατήρηση διδασκαλίας στα 

σχολεία και ανάλυσή της. 

Β ΄ ΦΑΣΗ:  Θεωρητική κατάρτιση στη Διδακτική των 

μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη εκ 

μέρους του φοιτητή ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής 

και αξιολόγησης της διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών 
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Ο Πίνακας(24) αποτυπώνει μια συμπυκνωμένη εικόνα του τρόπου οργάνωσης και δομής της πρακτικής άσκησης για τις χρονικές 

περιόδους 1996 και 2015. Τα ΠΤΔΕ δε χρησιμοποιούν κοινή ορολογία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους. Άλλοτε ονομάζεται 

Πρακτικές Ασκήσεις(Π.Α) ,άλλοτε Σχολική Πρακτική(ΣΠΑ) και άλλοτε Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση(ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ)  όπως για 

παράδειγμα στα ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα.  

27 δμ 

Γ ΄ ΦΑΣΗ :Εισαγωγή στο κανονικό, καθημερινό 

ρυθμό εργασίας στο σχολείο, ανάληψη ευθύνης 

παιδαγωγικού – διδακτικού έργου (1 εβδομάδα  σε 

πολυθέσιο και 1 βδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο ) ( ζ΄ 

εξάμηνο) 4δμ. 

Δ ΄ ΦΑΣΗ : Πρόσθετη θεωρητική κατάρτιση και 

πρακτική άσκηση στη διδασκαλία του μαθήματος 

ειδίκευσης που έχει επιλεγεί ( ζ΄ εξάμηνο) 4δμ 

Γ ΄ ΦΑΣΗ: Εισαγωγή στο κανονικό, καθημερινό ρυθμό 

εργασίας στο σχολείο, ανάληψη ευθύνης παιδαγωγικού – 

διδακτικού έργου (1 εβδομάδα  σε πολυθέσιο και 1 

βδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο)  



 

 

139 

 

Η δεύτερη  παρατήρηση που προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα είναι η 

ποικιλία αλλά και η διαφορετική αντιμετώπιση της οργάνωσης και της δομής της 

πρακτικής άσκησης από  ΠΤΔΕ σε ΠΤΔΕ  τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την 

τελευταία χρονική περίοδο μελέτης τους. Και στα εννέα (9) ΠΤΔΕ και στις δύο 

χρονικές περιόδους που μελετάμε προκύπτει ότι η πρακτική άσκηση γίνεται τόσο 

μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο (πρώτο μέρος) όσο και σε δημόσια ή ιδιωτικά 

σχολεία της χώρας (δεύτερο μέρος). Ο χρόνος πραγματοποίησης της ΠΑ αποκλίνει 

σημαντικά από ΠΤΔΕ σε ΠΤΔΕ και στις δύο χρονικές περίοδοι. Για παράδειγμα, 

στην Αθήνα πρόκειται για εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε αντίθεση με τη Φλώρινα 

όπου, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών πρόκειται για συνεχή παρουσία στα σχολεία, 

με ποικίλους στόχους, για έξι (6) εξάμηνα.  

Όσον αφορά τον χρόνο έναρξης της ΠΑ σε κάθε Τμήμα παρατηρούμε ότι  

κατά τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, άλλα πανεπιστήμια ξεκινούν την ΠΑ 

στο Α΄ εξάμηνο όπως στο ΠΤΔΕ Πάτρας και Αιγαίου και άλλα στο ΣΤ΄ εξάμηνο 

όπως αυτά των Ιωαννίνων και Θράκης. Η ανομοιογένεια αυτή, στην έναρξη της ΠΑ 

εξακολουθεί να υφίσταται και μετά από 19 χρόνια δεδομένου ότι τα ΠΤΔΕ ΑΠΘ  και 

Φλώρινας εντάσσουν την ΠΑ στο Γ΄ εξάμηνο, τα ΠΤΔΕ Αθηνών και  Πάτρας 

εντάσσουν την ΠΑ στο Ε΄ εξάμηνο , τα Κρήτης και Αιγαίου στο ΣΤ΄, ενώ το ΠΤΔΕ 

Θράκης στο Ζ΄, ενώ και στις δύο χρονικές περιόδους και για όλα τα ΠΤΔΕ η ΠΑ 

τελειώνει στο Η΄ εξάμηνο.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των 

ΠΤΔΕ οι φοιτητές ξεκινούσαν την ΠΑ ήδη από το 1
ο
 έτος σπουδών τους (Α΄ 

εξάμηνο), κάτι που δεν συμβαίνει στη σύγχρονη μορφή των προγραμμάτων σπουδών 

των ΠΤΔΕ στα οποία ξεκινούν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά 2
ο
 έτος (Γ΄ 

εξάμηνο). Αυτό γίνεται επειδή η συμμετοχή των φοιτητών στις πρακτικές ασκήσεις 

προϋποθέτει την κατάκτηση γνώσεων και την εξοικείωση τους με εισαγωγικά και 

βασικά υποχρεωτικά μαθήματα των Επιστημών Αγωγής και κυρίως με αυτά που 

αφορούν σε διδακτικές μεθοδολογίες. 

Η άλλη παρατήρηση αφορά τον τρόπο ένταξης της πρακτικής άσκησης στο 

ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας σε μερικά Τμήματα η 

προετοιμασία για αυτή και η πρακτική εξάσκηση γίνεται στα πλαίσια κάποιων 

μαθημάτων, στα οποία δίνονται επιπλέον διδακτικές μονάδες (ΔΜ) όπως για 

παράδειγμα στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων. Σε άλλα, η πρακτική άσκηση αποτελεί ξεχωριστό 

και αυτοτελές υποχρεωτικό μάθημα όπως για παράδειγμα στα ΠΤΔΕ Βόλου και 
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Ρεθύμνου. Στον σημερινό τρόπο λειτουργίας των ΠΠΤ παρατηρούμε ότι στην 

πλειονότητα των ΠΤΔΕ ο θεσμός της ΠΑ εντάσσεται και στα πλαίσια διδασκαλίας 

κάποιων γνωστικών αντικειμένων (Διδακτική Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών 

Επιστημών), αλλά και ως αυτόνομο μάθημα σε κάποια φάση της πρακτικής άσκησης 

με την έννοια την ανάληψης διδακτικού έργου σε σχολική μονάδα όπως συμβαίνει 

στα ΠΤΔΕ Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης και Φλώρινας. Ως αυτοτελές 

μάθημα προσφέρεται μόνο στα ΔΠΘ και Θεσσαλίας, ενώ στα ΑΠΘ και Αιγαίου 

προσφέρεται μόνο στα πλαίσια Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων. 

Ακόμη τόσο στην παλαιότερη όσο και στην πιο σύγχρονη εκδοχή των 

προγραμμάτων σπουδών παρατηρείται σταδιακή είσοδο των φοιτητών από τη θεωρία 

στην πράξη μέσα από τα διαδοχικά στάδια(φάσεις) της ΠΑ. Οι φοιτητές αρχικά 

έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες της διδασκαλίας σε θεωρητικό επίπεδο, στη 

συνέχεια εξοικειώνονται με τη διδασκαλία βασικών Γνωστικών Αντικειμένων, τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και τέλος προς τα τελευταία στάδια οι 

φοιτητές αναλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου 

προγράμματος μιας τάξης από μία έως τρεις εβδομάδες. Παρατηρείται συνεπώς 

σταδιακή μετάβαση του σπουδαστή από το χώρο του Πανεπιστημίου στο χώρο του 

σχολείου και από απλός παρατηρητής μετατρέπεται σε συστηματικό παρατηρητή και 

σε ενεργό μέτοχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσον αφορά τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στην ΠΑ, αυτές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση διαλέξεων 

και φροντιστηριακών ασκήσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την διεξαγωγή της 

διδασκαλίας, παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών με ανάλυση και συζήτηση, 

παρατήρηση εκπαιδευτικών και φοιτητών σε διδασκαλία με καταγραφή 

παρατηρήσεων, σχεδιασμό και αξιολόγηση διδασκαλιών με συμπλήρωση Φύλλων 

εργασίας, συνεργασία και καθοδήγηση με υπεύθυνο εκπαιδευτικό πριν και μετά την 

διδασκαλία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

1996  2015 

ΔΜ 
Σύνολο 

ΔΜ 

 

ΔΜ 
Σύνολο 

ΔΜ 

ΕΚΠΑ 4 188 4 188 

ΠΑΤΡΑΣ 7 174 23 248 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -* 144 27 153 

ΑΠΘ -* 144 -* 168 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -* 174 12 156 

ΔΠΘ -* 168 15 186 

ΚΡΗΤΗΣ -* - 12 174 

ΑΙΓΑΙΟΥ 28 150 33 162 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 43 170 27 171 

 

 

* Αυτές οι Π.Α εντάσσονται στις υποχρεώσεις κάποιων μαθημάτων και δεν έχουν 

ανεξάρτητες δμ 

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζεται το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ) 

που αποδίδουν τα ΠΤΔΕ στην Πρακτική Άσκηση. Στο πρώτο υπό μελέτη έτος (1996) 

διαπιστώνεται ότι στα πέντε(5) από τα εννέα(9) ΠΤΔΕ οι ΠΑ δεν αποτελούν 

αυτοδύναμο και αυτοτελές μάθημα, αλλά εντάσσονται στις υποχρεώσεις κάποιων 

μαθημάτων και γι’αυτό δεν έχουν ανεξάρτητες δμ. Στο δεύτερο υπό μελέτη έτος 

(2015) έχει γίνει πλέον αυτοτελές μάθημα σε όλα τα ΠΤΔΕ εκτός από το ΑΠΘ και το 

ΠΤΔΕ Αιγαίου πριμοδοτεί την ΠΑ με τις περισσότερες 33ΔΜ. Τη δεύτερη θέση 

καταλαμβάνουν τα ΠΤΔΕ Ιωαννίνων και Φλώρινας(27), ενώ το ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

καταλαμβάνει τη τελευταία θέση με (4) μόνο ΔΜ. Από τα ανωτέρω συμπεραίνει 

κανείς ότι ενώ η ΠΑ είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για την ανάληψη πτυχίου όλα 

τα ΠΤΔΕ δεν την απονέμουν την ίδια βαρύτητα.  
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Γράφημα 33 

Ποσοστά(%) ΔΜ Πρακτικής Άσκησης ανά ΠΤΔΕ (1996 και 2015) 

 

 

* Αυτές οι Π.Α εντάσσονται στις υποχρεώσεις κάποιων μαθημάτων και δεν έχουν 

ανεξάρτητες δμ. 

Τέλος, ως προς το βάρος της πρακτικής άσκησης στις προϋποθέσεις για τη 

λήψη του πτυχίου, συμπεραίνουμε ότι η ΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο και υποχρεωτικό 

μέρος του Προγράμματος Σπουδών, εντούτοις δεν έχει την ίδια βαρύτητα ανά ΠΤΔΕ 

και στις δύο χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα στο Γράφημα 33 παρατηρούμε ότι, 

κατά την πρώτη περίοδο στο ΠΤΔΕ της Πάτρας η πρακτική άσκηση πιστώνεται με 7 

διδακτικές μονάδες (συνολικά ) σε ένα σύνολο 174 ΔΜ το οποίο αναλογεί περίπου 

στο 4% των απαραίτητων ΔΜ για το πτυχίο. Αντίθετα, στο ΠΤΔΕ της Φλώρινας το 

σύνολο της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί σε 42 ΔΜ τη στιγμή που απαιτούνται 170 

ΔΜ για τη λήψη του πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 25%  του συνόλου των 

ΔΜ. Στο έτος 2015 στα αντίστοιχα πανεπιστήμια η ΠΑ αντιστοιχεί στο 15,8% και 

στο 9,3% των ΔΜ για τη λήψη πτυχίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των εννέα 

ΠΤΔΕ κατά τα δύο ακαδημαϊκά έτη μελέτης (1996 και 2015) που μελετάμε.  

Ειδικότερα ως προς τον τρόπο οργάνωσης διαπιστώνει κανείς ότι:   

 Δεν υπάρχει κοινός τρόπος οργάνωσης για όλα τα ΠΤΔΕ. Κατά την 

πρώτη δεκαετία λειτουργίας η πλειονότητα των ΠΤΔΕ δεν ήταν 

οργανωμένα σε Τομείς. Άλλα ήταν οργανωμένα σε Κύκλος Σπουδών 

και άλλα σε Γνωστικά Αντικείμενα. Ως κύρια αιτία για την οποία τα 

περισσότερα ΠΤΔΕ δεν οργανώθηκαν από την έναρξή τους σε τομείς 

ήταν ότι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ήταν μειωμένος όπως γίνεται 

φανερό και στον Πίνακα(19) κάτι που είχε προβλεφθεί από την πρώτη 

εξαίρεση του Νόμου 1268/82. Στην δεύτερη προς μελέτη χρονική 

περίοδο τα περισσότερα από αυτά οργανώνονται σε Τομείς. Επιπλέον 

μελετώντας κανείς τα ΠΤΔΕ που είναι οργανωμένα σε Τομείς σήμερα 

διαπιστώνει ότι διαφέρουν και ως προς τον αριθμό και ως προς 

ονομασία των τομέων τους. Η διαφορετικότητα αυτή των ΠΤΔΕ είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στη 

πλήρη αυτοδιοίκηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

κατοχυρώνοντας έτσι και το μέγιστο δικαίωμα της διαμόρφωσης του 

Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Τμήματος 

ξεχωριστά, ανατρέποντας την  υπάρχουσα ομοιομορφία των 

παλαιότερων Παιδαγωγικών Ακαδημιών και ικανοποιώντας πάγιο 

αίτημα του εκπαιδευτικού κλάδου και ολόκληρης φυσικά της 

ελληνικής κοινωνίας για παροχή υψηλών προδιαγραφών 

εκπαιδευτικού έργου. 
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 Κατά την αρχική περίοδο δημιουργίας των ΠΤΔΕ, δίνεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες(38.5%)., 

ενώ μειωμένης βαρύτητας είναι η Πρακτική Άσκηση(13.1%) των 

φοιτητών. Αντίθετα στη δεύτερη προς μελέτη περίοδο, το κέντρο 

βάρους της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ΠΤΔΕ μετατοπίζεται προς 

της Επιστήμες Αγωγής(38.7%), αλλά κυρίως προς στην Πρακτική 

Άσκηση (22.1%) των υποψήφιων εκπαιδευτικών, γεγονός που 

φανερώνει την κατανόηση των ΠΤΔΕ της ανάγκης για καλύτερη 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκριθούν στις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της διδακτικής διαδικασίας. 

 

Ως προς τον Τύπο των παρεχόμενων μαθημάτων στα ΠΤΔΕ κατά σειρά 

υποχρεωτικότητας προς τους σπουδαστές(Υποχρεωτικά, Κατ΄επιλογή Υποχρεωτικά, 

Ελεύθερης Επιλογής) κατά τις δύο προς μελέτη περιόδους γίνεται φανερό ότι : 

 

 Τόσο κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας των ΠΤΔΕ (1983-1996), 

όσο και κατά το έτος 2015, ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων 

ποικίλει σημαντικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 

1966 όλα τα ΠΤΔΕ προσφέρουν (Υ) μαθήματα ,εκτός από το ΑΠΘ. 

Στην δεύτερη χρονική περίοδο όλα τα ΠΤΔΕ συμπεριλαμβάνουν στον 

Οδηγό σπουδών τους την κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Η διαχρονική δε μελέτη των ΠΤΔΕ φανερώνει ανοδική πορεία του 

αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η αύξηση αυτή του αριθμού 

των υποχρεωτικών μαθημάτων δηλώνει την κατεύθυνση των ΠΤΔΕ 

να παρέχουν βασική κατάρτιση και ένα βασικό κορμό απαραίτητων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για να 

ανταποκριθούν στο παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο. 

 Ο αριθμός των προσφερομένων κατ΄επιλογή υποχρεωτικών 

μαθημάτων είναι μεγαλύτερος κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας 

των ΠΤΔΕ (1996), ενώ ο αριθμός των Ε.Ε μαθημάτων είναι 

μεγαλύτερος κατά το χρονικό διάστημα 2015, συνοδευόμενος με 

ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κατ΄επιλογή υποχρεωτικών 

μαθημάτων. Με την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων Ελεύθερης 

Επιλογής, τα ΠΤΔΕ δίνουν τη δυνατότητα και την ελευθερία στους 
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φοιτητές να συμπληρώσουν το πρόγραμμά τους με μαθήματα τα 

οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα  και τις 

κλίσεις τους πέρα από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Κατ’ 

Επιλογήν Υποχρεωτικά). Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι τα 

ΠΤΔΕ με την πάροδο των χρόνων προσπαθούν να απαγκιστρωθούν 

από τη νοοτροπία των παιδαγωγικών ακαδημιών που πρόσφεραν έναν 

πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένο, υποχρεωτικό για όλους τους 

φοιτητές, χωρίς να δίνουν την ελευθερία επιλογής και την ευκαιρία οι 

ίδιοι οι φοιτητές να οικοδομήσουν το δικός του πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στα πλαίσια δημιουργίας της αρχικής μεν ,αλλά βασικής 

επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

Ως προς το Σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται σε κάθε ΠΤΔΕ για τη 

λήψη του πτυχίου στις δύο υπό μελέτη χρονικές περιόδους παρατηρούμε ότι: 

 Ο  συνολικός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου ποικίλει 

μεταξύ των ΠΤΔΕ τόσο κατά το έτος 1996, όσο και κατά το 2015. 

Συμπερασματικά στα 33 χρόνια λειτουργίας των ΠΤΔΕ παρατηρείται 

αύξηση  στη πλειονότητα των ΠΠΤ του συνόλου των μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 

Ως προς το Σύνολο των Διδακτικών Μονάδων(ΔΜ) που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου διαπιστώνουμε ότι: 

 Καθόλη τη διάρκεια των 33 ετών λειτουργίας των ΠΠΤ για τη λήψη 

του πτυχίου χρησιμοποιείται το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων 

(ΔΜ) με μοναδική εξαίρεση το Τμήμα Ρεθύμνου το οποίο αρχικά 

χρησιμοποιούσε  τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του 

πτυχίου. Μάλιστα  διαχρονικά διαπιστώνεται τάση αύξησης του 

συνόλου των ΔΜ για τη λήψη πτυχίου. 

 Οι μονάδες ECTS δεν υπήρχαν κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των 

ΠΤΔΕ ,αλλά και σήμερα μόνο τέσσερα(4) από τα εννιά(9) τμήματα 

χρησιμοποιούν το σύστημα των ECTS μονάδων (Κρήτης, Δυτ. 

Μακεδονίας, Αιγαίου, Θεσσαλίας), τα οποία απαιτούν των ίδιο αριθμό 

(240). 
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Ως προς την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των μελλοντικών εκπαιδευτικών που 

είναι κύριο στοιχείο της βασικής εκπαίδευσής τους, διότι συμβάλλει στην σύνδεση 

της θεωρητικής γνώσης με την πράξη στο δημοτικό σχολείο, στον τόπο δηλαδή της 

συστηματικής αγωγής και διδασκαλίας, θα πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:  

 Τα ΠΤΔΕ δε χρησιμοποιούν κοινή ορολογία για την πρακτική άσκηση 

των φοιτητών τους. Άλλοτε ονομάζεται Πρακτικές Ασκήσεις(Π.Α), 

άλλοτε Σχολική Πρακτική(ΣΠΑ) και άλλοτε Διδακτική Μεθοδολογία 

και Πρακτική Άσκηση(ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ), όπως για παράδειγμα στα ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα.  

 Υπάρχει ποικιλία αλλά και διαφορετική οργάνωση και δομή της 

πρακτικής άσκησης από  ΠΤΔΕ σε ΠΤΔΕ  τόσο κατά την αρχική όσο 

και κατά την τελευταία περίοδο μελέτης τους.  Η Πρακτική Άσκηση σε 

όλα τα ΠΤΔΕ και στις δύο χρονικές περιόδους που μελετάμε 

πραγματοποιείται τόσο μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο (πρώτο μέρος) 

όσο και σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της χώρας (δεύτερο μέρος). Ο 

χρόνος  όμως πραγματοποίησης της ΠΑ αποκλίνει σημαντικά από 

ΠΤΔΕ σε ΠΤΔΕ στις δύο χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, στην 

Αθήνα πρόκειται για εβδομαδιαία διδασκαλία, ενώ στη Φλώρινα 

πρόκειται για συνεχή παρουσία στα σχολεία  για έξι (6) εξάμηνα.  

 Όσον αφορά τον χρόνο έναρξης της ΠΑ σε κάθε Τμήμα παρατηρούμε 

ότι  κατά τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, άλλα πανεπιστήμια 

ξεκινούν την ΠΑ στο Α΄ εξάμηνο όπως στο ΠΤΔΕ Πάτρας και Αιγαίου 

και άλλα στο ΣΤ΄ εξάμηνο όπως αυτά των Ιωαννίνων και Θράκης. Η 

ανομοιογένεια αυτή, στην έναρξη της ΠΑ εξακολουθεί να υφίσταται και 

για το ακαδημαϊκό έτος 2015 δεδομένου ότι τα ΠΤΔΕ ΑΠΘ  και 

Φλώρινας εντάσσουν την ΠΑ στο Γ΄ εξάμηνο, τα ΠΤΔΕ Αθηνών και  

Πάτρας εντάσσουν την ΠΑ στο Ε΄ εξάμηνο , τα Κρήτης και Αιγαίου στο 

ΣΤ΄, ενώ το ΠΤΔΕ Θράκης στο Ζ΄, ενώ και στις δύο χρονικές περιόδους 

και για όλα τα ΠΤΔΕ η ΠΑ τελειώνει στο Η΄ εξάμηνο.  

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

των ΠΤΔΕ οι φοιτητές ξεκινούσαν την ΠΑ ήδη από το 1
ο
 έτος σπουδών 

τους (Α΄ εξάμηνο), κάτι που δεν συμβαίνει στη σύγχρονη μορφή των 

προγραμμάτων σπουδών των ΠΤΔΕ στα οποία ξεκινούν το πρόγραμμα 
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πρακτικής άσκησης κατά 2
ο
 έτος (Γ΄ εξάμηνο). Αυτό συμβαίνει επειδή η 

συμμετοχή των φοιτητών στις πρακτικές ασκήσεις προϋποθέτει την 

κατάκτηση γνώσεων και την εξοικείωση τους με εισαγωγικά και βασικά 

υποχρεωτικά μαθήματα των Επιστημών Αγωγής και κυρίως με αυτά που 

αφορούν σε διδακτικές μεθοδολογίες. 

 Ως προς τον τρόπο ένταξης της πρακτικής άσκησης στο ΠΠΣ των ΠΤΔΕ 

και στις δύο προς μελέτη χρονικές περιόδους  η πρακτική άσκηση στα 

περισσότερα ΠΤΔΕ εντάσσεται στα πλαίσια κάποιων 

μαθημάτων(Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) στα οποία 

δίνονται επιπλέον διδακτικές μονάδες ,ενώ με τη μορφή αυτοτελούς 

υποχρεωτικού μαθήματος το συναντάμε σε ελάχιστα τμήματα της 

αρχικής περιόδου. Στα σύγχρονα ΠΠΣ των ΠΤΔΕ ο όρος «αυτοτέλεια» 

συναντάται σε κάποια φάση του προγράμματος της ΠΑ,  όπου ο 

φοιτητής βαθμολογείται από την επίδοσή του στη σχολική διδασκαλία..  

 Τόσο στην παλαιότερη όσο και στην πιο σύγχρονη έκδοση των 

προγραμμάτων σπουδών παρατηρείται σταδιακό πέρασμα των φοιτητών 

από τη θεωρία στην πράξη μέσα από τις διαδοχικές φάσεις της ΠΑ. Οι 

φοιτητές αρχικά έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες της διδασκαλίας 

σε θεωρητικό επίπεδο, στη συνέχεια εξοικειώνονται με τη διδασκαλία 

βασικών Γνωστικών Αντικειμένων και στα τελευταία στάδια 

αναλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου 

προγράμματος μιας τάξης από μία έως τρεις εβδομάδες. Παρατηρείται 

συνεπώς σταδιακή μετάβαση του σπουδαστή από το χώρο του 

Πανεπιστημίου στο χώρο του σχολείου και από απλός παρατηρητής 

μετατρέπεται σταδιακά  σε συστηματικό παρατηρητή και σε ενεργό 

μέτοχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Τέλος, αν και η ΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο και υποχρεωτικό μέρος του 

Προγράμματος Σπουδών, εντούτοις δεν έχει την ίδια βαρύτητα ανά 

ΠΤΔΕ και στις δύο χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, κατά την 

πρώτη περίοδο στο ΠΤΔΕ της Πάτρας η πρακτική άσκηση πιστώνεται 

με 7 διδακτικές μονάδες (συνολικά ) σε ένα σύνολο 174 ΔΜ το οποίο 

αναλογεί στο  4% των απαραίτητων ΔΜ για το πτυχίο. Αντίθετα, στο 

ΠΤΔΕ της Φλώρινας το σύνολο της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί σε 
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42 ΔΜ τη στιγμή που απαιτούνται 170 ΔΜ για τη λήψη του πτυχίου το 

οποίο αντιστοιχεί στο 25%  του συνόλου των ΔΜ. Κατά το 2015 στα 

αντίστοιχα πανεπιστήμια η ΠΑ αναλογεί στο 15,8% και στο 9,3% των 

ΔΜ για τη λήψη πτυχίου. 

Όλες οι ανωτέρω αλλαγές υποθέτει κανείς ότι επηρεάζουν και το προφίλ του 

εκπαιδευτικού που επιδιώκεται να διαμορφωθεί από τα ΠΤΔΕ μέσω  της εφαρμογής 

των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών(ΠΠΣ) με διαφορετικό τρόπο κάθε 

φορά. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί με τους παρακάτω τρόπους: 

 Την καλύτερη στελέχωση των ΠΤΔΕ μέσω αύξησης του αριθμού των 

μελών ΔΕΠ. Η αύξηση αυτή βοήθησε στη δημιουργία Επιστημονικών 

Τομέων και αυτό με τη σειρά του βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση 

των γνωστικών αντικειμένων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο πεδίο 

της επιστήμης, άρα επιδιώκεται παροχή μιας πιο υψηλού επιπέδου 

οργανωμένης εκπαίδευσης στους υποψήφιους δασκάλους.  

 Τη μετάβαση της βαρύτητας της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από τη 

Θεωρία στην Πράξη δηλαδή από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες στην Πρακτική Άσκηση. Δηλαδή για τη σωστή 

επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών ενισχύεται η πρακτική 

διάσταση της εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

 Την αύξηση του αριθμού των Υποχρεωτικών Μαθημάτων(Υ) και των 

Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε). Στην πρώτη περίπτωση βελτιώνεται η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ένα απαραίτητο κορμό βασικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων, χρήσιμων για να μπορέσουν  οι 

εκκολαπτόμενοι δάσκαλοι να ανταποκριθούν στο απαιτητικό 

παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο. Στη δεύτερη περίπτωση 

διαπιστώνει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί ως ένα βαθμό έχουν λόγο στην 

επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν, ενώ παράλληλα 

καλύπτουν και ικανοποιούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

 Τον υπολογισμό των ακαδημαϊκών μονάδων για τη λήψη πτυχίου με το 

σύστημα των ECTS που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών 

ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Καθώς οι μονάδες ECTS χορηγούνται με 

βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον φόρτο εργασίας ενός 
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μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να τις μεταφέρουν από ένα 

πανεπιστήμιο σε άλλο προσθέτοντάς τις στο σύνολο μονάδων που 

πρέπει να συγκεντρώσουν για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα 

σπουδών ή κατάρτισής τους. Βλέπουμε επομένως την εκπαιδευτική 

κινητικότητα στα πλαίσια της Ε.Ε. που τα ΠΤΔΕ χρησιμοποιούν, έτσι 

ώστε οι φοιτητές τους να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορούν να 

ανοιχτούν στην αγορά εργασίας προς την Ευρώπη. 

 Την αύξηση του χρόνου προετοιμασίας (από το Α΄ στο Γ΄ εξάμηνο) πριν 

την μετάβαση του σπουδαστή από το Πανεπιστήμιο στο σχολείο με 

σκοπό αρχικά να κατακτήσουν βασικές έννοιες της διδακτικής 

μεθοδολογίας, πριν την εφαρμογή αυτών στη σχολική πραγματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1  Συζήτηση 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές που παρουσιάζουν τα προγράμματα σπουδών 

στις Παιδαγωγικές Σχολές των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι εμφανής 

η μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται από όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 

τη δημιουργία ενός παρόμοιου προφίλ εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι γνώστης τόσο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και των πιο σύγχρονων μεθοδολογιών και 

τάσεων.  
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Οι καθηγητές που διδάσκουν στις Παιδαγωγικές Σχολές είναι άριστα 

καταρτισμένοι και η διαρκής τριβή τους με τις νέες μορφές και το υλικό διδασκαλίας 

είναι μια ισχυρή συνισταμένη για τις πάγιες αλλαγές αλλά και τις ιδιομορφίες που 

συναντούμε στους Οδηγούς Σπουδών. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε με μεγάλη 

σιγουριά ότι οι γνώσεις, που αποκομίζει ο Εκπαιδευτικός στη διάρκεια των σπουδών 

του, για την εκπαιδευτική διαδικασία θεωρούνται επαρκείς, λόγω του υψηλού 

επιπέδου γνώσεων των καθηγητών, της συνεχούς απασχόλησής τους και εμπλοκής 

τους στο διδακτικό υλικό και πρόγραμμα, και φυσικά, λόγω της Πρακτικής Άσκησης 

η οποία προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως τμήματος, έτσι ώστε μέσω 

της επαφής με το πραγματικό περιβάλλον διδασκαλίας να αποκτήσουν μια πρώτη 

εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο θα κληθούν να ενταχθούν.  

Σημαντικό θα ήταν επίσης να αναφερθεί ο νέος τρόπος εισαγωγής των 

φοιτητών στις Παιδαγωγικές Σχολές. Σύμφωνα με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου 

4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/1-9-2013): «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων», ο υποψήφιος εισαχθέντας στις παιδαγωγικές σχολές καλείται στην 

Γ’ Λυκείου να επιλέξει μαθήματα από την «Ομάδα Παιδαγωγικών, Οικονομικών, 

Κοινωνικών & Πολιτικών Σπουδών»  και να εξεταστεί στα μαθήματα: Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές 

Φυσικών Επιστημών, προσμετρώντας επίσης και το γενικό βαθμό του απολυτηρίου. 

Ο υποψήφιος φοιτητής λοιπόν θα έχει καλύψει πριν ακόμα εισαχθεί στο 

Πανεπιστήμιο ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης στο οποίο στη 

συνέχεια θα εξειδικευτεί και τελικά θα κληθεί να διδάξει στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Στη διάρκεια των σπουδών του θα είναι σε θέση να ασχοληθεί όχι τόσο 

με το τι θα διδάξει, αλλά κυρίως με το πώς και το γιατί θα το διδάξει. Αυτό το 

πολυεπίπεδο προφίλ εκπαιδευτικού που ξεκινά να χτίζει την ακαδημαϊκή του γνώση 

πριν μπει στο χώρο του Πανεπιστημίου είναι μια απόδειξη για το τι ακριβώς 

περιμένει η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική κοινωνία από τους εκπαιδευτικούς της.  

Οι φοιτητές των Π.Τ.Δ.Ε παρακολουθούν  υποχρεωτικά μαθήματα, που 

κατανέμονται σε 4 τομείς γνωστικών αντικειμένων: 

 Α΄ Ενότητα: Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες 

 Β΄ Ενότητα: Κοινωνικές ‒ Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους. 

 Γ΄ Ενότητα: Θετικές επιστήμες - Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους.  
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 Δ΄ Ενότητα: Ελληνική γλώσσα ‒ Λογοτεχνία ‒ Λαογραφία και η Διδακτική 

τους. 

Τα κοινά μαθήματα ανάμεσα στις Παιδαγωγικές Σχολές είναι τα Παιδαγωγικά 

μαθήματα, η Διδακτική Μεθοδολογία, η Ψυχολογία και η Ελληνική Γλώσσα. Η 

Πληροφορική και η Φυσική διδάσκονται λιγότερες ώρες και η Πρακτική Άσκηση 

υπάρχει σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα απλά όχι με την ίδια βαρύτητα. Κάτι το 

οποίο σκιαγραφεί τον διαφορετικό προσανατολισμό των ΠΤΔΕ στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαχρονικά και τα 9 

ΠΤΔΕ εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην παροχή εκείνων των απαραίτητων 

εφοδίων, τα οποία θα εξασφαλίσουν στους αποφοίτους τους μια όσο το δυνατόν πιο 

επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση,(βλ. Π.Δ. 320/83, άρθρ.2, 

§β).  

Στην προσπάθειά τους αυτή όμως, αντιτίθεται τα τελευταία χρόνια η ελλιπής 

χρηματοδότηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται  

σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, την οποία ο φοιτητής βιώνει κυρίως 

μέσα από τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να τονιστεί η 

ιδιαίτερη σημασία της επιμόρφωσης, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη 

ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών στις αλλαγές της εποχής μας και η ανάγκη για ένα 

περισσότερο ενεργό ρόλο στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Διότι το σημερινό σχολείο 

που βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας της 

γνώσης και της πληροφορίας, χρειάζεται να προσαρμόζει συνεχώς τα σχολικά 

προγράμματα, τα διδακτικά εγχειρίδια, τη διδακτική μεθοδολογία, τις οργανωτικές 

δομές, αλλά και τις νοοτροπίες, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τη σχολική κουλτούρα 

σε σταθερές βάσεις και ταυτόχρονη ευελιξία και ευρύτητα. Για να συμπορεύονται 

κοινωνία και σχολείο , εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι εκ των ουκ άνευ, απαραίτητη. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη ότι κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα συνδυάζει στοιχεία του παρελθόντος, του παρόντος και 

σχεδιασμού των αναγκών του μέλλοντος, όπου το παρελθόν αντικατοπτρίζεται στους 

στόχους, τις αξίες και τις  δομές, το παρόν το αντιπροσωπεύουν στοιχεία της 

διδακτικής πράξης και το μέλλον διαμορφώνεται μέσα από τα προγράμματα 

σπουδών, εφόσον αυτά τείνουν να ενσωματώνουν όλες τις προσδοκίες για τη 

βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό και για την επιτυχία της 

υλοποίησης των σχετικών εκπαιδευτικών αλλαγών θεωρείται απαραίτητη η 
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αποσαφήνιση και κατανόηση των αξιών και των στόχων που προωθεί κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως η βαθιά κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν με σταθερότητα το εκπαιδευτικό σύστημα προς το σκοπό 

που έχει θέσει ως όραμα για το μέλλον. Το όραμα αυτό εκφράζεται κατά κύριο λόγο 

μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της κάθε χώρας (Α.Π.Σ). Στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές την τελευταία 

εικοσαετία με την εισαγωγή της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του Διαθεματικού 

Προγράμματος Σπουδών στα σχολεία, τη θεσμοθέτηση των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) 

και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) καθώς και την επιρροή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τομέα αυτό. Επίσης, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια επιμόρφωσης των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση 

αλλοδαπών μαθητών. Καθώς το σχολείο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την 

εκπαίδευση των πολιτών προετοιμάζοντας τους για τον 21ο αιώνα όπου θα ζουν και 

θα εργάζονται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί έχουν το 

σημαντικότερο ρόλο σε αυτό, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δε θα πρέπει να 

αγνοεί την καινούρια κοινωνική πραγματικότητα. Η ενσωμάτωση των μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα θα πρέπει με τα σημερινά δεδομένα να 

εκλαμβάνεται ως αφετηρία ή βάση για την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων.  

Ο δάσκαλος είναι ο παιδαγωγός που αναλαμβάνει την ευθύνη για την ένταξη 

του παιδιού των 6 ετών στο σχολικό περιβάλλον μέσω οργανωμένων μαθημάτων και 

του δίνει τα απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την κοινωνική του 

ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην μορφωτική αλλά και την 

κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν δίδεται ιδιαίτερη 

εξειδίκευση, καθώς ο δάσκαλος διδάσκει όλα τα βασικά μαθήματα (εκτός από ξένες 

γλώσσες, φυσική αγωγή κτλ.). Σε όλη την περίοδο φροντίζει ώστε οι μαθητές του να 

έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, ελέγχει την επίδοσή τους και 

ευθύνεται για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία, όπως αυτή εξελίσσεται ως έννοια 

με την πάροδο των ετών, και την πρόοδό τους.  

Ο εκπαιδευτικός έχει πλέον την υποχρέωση να εντοπίζει τυχόν μαθησιακές 

δυσκολίες ή άλλα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής και 

παράλληλα να ενημερώνει τους γονείς και να οργανώνει σχολικές δραστηριότητες 

(σχολικές γιορτές, παρελάσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές κτλ.). Ειδικά 

σήμερα σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παρελθόντος, πρέπει να παρέχει 

τις βάσεις της προετοιμασίας των μαθητών για την αγορά εργασίας σε ένα 
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περιβάλλον με κοινωνική πολυμορφία και τάση παγκοσμιοποίησης αλλά με προσοχή 

ώστε να αποφευχθεί η πολιτισμική εξίσωση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καταλήγει 

να είναι πολυσύνθετος γιατί επεκτείνεται εκτός από τις γνωστικές περιοχές και σε 

περιοχές που έχουν σχέση με την κοινωνική - συναισθηματική και ηθική πλευρά των 

μαθητών. Η διαχείριση του καταιγισμού γνώσεων που προσφέρεται είναι σημαντική, 

όπως και η προετοιμασία για τους ρόλους των παιδιών ως εργαζόμενοι πολίτες. Ο 

ρόλος του δασκάλου συνίσταται στο να βοηθήσει το κάθε παιδί να μάθει, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες και τα διαφέροντά του.  

Η διδασκαλία είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, αφού οι τάξεις των 

δημοτικών σχολείων στον 21° αιώνα στελεχώνονται με μαθητές από ξεχωριστά 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα και επομένως με 

διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικά βιώματα και πολλές 

φορές διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο. Συνεπώς, πρωταρχικό έργο του σχολείου και 

καθήκον του δασκάλου είναι να σεβαστεί αυτή την ετερογένεια της σχολικής τάξης 

και να μην την ισοπεδώσει. Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι 

να βοηθήσει τον κάθε διαφορετικό μαθητή να μάθει πώς κατακτάται η γνώση, 

συμπεραίνουμε ότι πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και να αναλύσει την 

ατομικότητα του κάθε μαθητή, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να τον φέρει σε επαφή 

με τη γνώση που του ταιριάζει. Για να έχει λοιπόν την ικανότητα να διαγνώσει σε 

καθημερινή βάση τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, ο ίδιος χρειάζεται να είναι 

γνώστης του ποιος είναι ο κάθε μαθητής σε ουσιαστικό επίπεδο και όχι σε σχέση με 

την ταυτότητά του.  
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Συνεπώς, στο σύγχρονο και μελλοντικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

αναπτύξει το αισθητήριο της σε βάθος γνωριμίας με τον κάθε μαθητή, ώστε να 

μπορεί στη συνέχεια να επιλέγει τις κατάλληλες και σύμφωνα με τις ανάγκες του 

κάθε μαθητή προσεγγίσεις διδασκαλίας. Ένας τέτοιος δάσκαλος, μπορεί να 

εφαρμόζει εξατομικευμένη παρέμβαση στα μέτρα και στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Έτσι, θα είναι αυτός που θα επιτύχει να βοηθήσει το μαθητή να ενταχθεί και να 

αποτελέσει ισότιμο μέλος αρχικά στα πλαίσια της ομάδας μιας σχολικής τάξης και 

στη συνέχεια στην μικρογραφία της κοινωνίας, το σχολείο.  

Για να επιτευχθεί η παραπάνω επιτυχημένη και αποτελεσματική διδασκαλία 

απαιτούνται τόσο ικανότητες αλληλεπίδρασης, όσο και προσωπικές δεξιότητες, και 

επαγγελματικές ικανότητες. Έτσι, κατέχοντας κάποιος εκπαιδευτικός ιδέες και 

δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με τα υπόλοιπα μέλη 

της σχολικής κοινότητας, θα έχει την ευχέρεια να συνεργάζεται ομαλά και να 

συμβουλεύει όλα τα παιδιά της τάξης του, ανεξαρτήτως κοινωνικής και πολιτισμικής 

προέλευσης.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο τρόπος που γίνεται κατανοητό το 

πρόγραμμα διδασκαλίας συνδέεται με την αντίληψη των εκπαιδευτικών για την 

προσωπική και επαγγελματική τους ταυτότητα. «Το περιεχόμενο και οι γνώσεις της 

Παιδαγωγικής δεν μπορούν, επομένως, να διαχωριστούν από τις προσωπικές και 

επαγγελματικές ανάγκες και τους ηθικούς στόχους των εκπαιδευτικών» (Day, 2003: 

σελ.24). Έτσι, συνεπάγεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των 

παιδαγωγών εκπαιδευτικών πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή, τόσο 

στη συνάρτηση και τη συνάφεια των προσωπικών αναγκών των δασκάλων με τις 

επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, όσο και στους ηθικούς και πνευματικούς στόχους 

που αυτοί καθορίζουν στα πλαίσια της καριέρας και της ατομικής τους επιτυχίας.  

Τόσο ο Clark (1988) όσο και οι Flodén και Klinzing (1990) υποστήριξαν ότι η 

έρευνα όσον αφορά στον  τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών χρησιμεύει για να 

ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους 

θα μπορούσαν να σκεφτούν την επαγγελματική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντάς τους να 

κάνουν ερωτήσεις για τις δικές τους πρακτικές και ως εκ τούτου να εντατικοποιηθούν 

οι προσπάθειες για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί. Επομένως η έρευνα και  η 

κατανόηση των σκέψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών όχι μόνο βελτιώνει 

την εκπαίδευση τους ,αλλά προσφέρει τις αρχές πάνω στις οποίες θα λάβει δράση ο 

εκπαιδευτικός στα πλαίσια υλοποίησης των διδακτικών του στόχων.  
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Προκειμένου να διερευνήσει, να αποδώσει νόημα και να υπερασπιστεί κανείς 

τις πρακτικές της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν πολύ 

στενότεροι δεσμοί μεταξύ της έρευνας και πρακτικών στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Η σχέση μεταξύ έρευνας και πρακτικής στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών τείνει ήδη από το παρελθόν να χαρακτηρίζεται από αρκετά 

απομονωμένες και μη επιδεκτικές σε εξωτερικές επιρροές αντιλήψεις και μια τάση η 

έρευνα να αντιμετωπίζεται καθαρά ως μέσο για την υποστήριξη και την ενημέρωση 

των πρακτικών χωρίς να αναπτύσσεται μια αλληλοεπηρεαζόμενη και 

ανατροφοδοτική σχέση μεταξύ τους. Η ανάπτυξη της περαιτέρω κατανόησης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης εξαρτάται από την αναγνώριση της πολυπλοκότητας και 

της ποικιλομορφίας της έρευνας και της πρακτικής , αναγνωρίζοντας ότι η σχέση 

μεταξύ των δύο είναι διαδραστική και πολύπλευρη (Ian Menter & Jean Murray, 

2011).  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να μην είναι παθητικοί δέκτες των νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων, όπως αυτές τους μεταδίδονται από τρίτους. Άρα, είναι ζωτικής 

σημασίας οι δάσκαλοι να έχουν ενεργή ανάμιξη και συμμετοχή στις αποφάσεις που 

αφορούν στην κατεύθυνση και στις παραμέτρους, τόσο της επαγγελματικής, όσο και 

της προσωπικής τους επιμόρφωσης. 

Η επιτυχής ανάπτυξη ενός σύγχρονου δημοτικού σχολείου βασίζεται σε 

τεράστιο βαθμό στην επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν σε αυτό. Επομένως, ο τρόπος μύησης των εκπαιδευτικών στην σημαντική 

βαρύτητα της δια βίου μάθησης, η συχνότητα με την οποία τους απασχολεί η 

επαγγελματική τους εκπαίδευση, καθώς και το επίπεδο επαγγελματισμού το οποίο 

τους χαρακτηρίζει, παίζουν τον πλέον καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή λειτουργία 

και ανέλιξη του σχολείου.  

Όλοι μαζί οι φορείς της κοινωνίας όπως το κυβερνητικό σχήμα, η πολιτεία, τα 

σχολεία, αλλά και προπάντων οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με δική τους πρωτοβουλία, θα 

πρέπει να αναπτύξουν μια δυναμική κοινής υπευθυνότητας, να συνεργαστούν μεταξύ 

τους και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες και αγώνες για τον ευνοϊκότερο και 

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υποστήριξη της μακροχρόνιας εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών, προς ένα καλύτερο και βελτιωμένο αύριο όσον αφορά την ποιότητα 

της εκπαίδευσης κατά τη μετέπειτα σχολική πραγματικότητα. Συνεπώς, «η 
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επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια σοβαρή υπόθεση, καίρια για τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών» (Day, 2003: σελ.25).   

Έχουν γίνει από το Ι.Ε.Π (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) προγράμματα 

με συνεργασίες των μελών των Δ.Ε.Π (Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) έτσι 

ώστε οι καθηγητές και τα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων να 

έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση και επίσης μια διαπολιτισμική οπτική στα 

υποχρεωτικά μαθήματα. Σε γενικές γραμμές τηρούνται οι προδιαγραφές του 

Υπουργείου Παιδείας. Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι άλλη μια απόδειξη ότι το 

σημερινό πανεπιστήμιο έχει κάνει σπουδαία άλματα ως προς την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο εκπαιδευτικού που κατέχει την πιο 

πρόσφατη μεθοδολογία αλλά κυρίως έχει καταλάβει την αναγκαιότητα της ευελιξίας 

και της συνεχούς επιμόρφωσης, που ακόμα πολλοί από τους καθηγητές παλαιότερης 

γενιάς δυσκολεύονται να αφομοιώσουν.  

Αφού λοιπόν είναι αποδεδειγμένη η σπουδαιότητα της επιμόρφωσης, πρέπει 

και ο σκοπός της να είναι απολύτως σαφής στο πλαίσιο αρχών για την εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών: Η επιμόρφωση πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, τη 

βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών - 

θεωρητικών ή πρακτικών επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, 

ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί στόχο η αυστηρή 

συμμόρφωσή τους, ώστε να είναι αποτελεσματικοί εκτελεστές και παθητικοί 

εφαρμοστές εκπαιδευτικών μέτρων οδηγιών και αλλαγών που συνδέονται με την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν θα πρέπει 

να στοχεύει στην ιδεολογική συμμόρφωση και χωρίς κριτική και ευελιξία αποδοχή 

και εφαρμογή των επιλογών της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής (Montana & 

Charnov, 1993, ρρ. 154-160). 

Το πανεπιστήμιο μέσα από τα μαθήματα δίνει στο νέο δάσκαλο εφόδια 

κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, εκσυγχρονισμένες γνώσεις διδασκαλίας και ότι 

θεωρείται απαραίτητο τόσο από τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσο και από το 

Υπουργείο Παιδείας καλλιεργώντας το αίσθημα της Δια Βίου Μάθησης.  

Εξάλλου ένας από τους κύριους στόχους όλων των εκπαιδευτικών είναι να 

εμφυσήσουν στους μαθητές τους τη διάθεση να συνεχίσουν να μαθαίνουν σε όλη 

τους τη ζωή. Γι’ αυτό, θα πρέπει να παραθέτουν στα παιδιά ως παράδειγμα προς 

μίμηση τη δική τους δέσμευση και τον ενθουσιασμό για τη συνεχή επιμόρφωση και 
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τη δια βίου μάθηση. Η συνεχιζόμενη μακροχρόνια επαγγελματική ανάπτυξη είναι 

απαραίτητη σε όλους τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να μπορούν να 

παρακολουθούν τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της εκπαίδευσης και να 

έχουν τη δυνατότητα της αναθεώρησης και της ανανέωσης των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων, και των οραμάτων τους για μια αποτελεσματική και εποικοδομητική 

διδασκαλία. Δεν αρκεί κάποιος εκπαιδευτικός να μαθαίνει καινούρια πράγματα μόνο 

από την εμπειρία του και την πολύχρονη σταδιοδρομία του μέσα στους χώρους του 

δημοτικού σχολείου, γιατί αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική του 

εξέλιξη και δεν του αφήνει περιθώρια να βελτιώσει την ποιότητα και τις συνθήκες της 

εκτός δουλειάς ζωής του. Ο τρόπος που σκέπτονται οι εκπαιδευτικοί και οι πράξεις 

τους είναι αποτελέσματα αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσωπικού τους ιστορικού, 

της τρέχουσας επαγγελματικής εξελικτικής τους φάσης, του περιβάλλοντος της τάξης 

και του σχολείου, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου στο 

οποίο ανήκουν και εργάζονται (Day, 2003: σελ.24). 

Επιπλέον τα προγράμματα σπουδών επιδιώκουν στην δημιουργία ενός 

δασκάλου «εξευρωπαϊσμένου». Κατά πόσο όμως αυτό επιτυγχάνεται είναι ένα πολύ 

κρίσιμο ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στα πλαίσια του πανεπιστημίου. 

Όπως αναφέρει η κα Λαμπράκη Ολυμπία «ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως και κάθε 

κοινωνικός ρόλος, διαμορφώνεται και συγκροτείται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 

ιστορικής κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της λειτουργεί ακριβώς και υπάρχει επειδή 

συγκροτεί και κατανέμει κοινωνικούς ρόλους στα μέλη της και τα εκπαιδεύει γι’ 

αυτούς» (Τσαρδάκης, 1992, 218). Τα προγράμματα σπουδών όσες διαφορές και να 

παρουσιάζουν λειτουργούν κάτω από κοινές συνισταμένες και έχουν ως κοινό στόχο 

τη δημιουργία ενός τέτοιου εκσυγχρονισμένου και ευαισθητοποιημένου εκπαιδευτή. 

Η κοινωνία όμως και οι υποκειμενικές συνθήκες που θα γνωρίσουν οι απόφοιτοι στην 

αγορά εργασίας είναι εκσυγχρονισμένες και ευαισθητοποιημένες; 

Είναι φανερό ότι οι κοινωνικό-πολιτικές αναταραχές επηρεάζουν και τον 

τομέα της παιδείας. Η οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη 

τον τομέα της εκπαίδευσης. Ο θεσμός του Πανεπιστημίου, λοιπόν, καλείται να 

επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία του και να δώσει εκτός από γνώση και μαθήματα 

ζωής. Ο δάσκαλος με τη σειρά του πρέπει να ανακουφίσει παρόμοια ζητήματα στο 

πλαίσιο του σχολείου. Είναι απαραίτητη δηλαδή η δημιουργία ενός μοντέλου 

εκπαιδευτικού με κριτική σκέψη, διορατικότητα, δημιουργικότητα και ευελιξία, έτσι 

ώστε να συμβάλλει και ο ίδιος στην ανάπτυξη της χώρας και να κρατήσει το φάρο της 
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ελπίδας αναμμένο. Είναι άλλωστε ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο ρόλος του δασκάλου 

σε κοινωνικά δύσκολες περιόδους είναι ευεργετικής σημασίας.  

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στην εκπαίδευση των μελλοντικών 

δασκάλων, καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν κινητήριο δύναμη του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ο εμπλουτισμός των Προγραμμάτων Σπουδών των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη 

διαπολιτισμικότητα θεωρήθηκε ότι θα δώσουν στους μελλοντικούς δασκάλους τις 

δεξιότητες, τη γνώση και τις πρακτικές που χρειάζονται για να κατανοήσουν τη δική 

τους ταυτότητα καθώς και την ταυτότητα των διαφοροποιημένων μαθητών τους με 

σκοπό μια αποτελεσματική διδασκαλία για όλους τους μαθητές. Έτσι, ο Έλληνας 

εκπαιδευτικός αποδεικνύει ότι έχει την πρόθεση και τη διάθεση να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του από πολύ νωρίς, γεγονός που φανερώνει την προσδοκία της υψηλής 

αυτοεκτίμησης που πιστεύει ότι θα αποκτήσει από την άσκηση των καθηκόντων του. 

Από το βαθμό της ατομικής ψυχικής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό έργο εξαρτώνται τα 

κίνητρα, η απόδοση και η παραγωγικότητά του. 

Δεδομένου ότι ο κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο 

εκπαιδευτικός, είναι σαφές ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου το εκπαιδευτικό 

δυναμικό χαρακτηρίζεται από ισχυρά κίνητρα και υψηλό βαθμό εμπλοκής, διαθέτει 

την πιο ευνοϊκή προϋπόθεση εκπαιδευτικής παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί 

στον πυρήνα οποιασδήποτε κοινωνικής αλλαγής ο καθένας θα βρει αλλαγές σε σχέση 

με τις αντιλήψεις για την γνώση, τη σκέψη και τη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 

θα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή επαγρύπνηση, αφουγκραζόμενος τις κοινωνικές 

αλλαγές, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει ανά πάσα στιγμή μέσα από την επικοινωνία 

και αναλυτικό πρόγραμμα, την απαραίτητη κοινωνική και ακαδημαϊκή μάθηση που 

χρειάζονται τα νέα παιδιά για να ανταπεξέλθουν και να δημιουργήσουν μια επόμενη 

ελπιδοφόρα και δυναμική γενιά. 

Σύμφωνα τους Anderson (1995) και Aνδρεαδάκη κ.α.(2012) στην κατεύθυνση 

της ανάπτυξης και της βελτίωσης των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών χρειάζεται να 

κατανοηθεί πως η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 

τον επαγγελματικό ρόλο του εκπαιδευτικού στο σημερινό σχολείο και στη σημερινή 

κοινωνία. Θα πρέπει με συστηματικό τρόπο : 
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1. Να οριστούν οι διαστάσεις αυτού του επαγγελματικού ρόλου-παιδαγωγικός, 

διδακτικός, δημοσιοϋπαλληλικός - σε συνάρτηση με τις λειτουργίες των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και των χαρακτηριστικών των 

σύγχρονων μετανεωτερικών κοινωνιών. 

2. Να αναφερθούν, να συγκριθούν και να αποτιμηθούν τα βασικά μοντέλα 

εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία. 

3. Να αναγνωριστούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου 

και να το συσχετίζουν με τις εκάστοτε ακαδημαϊκές εξελίξεις αλλά και τις 

εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

4. Να συσχετιστούν τα μοντέλα αυτά με τα νέα προτάγματα για τον ιδεότυπο 

του σημερινού εκπαιδευτικού.(π.χ. ο εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος 

επαγγελματίας, ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής )    

5. Να αποσαφηνιστούν οι βασικοί σταθμοί της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε συνάρτηση με την 

ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.  

6. Να κατανοηθούν οι αρχές οργάνωσης αλλά και τα περιεχόμενα των 

σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

7. Να κατανοηθεί η λειτουργία και η σημασία της Πρακτικής Άσκησης στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αλλά και τα μοντέλα 

Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με σκοπό τον 

εντοπισμό και τη διόρθωση τόσο των μειονεκτημάτων  όσο και των  

πλεονεκτημάτων 

8. Να δοθεί έμφαση στην προώθηση των βασικών αρχών , των μοντέλων και 

των φορέων της επιμόρφωσης.  

9. Να αναγνωριστεί η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού ως μια 

σημαντική έως πρωταρχική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
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6.2  Κριτική Προσέγγιση των Προπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών των ΠΠΤ- ΠΤΔΕ 

Η διαφορετικότητα και η ποικιλία των ΠΤΔΕ διατρέχει κάθε δραστηριότητα 

τους και αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στην ανάπτυξη των ΠΠΣ όπου η δομή 

τους παρουσιάζει σημαντικότατες διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς τον αριθμό και τον 

τύπο προσφερομένων μαθημάτων όσο και ως προς τις προϋποθέσεις απόκτησης 

πτυχίου. Σε αυτό το σημείο κρίνονται σκόπιμες ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις. 

Πρώτο, και βασικότερο, δε φαίνεται να υπάρχει σαφές πλαίσιο για την ένταξη 

γνωστικών αντικειμένων σε ένα ΠΠΣ. Πρόκειται δηλαδή για προγράμματα σπουδών, 

που τείνουν συνεχώς να διευρύνονται. Για να δικαιολογηθεί η άποψη αυτή δεν έχει 

κανείς παρά να παραθέσει, τα 13 μαθήματα  Παιδαγωγικής, τα 21 αντίστοιχα της 

Ψυχολογίας, τα 9 αντίστοιχα της Κοινωνιολογίας και τα 23 της Διδακτικής στα 

ΠΤΔΕ.  

Δεύτερο, θα ισχυριζόταν κανείς ότι τα περισσότερά από τα ΠΤΔΕ ενώ έχουν 

υιοθετήσει σύγχρονη ορολογία, διατηρούν την παραδοσιακή και ιδιαίτερα 

συντηρητική δομή οργάνωσης στα ΠΠΣ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι η 

πλειονότητα των ΠΤΔΕ (5 στα 9) στην αρχή της λειτουργίας τους χρησιμοποιούσαν 

παράλληλα δύο συστήματα υπολογισμού ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

απονομή του Πτυχίου τους, το σύστημα των διδακτικών μονάδων και αυτό του 

αριθμού των μαθημάτων. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η «Βαβυλωνία» θα 

μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, στον ορισμό των διαφορετικών τύπων 

μαθημάτων και ιδιαίτερα στα μαθήματα επιλογής. Με δεδομένη την επιταγή του Ν. 

1268/82. άρ. 24 που επιβάλει έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων επιλογής, φαίνεται 

ότι σε άλλα ΠΤΔΕ ο τύπος των μαθημάτων ήταν ξεκάθαρος, ενώ σε άλλα όχι. Έτσι 

τα μαθήματα επιλογής είτε δεν είναι ακριβώς επιλογής, είτε είναι μαθήματα επιλογής 

αλλά με την παράλληλη ισχύ συγκεκριμένων κανόνων, είτε τα υποχρεωτικά 

μαθήματα είναι διαφορετικών ειδών όπως υποχρεωτικά, υποχρεωτικά μαθήματα 

ειδίκευσης κ.τ.λ. Έτσι, ενώ όσον αφορά στη δομή του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών η κατανομή των μαθημάτων σε διαφορετικούς τύπους (υποχρεωτικά, κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά κ.τ.λ.) δίνει αρχικά την εντύπωση ότι υπάρχουν σύγχρονες, 

ευέλικτές και ανοικτές επιλογές, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει σύγχυση όχι 

μόνο στον ορισμό, αλλά και στη συνεισφορά του κάθε τύπου μαθήματος για την 
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απόκτηση του πτυχίου.  φαίνεται να τροποποιείται κατά τρόπο ριζικό όταν 

εξετάζουμε από την σκοπιά των προϋποθέσεων για την απόκτηση πτυχίου.  

Τρίτο, σε ότι αφορά στα μαθήματα ειδικότητας φαίνεται ότι αυτά 

καταλαμβάνουν ένα σημαντικότατο κομμάτι του ΠΠΣ  και ότι διευρύνονται συνεχώς, 

καλύπτοντας και νέες επιστημονικές περιοχές. Πάντως, η πλειονότητα τους κινείται 

στο χώρο των επιστημών που προέρχονται από τις δύο μεγάλες παραδοσιακές 

Σχολές, την Φιλοσοφική και την πρώην Φυσικομαθηματική.  

Τέταρτο, το κρισιμότατο ζήτημα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών 

φαίνεται να αντιμετωπίζεται κατά τρόπο καθοριστικά διαφορετικό στα ΠΠΣ. Σε 

αντίθεση με τη σημερινή εποχή, κατά την αρχική λειτουργία των ΠΠΤ, υπήρχαν 

Τμήματα στα οποία η Πρακτική Άσκηση έπαιζε κατ’ ουσία συμβολικό ρόλο και άλλα 

Τμήματα όπου η Πρακτική Άσκηση αποτελούσε κεντρική παράμετρο του ΠΠΣ.  

Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί, για μια ακόμα φορά, ότι η 

διαφορετικότητα και η ποικιλία ομότιτλων ΠΤ δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική, αλλά 

θα μπορούσε να φανερώνει πλουραλισμό και δυναμική. Επίσης, δεν καταστρατηγεί 

καμία ακαδημαϊκή παράδοση, όμως, στο βαθμό που το πτυχίο καθορίζει άμεσα τα 

επαγγελματικά προσόντα ενός επαγγέλματος και την πρόσβαση σε αυτό, προκύπτει 

μια σειρά από ζητήματα προς διερεύνηση. Τα ζητήματα αυτά, είναι εκείνα που 

συζητιούνται σήμερα διεθνώς και η κάθε χώρα δεν έχει παρά να καταθέσει την 

εμπειρία της. Ως εκ τούτου, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη αυτών των 

ζητημάτων, αλλά η έλλειψη μιας διαρκούς διατμηματικής ή ακόμα και ανοιχτής 

πλατφόρμας συζήτησής τους στη χώρα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
      

     1
ος

  Πίνακας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΠΠΤ (1996) 

ΠΤΔΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΔΕΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

407 

ΑΘΗΝΩΝ 36 1 

ΠΑΤΡΩΝ 26 - 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 - 

ΑΠΘ 27 4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9 24 

ΘΡΑΚΗΣ 20 3 

ΚΡΗΤΗΣ 21 1 

ΑΙΓΑΙΟΥ 6 12 

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
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2
ος

 Πίνακας : Ταξινόμηση των προσφερομένων μαθημάτων των ΠΤΔΕ(1996) 

Παν/κή 

Έδρα  

Παιδαγωγικά-

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός

\ 

 

Ψυχολογία

- Ειδική 

Αγωγή-  

Κοινωνιολογία- 

Διοίκηση- 

Οικονομία της 

Εκπαίδευσης- 

Θεσμικό 

Πλαίσιο-

Αξιολόγηση  

 

Μαθήματα 

Διδακτικής

- 

Διδασκαλί

ας 

 

Μαθημ

ατικά 

Στατιστ

ική - 

Η/Υ – 

Πληρο

φορική  

 

Φυσ

ικές 

Επι

στή

μες–

Οικ

ολο

γία 

Βιο

λογί

α  

 

Αισθητι

κή / 

Εικαστι

κή  

Φυσική 

Αγωγή  

 

 

Γλώσσα ( 

Γλωσσολογ

ία) – 

Ιστορία -  

Φιλοσοφία 

Λαογραφία 

 

Ευρωπαϊκ

ή/ Διεθνής 

Διάσταση 

– Έλληνες 

Εξωτερικ

ού-

Μειονότη

τες 

Εναλφαβητισ

μός – Λαϊκή 

Επιμόρφωση 

– Εκπαίδευση  

Ενηλίκων 

Μεθοδολο

γία 

Έρευνας 

Άλλ

α 

Πάτρα  12 19 15 10 6 5 16 18 12 2 3 - 

-Αθήνα  9 22 8 12 11 10 10 24 5 1 1 6 

Γιάννεν

α 

11 5 5 11 13 5 3 14 4 1 1 - 

Θες/νίκη 2 10 10 15 8 12 5 16 4 - -- 9 

Βόλος 4 14 5 12 6 4 7 21 7 - 3 5 

Αλεξ/πο

λη 

11 13 3 11 9 16 8 23 7 - 2 4 

Ρέθυμνο 8 7 10 7 6 5 6 8 8 - 2 - 

Ρόδος  - 5 5 10 7 3 9 17 10 1 1 5 

Φλώρινα 10 7 4 16 5 3 9 22 8 - 3 8 

Σύνολο  67 102 65 104 71 63 73 163 65 5 10 37 
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 Πίνακας: Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης στα ΠΤΔΕ 

 

ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

Εβδομαδιαία διδασκαλία στα σχολεία (4 δ.μ). Επίσης στα 

παρακάτω μαθήματα περιλαμβάνονται πρακτικές ή 

φροντιστηριακές ασκήσεις : φυσική I,II.Παιδαγωγική Λογοτεχνία- 

Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη II – Διδακτική Μαθηματικών 

I,II- Διδακτική ,Γλωσσικών Κειμένων I,- Διδακτική Φυσικων 

Επιστημών- Διδακτική Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής –

Βιολογία- Ο Κόσμος μας – Αισθητική Αγωγή II –Νεοελληνική 

φιλολογία IV–Τεχνολογία της Εκπαίδευσης – Εικαστική Αγωγή I-

,Μουσική Αγωγή I,II Μαθηματικά III,Μουσική -παιδαγωγικά 

Συστήματα II 

ΠΤΔΕ 

Πατρών 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις (7 δ.μ) περιλαμβάνουν: Α΄ εξάμηνο : 3 

μέρες παρατήρηση σε σχολεία, Η παρατήρηση ενσωματώνεται σε 

ένα Τομέα Παιδαγωγικής.  Ε΄ εξάμηνο : Μαθηματικά- Διδακτική 

Γλωσσικών Μαθημάτων- με πρακτική άσκηση 1 μέρα την 

εβδομάδα στο σχολείο για παρατήρηση, 3 ώρες εβδομαδιαίως 

Παιδαγωγικό Εργαστήριο και 1 εβδομάδα συνεχόμενη στα σχολεία 

(ως βοηθός δασκάλου και δοκιμαστική διδασκαλία). ΣΤ΄ εξάμηνο : 

Μαθήματα «Διδακτική Μαθηματικών» και «Διδακτική Φυσικών 

Επιστημών» . Τα μαθήματα αυτά συνοδεύονται από πρακτική 

άσκηση, όπως προηγουμένως ό.π.   με τη διαφορά ότι η μια 

εβδομάδα στα σχολεία είναι συνεχούς διδασκαλίας εκ μέρους των 

φοιτητών Ζ΄ εξάμηνο : Μαθήματα «Στοχοστικοκριτική Διδασκαλία: 

Θεωρία και Πράξη». Το μάθημα αυτό συνοδεύεται από πρακτική 

άσκηση, ό.π. : Η΄ εξάμηνο : Πρακτικές Ασκήσεις. Περιλαμβάνουν 2 

ήμερες εβδομαδιαίως στα σχολεία και στο εργαστήριο και 4 

εβδομάδες συνεχούς διδασκαλίας στα σχολεία, Το μάθημα 

οργανώνεται με τη συνεργασία όλων των διδασκόντων των 

μαθημάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας  Εργαστήρια (5δμ.)   

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις χωρίζονται : Π.Α. στο Πανεπιστημιακό 

χώρο (δειγματικές διδασκαλίες, εργαστηριακές εργασίες, 

παρατήρηση- ανάλυση – συζήτηση μαγνητοσκοπημένων 



 

Σελίδα 173 από 180 

διδασκαλιών κ.τ.λ.). Π.Α. στα Σχολεία (μετά το ΣΤ΄ Εξάμηνο), 

διάρκειας 3 εβδομάδων εξαμηνιαίως (1 εβδομάδα παρακολούθηση 

και 2 εβδομάδες  διδασκαλία). Αυτές οι Π.Α εντάσσονται στις 

υποχρεώσεις κάποιων μαθημάτων και δεν έχουν ανεξάρτητες δμ.    

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου είναι η συμμετοχή σε πρακτικές 

ασκήσεις οι οποίες αποτελούν υποχρεωτικά γνωστικά αντικείμενα 

του Α και Β κύκλου: Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι τα κάτωθι 

μαθήματα; α. Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 

διδασκαλίας, Πρακτικές Ασκήσεις β. Διδασκαλία της Νεοελληνικής 

γλώσσα- Πρακτικές Ασκήσεις γ. Διδασκαλία των Μαθηματικών- 

Πρακτικές Ασκήσεις .  

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας 

Σχολική Πρακτική I,II,III,IV 

Σχολική Πρακτική I.Ενημέρωση για οργάνωση , τρόπο λειτουργίας, 

αναλ, προγρ, Εισαγωγή στις μεθόδους Παρατήρησης και 

αξιολόγησης διδασκαλίας, Παρακολούθηση διδασκαλίας –

συμμετοχή στη σχολική ζωή, Συμπλήρωση «Σχεδίου Παρατήρησης 

Διδασκαλίας» Εργαστηριακή Εργασία.  Σχολική Πρακτική II 

Συστηματική Εισαγωγή στο σχεδιασμό και οργάνωση διδασκαλίας. 

Παρακολούθηση δειγματικών διδασκ. όλων των τάξεων , 

Διεξαγωγή από φοιτητή 8 διδασκαλιών σε 4 συνεχή δίωρα που 

καλύπτουν το γλωσσικό μάθημα ( δίωρο) και 6 μαθήματα Εργαστ. 

Εργασία. Σχολική Πρακτική III :Ένταξη διμελών ομάδων φοιτητών 

στο πρόγραμμα του σχολείου. Ανάληψη για 6 εβδομάδες και 1 μέρα 

την εβδομάδα εναλλάξ από φοιτητές του ημερησίου προγράμματος 

του σχολείου σε εναλλασσόμενες τάξεις, Εφαρμογή εναλλακτικών 

τρόπων οργάνωσης και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας.  

Ανάληψη διδασκαλίας σε ολιγοθέσια σχολεία. Εργαστηριακή 

εργασία. Σχολική Πρακτική IV:Προγραμματισμό από φοιτητή της 

εργασίας μιας τάξης για δύο συνεχείς εβδομάδες .Ανάληψη της 

διδασκαλίας στη τάξη για δύο συνεχής εβδομάδες. Παρακολούθηση 

για μια εβδομάδα της εργασίας σε Ειδικά Σχολεία. Ο χρόνος μπορεί 

να παραταθεί σε δύο αν ο φοιτητής έχει επιλέξει την κατεύθυνση 

Ειδικής Αγωγής. Εκπόνηση εργασίας στο χώρο της Διδακτικής ή 
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της Σχολικής Συμβουλευτικής ερευνητικού περιεχομένου. φοιτητές 

της κατεύθυνσης «Σχολική Υποστήριξη παρακολουθούν επιπλέον 

ειδικές τάξεις, Φοιτητές της Αισθητικής Παιδείας και Έκφρασης 

παρακολουθούν τη διδασκαλία Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και 

Μουσικής σε σχολεία από ειδικούς εκπαιδευτικούς, Εργαστηριακή 

Εργασία.   

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις αποτελούνται: Σχολική Πρακτική I.4 

βδομάδες (ΣΤ΄ Εξάμηνο) Θεωρητική Κατάρτιση, διεξαγωγή 

μικροδιδακαλιών στο Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικών Ασκήσεων, Ακολουθεί παρακολούθηση και διεξαγωγή 

διδασκαλιών. Σχολική Πρακτική II: 4 βδομάδες   Άσκηση στο 

Εργαστήριο με προκαταρκτικές διδασκαλίες. Ακολουθεί 

παρακολούθηση και διεξαγωγή διδασκαλίας στα σχολεία. Σχολική 

Πρακτική  III: 2 βδομάδες(Η΄ Εξάμηνο) 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης 

Σχολική Πρακτική I,II,III,IV 

Σχολική Πρακτική I:Γενική Οργάνωση. Μέθοδοι παρατήρησης 

διδασκ. Επίσκεψη σχολείου ενημέρωση. Συστηματική παρατήρηση 

διδασκ., κασέτες-μαγνητοφωνήσεις- πρωτόκολλα. Παρακολούθηση 

δειγματικής διδασκ. Επίσκεψη σε ειδικό σχολείο ή τάξης. Διδασκ. 

Ελληνική Γλώσσας Α. 

 Σχολική Πρακτική : II Γενική ενημέρωση προγραμματισμός, 

Παρακολούθηση παραδειγματικών διδασκαλιών Διδασκαλίες(4 +4 

ώρες).Διδασκαλία για συνεχές τριήμερο. Παραμονή τουλάχιστον 2 

βδομάδες στην ίδια τάξη, 

 Σχολική ΠρακτικήIII: Γενική ενημέρωση – προγραμματισμός, 

Διδασκαλίες (10*4 ώρες). Ολιγοθέσια για (1+1 εβδομάδα). 

Σχολική Πρακτική IV: Γενική ενημέρωση προγραμματισμός, 

Συνεχής διδασκαλία 10 ημερών σε μια τάξη και συμμετοχή στη 

σχολική ζωή, 10 ολοκληρωμένες διδασκαλίες γνωστικών 

αντικειμένων από τη περιοχή ειδίκευση, Συζήτηση εμπειριών. 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Πρακτικές Ασκήσεις σε τρεις φάσεις (4 εξάμηνα) 

Α ΄ ΦΑΣΗ :Ανίχνευση εξοικείωση και προσανατολισμός 

.Επισκέψεις σε σχολεία, Μελέτη οργάνωσης σχολείου, 
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υλικοτεχνικής υποδομής, σύνθεσης διδακτ. προσωπικού, σχέσεων 

διδασκ. μαθητού δυναμικού, σχολικών εγχειριδίων (1/3 των ωρών 

σε ολιγοθέσια σχολ.) 6δμ  

Β ΄ ΦΑΣΗ : Εκμάθηση και συμμετοχή με τη καθοδήγηση 

διδάσκοντα (2 εξ.)Προοδευτική ανάληψη ρόλου δασκ, 

(μικροδιδασκ. βοηθός δασκάλου). Διδασκ. γνωστικών αντικ, που 

αντιστοιχούν σε 2 από τους 4 κύκλους (Μαθ/κα, Γλώσσα, Φυσικό 

Περιβάλ. Κοινωνικό Περιβάλ. 12δμ 

Γ ΄ ΦΑΣΗ : Ανάληψη καθηκόντων. Αυτοδύναμη (ολοήμερη) 

διδασκαλία σε εξαθέσια ή ολιγοθέσια σχολ. Συνολική αυτοδύναμη 

διδασκαλία 20 εργάσιμων ημερών 10δμ.  

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Φλώρινας 

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (4 φάσεις σε 6 

εξάμηνα) 

Α ΄ ΦΑΣΗ : Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της 

διδασκαλίας με σχετικά θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και 

συστηματική παρατήρηση διδασκαλίας στα σχολεία και ανάλυσή 

της (β’ και γ ΄ εξάμηνο ) 8 δμ.  

Β ΄ ΦΑΣΗ : Θεωρητική κατάρτιση στη Διδακτική των μαθημάτων 

του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη εκ μέρους του φοιτητή 

ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της 

διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών  (ε, στ, ζ εξάμηνο)  27 δμ 

Γ ΄ ΦΑΣΗ :Εισαγωγή στο κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας 

στο σχολείο, ανάληψη ευθύνης παιδαγωγικού – διδακτικού έργου (1 

εβδομάδα  σε πολυθέσιο και 1 βδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο ) ( ζ΄ 

εξάμηνο) 4δμ. 

Δ ΄ ΦΑΣΗ : Πρόσθετη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση 

στη διδασκαλία του μαθήματος ειδίκευσης που έχει επιλεγεί ( ζ΄ 

εξάμηνο) 4δμ 
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4
ος

  Πίνακας: Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου στα ΠΤΔΕ 

                                     ΣΥΝΟΛΟ     ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

49 μαθήματα (30 υποχρεωτικά, 7 κυμαινόμενα και 12 επιλογής)  

ΠΤΔΕ 

Πατρών  

54 μαθήματα (34 υποχρεωτικά + 8 επιλογής δύο από κάθε Τομέα+ 4 

από τον Αισθητικό κύκλο+ 8 ελεύθερης επιλογής)+ Εργαστήρια + 

Πρακτικές Ασκήσεις ή 51 μαθήματα + Πτυχιακή Εργασία + 

Εργαστήρια + πρακτικές Ασκήσεις  

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων  

48 μαθήματα (19 υποχρεωτικά , 10 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 19 

μαθήματα σε συνδυασμό ) + ξένη γλώσσα.  

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Μία εκδοχή 51 μαθήματα (37 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 14 

ελεύθερης επιλογής)+ ξένη γλώσσα. 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας  

58 μαθήματα (38 υποχρεωτικά, 18 επιλογής και 2 ξένη γλώσσα). 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

56 μαθήματα (38 υποχρεωτικά, 10 επιλογής ,4 ειδίκευσης, 4 ξένης 

γλώσσας) + Πτυχιακή Εργασία . 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης  

52 μαθήματα (15 υποχρεωτικά, 20 υποχρεωτικά επιλογής, 4 ξένη 

γλώσσα, 4 σχολική πρακτική και 9 ελεύθερης επιλογής). 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

52 μαθήματα(31 υποχρεωτικά,21 ελεύθερης επιλογής) 

ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

Φλώρινας  

74 μαθήματα (43 υποχρεωτικά, 29 κατ΄επιλογή υποχρεωτικά, 2 

ελεύθερης επιλογής) 

                                                              ΤΟΜΕΙΣ 

 ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

Τομέας Επιστημών της Αγωγής ; 7 υποχρεωτικά, 4 κυμαινόμενα 

κοινής επιλογής με τον επόμενο τομέα. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας : 5 υποχρεωτικά, 4 κυμαινόμενα (βλέπε προηγούμενο 

τομέα). Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών : 9 υποχρεωτικά, 1 

κυμαινόμενο. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής: 5 

υποχρεωτικά, 1 κυμαινόμενο. Τομέας Φυσικών Επιστημών, 

Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος: 4 υποχρεωτικά, 1 κυμαινόμενα, 12  

μαθήματα επιλογής και ανεξάρτητα από τους τομείς. 
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ΠΤΔΕ 

Πατρών  

Τομέας Παιδαγωγικής: 14 μαθήματα (12 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)  

Τομέας Ψυχολογίας : 10 μαθήματα (8 υποχρεωτικά, 2 επιλογής). 

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής : 7 μαθήματα (5 υποχρεωτικά, 2 επιλογής). 

Τομέας  Γενικών Επιστημών: 11 μαθήματα (9 υποχρεωτικά, 2 

επιλογής). Αισθητικός Κύκλος (μαθήματα Μουσικής, Φυσικής       

Αγωγής , Ξένων  Γλωσσών ): 54 υποχρεωτικά, 8 επιλογής 

ανεξαρτήτως τομέα). 

 

 

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων  

Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Κύκλοι Σπουδών και Γνωστικά Αντικείμενα 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας  

Γνωστικά Αντικείμενα 

 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Μαθήματα και επιλογή Ειδίκευσης 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης  

Τομέας: Θεωρητικής & Κοινωνιολογίας της  Παιδείας 7 μαθήματα (3 

υποχρεωτικά και  4 επιλογής υποχρεωτικά). 

Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας &Μεθοδολογίας της Έρευνας : 7 

μαθήματα (3 υποχρεωτικά και  4 επιλογής υποχρεωτικά).  

Τομέας Εκπ/κων Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας & 

Εκπ/κης  Τεχνολογίας μαθήματα (3 υποχρεωτικά και  4 επιλογής 

υποχρεωτικά). 

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών : 7 μαθήματα (3 

υποχρεωτικά και  4 επιλογής υποχρεωτικά). 

Τομέας Θετικών Επιστημών: : 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και  4 

επιλογής υποχρεωτικά). 

9 μαθήματα ανεξάρτητα Τομέα 

 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Γνωστικά Αντικείμενα 
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ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

(Φλώρινας)  

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (υποχρεωτικά):36 δμ 

Μαθήματα Ειδικών Επιστημών (υποχρεωτικά ):46 δμ. 

Διδακτική Μεθοδολογία &Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικά ):42 δμ. 

Ξένη γλώσσα (υποχρεωτικά ):4 δμ. 

Μαθήματα Παιδαγωγικής Εμβάθυνσης (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

):10 δμ. 

Μαθήματα Εμβάθυνσης σε Γνωστικά Αντικείμενα, τα οποία 

σχετίζονται με τα περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο 

Δημοτικό Σχολείο και τη Διδακτική τους( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

):24 δμ .ελεύθερης επιλογής 4 δμ. 

                                   ΣΥΝΟΛΟ     ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΤΔΕ 

Αθηνών 

Για το πτυχίο 188 δμ., από αυτές : 28 δμ από τον Τομέα Επιστημών 

της Αγωγής(+16 δμ κοινές με τον επόμενο Τομέα ) 20 δμ. από τον 

Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (βλέπε προηγούμενο 

Τομέα). 40 (34+4) δμ από τον Τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

 24 (20 +4 ) δμ από τον Τομέα  Μαθηματικών και Πληροφορικής 20  

(16+4) Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και περιβάλλοντος 4 δμ 

πρακτική άσκηση 36 δμ από μαθήματα επιλογής (12*3 )   

ΠΤΔΕ 

Πατρών  

Για το πτυχίο 174 δμ., από αυτές : 42 δμ από τον Τομέα Παιδαγωγικής 

( 36 Υ και 6
 
Ε). 30 δμ από τον Τομέα Ψυχολογίας( 24 Υ και 6

 
Ε). 21 δμ 

από τον Τομέα Κοινωνιολογίας ( 15 Υ και 6
 
Ε). 

33 δμ από τον Τομέα Γενικών Επιστημών ( 27 Υ και 6
 
Ε).12 δμ από 

τον Αισθητικό Κύκλο. 7 δμ πρακτική άσκηση. 3 δμ για κάθε μάθημα 

επιλογής 5 δμ από εργαστήρια 9 δμ από πτυχιακή εργασία 

(προαιρετικά )(3*3) 

ΠΤΔΕ 

Ιωαννίνων  

Για το πτυχίο 144 δμ., από αυτές : 60 από τον Α’ κύκλο σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής» (39-Υ και 6-Ε ). 27 δμ στον Β’ κύκλο 

σπουδών «Διδακτικές» (18-Υ και 9-Ε/Υ ). 57 δμ στον Γ’ κύκλο 

σπουδών «Συνδυασμός Γνωστικών Αντικειμένων» ( στο συνδυασμό 

μαθημάτων μπορεί κάποιος να επιλέξει ως δευτερεύοντα μαθήματα 

άλλων Τμημάτων Παν/μίου ). 

ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

Για το πτυχίο 151 δμ., από αυτές : 70 από τον Α’ κύκλο σπουδών (46-

Υ και 24-Ε ).81 δμ στον Β’ κύκλο σπουδών (66-Υ και 15-Ε ). 
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10 δμ. από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ( προαιρετικά). 12 δμ από 

πτυχιακή εργασία (προαιρετικά). 

ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας  

Για το πτυχίο 174 δμ., από αυτές : 114 δμ. από υποχρεωτικά μαθήματα 

(εκ των οποίων 12 από πρακτικές ασκήσεις). 54 δμ, από μαθήματα 

επιλογής. 6 δμ. από ξένη γλωσσά. 

ΠΤΔΕ 

ΔΠΘ 

Για το πτυχίο 168 δμ., από αυτές : 114 δμ. από υποχρεωτικά 

μαθήματα. 30 δμ. από μαθήματα επιλογής, 12 δμ. από μαθήματα 

εξειδίκευσης, 12 δμ. από πτυχιακή εργασία, 

ΠΤΔΕ 

Κρήτης  
Χρησιμοποιεί το σύστημα του αριθμού μαθημάτων. 

ΠΤΔΕ 

Αιγαίου 

Για το πτυχίο 150 δμ., από αυτές : 66 δμ. από τον Α’ κύκλο σπουδών 

(34-Υ και 16-Ε, 16 πρακτικέ ς ασκήσεις).68 δμ στον Β’ κύκλο 

σπουδών (36-Υ και 20-Ε 12 πρακτικές ασκήσεις ). 16 δμ. από 

Έρευνες. προαιρετική πτυχιακή εργασία. 

ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

Φλώρινας  

Για το πτυχίο 170 δμ., από αυτές : 132 δμ. από υποχρεωτικά 

μαθήματα. 34 δμ. από κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά.  4 δμ. από 

προαιρετικά μαθήματα, 8 δμ. από πτυχιακή εργασία ( προαιρετική) 

 


