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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των υποψήφιων δασκάλων (φοιτητών) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, για το Πρόγραμμα Σπουδών τους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά: α.  στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών από το 1828 έως τη σύγχρονη εποχή, β. στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. και γ. στην 

παρουσίαση και σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών της δημοτικής εκπαίδευσης 

στον ελλαδικό χώρο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό 

πλαίσιο, στο οποίο αναλύονται οι απόψεις 15 φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την 

πρακτική τους άσκηση και αφορούν: α. το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός τους, 

β. το περιεχόμενο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που θεωρούν ότι 

συνέβαλαν περισσότερο ή λιγότερο στην εκπαίδευσή τους, γ. την πρακτική τους 

άσκηση, δ. την αυτοπεποίθηση για τη διδακτική τους ετοιμότητα και ε. τις προτάσεις 

βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματός τους. Ως εργαλείο για τη 

συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη και πιο συγκεκριμένα η 

ημιδομημένη συνέντευξη. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι σε γενικές 

γραμμές, η πλειοψηφία των φοιτητών είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τις σπουδές 

τους, νιώθουν ιδιαίτερο άγχος για τα μαθήματα της Γλώσσας και των μαθηματικών 

και αισθάνονται αρκετά έτοιμοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας όμως 

και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Λέξεις-Κλειδιά 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

προγράμματα σπουδών  
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Abstract 

 

The present project researches the views of the Candidate teachers (students) of the 

Pedagogical Department of Primary Education in the Western Macedonia University 

for their Curricula (Program of Studies).In the first part of the work the Literature 

review is presented and it concerns:a)The training of Educators since the year 1828 

and up to the modern times.b)The Curricula of The Pedagogical Department of 

Primary Education in the W.M.U and c)The presentation and comparison of Curricula 

in Primary Education in the Hellenic Territory. 

In the second part of the work the research framework is presented and in this the 

views of 15 students who have accomplished their practice are analyzed and they 

concern: a)The program of studies of their Department.b)The Content of lessons of 

their Curricula which they think that it contracted more or less in their 

education.c)Their workshop(practice).d)Their self-confidence about didactic 

readiness and e)The suggestions of improvement of their curricula.  

As a data collection tool, the interview and more specifically the semi-structured 

interview was used. 

The Data was analysed using quantitative and qualitative content analysis. 

        The results of the Survey showed,in general terms, that the majority of the 

students are enough satisfied with their studies, they feel more stressful with 

Language and Mathematics lessons and they feel quite ready to work as teachers, but 

also being aware of the particular difficulties that they may face in the school 

environment. 

 

WORDS-KEYS 

Education of Educators , Pedagogical Departments of Primary Education , Curriculla 

(Programs of Studies) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τις απόψεις των φοιτητών για το πρόγραμμα 

σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων, στο οποίο βασίζεται η κύρια 

προετοιμασία και εκπαίδευσή τους ως δάσκαλοι. Η έρευνα στοχεύει στην ποιοτική 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στα Π.Τ.Δ.Ε. της χώρας μας και ευελπιστεί να 

συμβάλλει στο δημιουργικό διάλογο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό.  

Στο Α. μέρος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά: στο α. 

Κεφάλαιο: στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από το 1828 έως και τη 

σύγχρονη εποχή. Στις ενότητες του α. κεφαλαίου παρουσιάζονται τα Διδασκαλεία, οι 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Επίσης, γίνεται αναφορά για τα μοντέλα εκπαίδευσης και το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Στο β. κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται ο οδηγός σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του 

Π.Δ.Μ. και στο γ. κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια συγκριτική παρουσίαση και 

μελέτη όλων των παιδαγωγικών τμημάτων που εδρεύουν στον ελλαδικό χώρο με 

γνώμονα τα προγράμματα σπουδών τους. 

Στο Β. μέρος, (4
ο
& 5

ο
 κεφάλαιο) παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, οι 

στόχοι, τα ερωτήματα, καθώς και ο πληθυσμός και το δείγμα και στη συνέχεια, τα 

δεδομένα αναλύονται με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και 

καταλήγουμε σε γενικευμένα πορίσματα με βάση το ενδεικτικό δείγμα της παρούσας 

έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1 

1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 

συστήματος, το οποίο με τη σειρά του, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού 

συστήματος ενός τόπου. Το άτομο που επιφορτίζεται να εκπληρώσει τους στόχους 

του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι ο δάσκαλος και γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται 

αναγκαία η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτισή του. Αυτός 

είναι που θα υλοποιήσει την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική και θα μεταδώσει την 

κυρίαρχη κάθε φορά ιδεολογία. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των δασκάλων πέρασε 

από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως σήμερα από τρία βασικά στάδια: από 

τα Διδασκαλεία, τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και από τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα πρώτα ιδρύματα, γνωστά ως Διδασκαλεία, εμφανίζονται 

στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και εξελίσσονται δυναμικά ως το 1933, οπότε και 

αντικαθίστανται από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, που αποτελούν ανώτερες σχολές 

διετούς φοίτησης και θα κυριαρχήσουν στην εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων 

μέχρι και το 1984. Από το 1984 μέχρι τη σύγχρονη εποχή, λειτουργούν στον 

ελλαδικό χώρο τα Παιδαγωγικά Τμήματα, τα οποία καταρτίζουν σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο πλέον τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δασκάλους και 

νηπιαγωγούς (Αντωνίου, 2002, Μπουζάκης, Τζήκας, 1996, Μπουζάκης, 

Τζήκας&Ανθόπουλος, 1998, Πυργιωτάκης, 1992, Σταμέλος, 1999). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ακολουθεί μια ομαλή εξελικτική 

πορεία από τη θεμελίωσή του μέχρι τη σύγχρονη εποχή γιατί από το 19
ο
 μέχρι και τον 

21
ο
 αιώνα, έχουν διαδραματιστεί πληθώρα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

ανακατατάξεων, οι οποίες επηρέασαν και διαμόρφωσαν και το εκάστοτε 

εκπαιδευτικό σύστημα της εκάστοτε ιστορικής περιόδου του τόπου μας (Αντωνίου, 

2002). Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις ιστορικές 

περιόδους που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 
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1.1.1. Τα Διδασκαλεία (1828-1933) 

Η εξελικτική πορεία της εκπαίδευσης των δασκάλων, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

μακρόχρονη μέχρι να καταλήξει στην ίδρυση των παιδαγωγικών Ακαδημιών. Διαρκεί 

περίπου έναν αιώνα από το 1828 έως το 1933. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά 

σε αυτή την τόσο σημαντική περίοδο της ελληνικής εκπαίδευσης, γιατί αποτελεί την 

απαρχή μιας οδύσσειας που συνεχίζει μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.  

Στη δύσκολη περίοδο του 18
ου

 αιώνα, οι δάσκαλοι λειτουργούσαν 

περισσότερο ως εφαρμοστές συνταγών, παρά ως επιστήμονες ή παιδαγωγοί 

(Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). Πριν από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, 

η εκπαίδευση δεν υλοποιούνταν από καταρτισμένους δασκάλους, αλλά από άτομα με 

ελάχιστη μόρφωση που το επάγγελμα του δασκάλου δεν αποτελούσε την κύρια 

εργασία (οι λεγόμενοι γραμματοδιδάσκαλοι) (Ευαγγελίδης, 1936).  

Η ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και συνεπώς καλύτερα καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς, προέκυψε από τους διανοούμενους του νεοελληνικού διαφωτισμού 

και από την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων, των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών 

και τη στήριξη της «εθνικής ιδέας». Μέσα σε αυτήν την πολύπαθη περίοδο του 

ελληνικού κράτους, αναδεικνύεται για πρώτη φορά η ανάγκη για την ίδρυση ειδικών 

σχολών για την κατάρτιση των δασκάλων. Το 1820 καταγράφεται η πρώτη 

προσπάθεια εκπαίδευσης των δασκάλων, από τον Γεώργιο Κλεόβουλο στο Ιάσιο με 

την επικράτηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Δεν επρόκειτο για συστηματικές 

σπουδές, αλλά περισσότερο ήταν ένα είδος σεμιναρίου που απέβλεπε στην 

κατανόηση της εν λόγω διδακτικής μεθόδου και διαρκούσε μόνο ένα τρίμηνο 

(Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). Η δεύτερη προσπάθεια ίδρυσης Διδασκαλείου, 

καταγράφεται στο έτος 1824, εν μέσω της επανάστασης στο Άργος, αλλά αποτελεί 

μια προσπάθεια με ελάχιστη χρονική διάρκεια (Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). Η 

πρώτη συστηματική προσπάθεια εκπαίδευσης των δασκάλων, καταγράφηκε την 

περίοδο του Καποδίστρια, ο οποίος θέλησε να οργανώσει το εκπαιδευτικό σύστημα 

της χώρας και συνεπώς να ιδρύσει έγκυρες σχολές για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών(Αντωνίου, 2002).Ο Αντωνίου, διαχωρίζει αυτή την περίοδο σε 4 

υποπεριόδους οι οποίες είναι:  

1. Πρώτη περίοδος από 1828-1864 (Αντωνίου, 2002). Στο νεοελληνικό κράτος η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζει σχεδόν 

ταυτόχρονα με την ανεξαρτητοποίηση του κράτους. Ειδικότερα το 1829, ο 
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Καποδίστριας ιδρύει στην Αίγινα ένα είδος επιμορφωτικού σεμιναρίου τρίμηνης 

διάρκειας για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος 

σκοπός ήταν η εκμάθηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας(Κούκου, 1972 

& Αντωνίου, 2009). Οι σπουδές διαρκούσαν τρεις μήνες και κύριο μάθημα ήταν η 

θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση στη μέθοδο διδασκαλίας και διοίκησης 

του σχολείου. Επρόκειτο για μια καθαρά επαγγελματική κατάρτιση που παρέχονταν 

γνώσεις για: α. τις αρχές της ελληνικής γλώσσας, και κατανόησης συγγραφέων, β. 

ορθογραφία, γ. τεχνολογία, δ. γνώσεις αριθμητικής, ε. ιερής ιστορίας, στ. κατήχησης 

και ζ. μιας γενικής ιδέας ελληνικής ιστορίας (Μπουζάκης & Τζήκας, 2002).Το 1834, 

ο βασιλιάς Όθωνας ιδρύει το πρώτο Διδασκαλείο Αθηνών, το οποίο αναλαμβάνει την 

εκπαίδευση των δασκάλων, διάρκειας 2 ετών και θα λειτουργήσει μέχρι το 

1862.Κύρια μέθοδος διδασκαλίας αναδεικνύεται ξανά η αλληλοδιδακτική και τα 

μαθήματα που καθιερώνονται, αφορούν: τα παιδαγωγικά, αλλά και πρακτικές 

γνώσεις χρήσιμες για το λαό, όπως γεωργικά και βιβλιοδετική. Είναι άξιο λόγου, να 

αναφέρουμε στη συγκεκριμένη περίοδο, ότι μετά το 1850, ωριμάζει η σκέψη να 

μπορούν και οι γυναίκες που το επιθυμούν να γίνονται εκπαιδευτικοί (Μπουζάκης & 

Τζήκας, 1996). 

2.Δεύτερη περίοδος από το 1864 έως το 1878. Σε αυτή την περίοδο διερευνώνται οι 

εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων, καθώς κατά το 

διάστημα αυτό δεν λειτουργεί κανένα κρατικό ίδρυμα για την εκπαίδευσή τους. Τη 

θέση των διδασκαλείων, την παίρνουν οι λεγόμενες «Επιτροπές», οι οποίες εξετάζουν 

τους εν ενεργεία δασκάλους, αλλά και όλους όσους επιθυμούν να γίνουν. Το τέλος 

αυτής της περιόδου, ξεκαθαρίζει το τοπίο και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

διαχωρίζεται από την εκκλησία (Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). 

3.Τρίτη περίοδος από το 1878 έως το 1914. Σε αυτή την περίοδο εξετάζεται η 

ίδρυση και λειτουργία του Διδασκαλείου Αθηνών, καθώς επίσης και η σύντομη 

λειτουργία των Διδασκαλείων της Τρίπολης, της Κέρκυρας και της Λάρισας 

(Αντωνίου, 2002). Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου, είναι η στροφή προς τη 

δημοτική γλώσσα. Επίσης, είναι η περίοδος των πολλών νομοσχεδίων για την 

εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισμα αυτού του διδασκαλείου, είναι ότι 

συστάθηκε και ένα εξατάξιο δημοτικό σχολείο για την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών. Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή, αποτελεί η αλλαγή της διδακτικής 

μεθόδου, όπου η αλληλοδιδακτική αντικαθίστανται από τη συνδιδακτική μέθοδο και 
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η σύνταξη του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων. Ταυτόχρονα με 

τα τέσσερα διδασκαλεία, συνεχίζουν και λειτουργούν τα λεγόμενα «υποδιδασκαλεία» 

σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας (Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). 

 4. Τέταρτη περίοδος από το 1914 έως το 1933. Σε αυτή την περίοδο 

διερευνάται η ίδρυση πολλών νέου τύπου Διδασκαλείων. Η περίοδος αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση των δασκάλων για το λόγο ότι δημιουργείται 

αυτή την περίοδο μεγάλη κινητικότητα ιδεών και συγκρούσεων γιατί εμφανίζονται 

νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζονται με το κίνημα του 

εκπαιδευτικού δημοτικισμού και καταθέτουν τις προτάσεις τους (Αντωνίου, 2002, 

Μπουζάκης & Τζήκας, 1996). Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή φτάνει στην 

Ελλάδα μεγάλο κύμα προσφύγων και για την αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος, 

προκύπτει εκ νέου και πιο επιτακτικά η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των Ελλήνων 

δασκάλων (Αντωνίου, 2011: 152). Το 1924, μάλιστα, ιδρύονται τα ενιαίου τύπου 

Πεντατάξια Διδασκαλεία (Αντωνίου, 2011: 20), των οποίων η θεσμοθέτηση 

αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία εκπαίδευσης των Ελλήνων δασκάλων, καθώς πλέον 

η εκπαίδευση των δασκάλων εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης ενιαίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής και επιπλέον, «με την “επιστημολογική” θεμελίωση του 

τρόπου εκπαίδευσης των δασκάλων τίθενται οι βάσεις για την πληρέστερη 

επαγγελματική τους κατάρτιση» (Αντωνίου, 2002: 125). Την περίοδο αυτή, θεωρείται 

ως πρωταρχική αποστολή των δασκάλων «η σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης 

των Ελλήνων και η συσπείρωσή τους για την πραγματοποίηση του οράματος της 

Μεγάλης Ιδέας» (Αντωνίου, 2002: 417). 

Αξιοπρόσεκτο γεγονός αυτής της περιόδου, είναι η ίδρυση αυτοτελούς 

ιδρύματος, το 1920, με την επωνυμία Παιδαγωγική Ακαδημία. Μεγαλόπνοο σχέδιο 

για την εκπαίδευση των δασκάλων, που όμως λειτούργησε μόνο ένα έτος 1924-25 

λόγω πολιτικών διώξεων των δημοτικιστών. 

Την περίοδο των Διδασκαλείων, στο πλαίσιο της εδραίωσης του εθνικού 

κράτους που ξεκινά  “εκ του μηδενός”, το ελληνικό κράτος είχε ως στόχο τη 

διαμόρφωση ενός δασκάλου-φορέα εθνικής ιδεολογίας και διαμορφωτή εθνικής 

ταυτότητας (Δερτιλής, 2005). Η εκπαίδευση στα Διδασκαλεία διαμορφώθηκε με 

βάση τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις του Σχολείου Εργασίας (Αντωνίου, 2011). 

Στα Προγράμματα Σπουδών κυριάρχησε η συμπεριφοριστική προσέγγιση του 

πρακτικισμού και δόθηκε έμφαση στο τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός 
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(Μπουζάκης, 2012), ενώ η πρακτική άσκηση στα Διδασκαλεία προσανατολίστηκε 

στο μοντέλο της μαθητείας (Ξωχέλλης, 2005).Βασικός στόχος ήταν η διεύρυνση του 

γνωστικού πεδίου των υποψήφιων εκπαιδευτικών και η αναζήτηση των κατάλληλων 

μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θεωρήθηκαν παντοδύναμες. Αυτό σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα θεωρητικό και ψυχοπαιδαγωγικό υπόβαθρο, οδήγησε 

σε μια μηχανιστική αντίληψη για τις μεθόδους διδασκαλίας (Πυργιωτάκης, 2000: 

249).  Τα πολυάριθμα Διδασκαλεία αποτέλεσαν τον κατεξοχήν εκπαιδευτικό χώρο, 

όπου καλλιεργήθηκε και εμπεδώθηκε η Παιδαγωγική ως Επιστήμη στην Ελλάδα 

(Αντωνίου, 2011: 160). Ο ιδεολογικός άξονας της Μεγάλης Ιδέας επηρέασε τόσο τον 

προσδιορισμό του κοινωνικού ρόλου του δασκάλου όσο και τον ιδεολογικό 

προσανατολισμό των Προγραμμάτων Σπουδών των Διδασκαλείων (Αντωνίου, 2002: 

417-418). Τα Διδασκαλεία λειτουργούν στο Νεοελληνικό Κράτος από το 1834 έως το 

1933, όπου καταργούνται και στη θέση τους ιδρύονται οι διετούς φοίτησης 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα μαθήματα 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας.(Αντωνίου,2009, Αντωνίου, 2002). 

1.1.2. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1933-1990) 

Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες είναι οι σχολές οι οποίες εκπαίδευσαν τη νεότερη γενιά 

των εκπαιδευτικών του 20
ου

 αιώνα και οι τελευταίοι εκπρόσωποί της εργάζονται 

μέχρι και σήμερα, αποτελούν την έμπειρη γενιά των εκπαιδευτικών και ιχνογραφούν 

την εκπαίδευση του 21
ου

 αιώνα κατέχοντας θέσεις σημαίνουσας αξίας. Λειτούργησαν 

από το 1933 μέχρι και το 1989. 

Το 1933, καταργούνται τα ενιαίου τύπου Πεντατάξια Διδασκαλεία και 

ιδρύονται οι Παιδαγωγικές ακαδημίες διετούς φοίτησης, οι οποίες έχουν ως στόχο 

την καλλιέργεια της καθαρεύουσας και την προώθηση μιας κλασικής εκπαίδευσης 

που θα βασίζεται στην Παιδαγωγική, στη Φιλοσοφία και την Ψυχολογία (Αντωνίου, 

2011: 171). Ιδρύονται Παιδαγωγικές Ακαδημίες σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, 

όπως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Τρίπολη, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, 

Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Φλώρινα, Ρόδο και Λάρισα.  

Ακόμα και στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, εξακολουθεί να υφίσταται έντονη η 

κρατική παρέμβαση, καθώς από την ίδρυσή τους το 1933 ως την οριστική παύση τους 

το 1990, λειτουργούν κάτω από τον απόλυτο κρατικό έλεγχο. Το Υπουργείο 

Παιδείας, καθιερώνοντας ένα απόλυτα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό σύστημα, 
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αποκτά τον πλήρη έλεγχο των νέων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τα προγράμματα 

σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με το πολιτικο-ιδεολογικό καθεστώς κάθε 

ιστορικής περιόδου (Αντωνίου, 2002: 419).Παρότι αποτελούν ιδρύματα ανώτερης 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εν τούτοις τελούν υπό 

την άμεση και απόλυτη κρατική κυριαρχία.  

Η κυριότερη καινοτομία που εισήγαγε ο θεσμός των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών ήταν ο διαχωρισμός της γενικής από την επαγγελματική μόρφωση των 

δασκάλων. (Ξωχέλλης, 2005, Μπουζάκης και Τζήκας, 1998, Πυργιωτάκης, 1992). Η 

γενική αποκτιούνταν στα εξατάξια Γυμνάσια, μαζί με τους υποψήφιους όλων των 

μεταγυμνασιακών σχολών, και η επαγγελματική στις διτάξιες Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες (Μπουζάκης&Τζήκας, 2002). Παρατηρείται έτσι, μια γενικότερη 

αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδαστών, καθώς επιλέγονταν σπουδαστές 

απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου. Επιπλέον, τα προγράμματα σπουδών 

εμπλουτίζονται με ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα και πρακτική άσκηση, γεγονός που 

υποδεικνύει μια στροφή του ενδιαφέροντος προς τις μεθόδους διδακτικής και 

διδασκαλίας. Η ερβαρτιανή παιδαγωγική κυριαρχεί, παράλληλα με τον πρακτικισμό 

και το συμπεριφορισμό, ενώ ενισχύεται και ο ιδεολογικός, κοινωνικοπολιτιστικός 

έλεγχος του κράτους στους εκπαιδευτικούς. (Μπουζάκης, 2012). 

Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, διαδραμάτισαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων, καθώς συνέβαλαν στην ενίσχυση του 

κοινωνικού κύρους του διδασκαλικού επαγγέλματος και παρείχαν αρτιότερη 

επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με τα Διδασκαλεία (Αντωνίου, 2002: 261). 

Αποτέλεσαν «για την εποχή εκείνη μια από τις πιο σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης 

των δασκάλων» (Πυργιωτάκης, 1992), καθώς με το διαχωρισμό της γενικής από την 

επαγγελματική εκπαίδευση εγκαινίασαν την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για τη 

συστηματοποίηση της εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων κατά τα πρότυπα 

των γερμανικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών (Αντωνίου, 2002: 420). Αυτό σε 

συνδυασμό με την απουσία κάθε είδους επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα 

προβλήματα και τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, είχαν ως αποτέλεσμα τα Ιδρύματα αυτά να μην μπορέσουν να εξελιχθούν 

και να παρουσιάσουν μια στατικότητα σε όλους τους τομείς για πάνω από μισό αιώνα 

(Αντωνίου, 2002: 259).  
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Έτσι, παρά τη σημαντική προσφορά τους, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες δεν 

κατόρθωσαν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, η 

οποία στα τέλη του 20ού αιώνα χρειαζόταν δασκάλους πληρέστερα εκπαιδευμένους 

σε παιδαγωγικό και επιστημονικό επίπεδο (Αντωνίου, 2002). Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονταν ότι χρειάζονται συστηματικότερες επιστημονικές και παιδαγωγικές 

γνώσεις και περισσότερα παιδαγωγικά- ψυχολογικά εφόδια για να μπορέσουν 

ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους 

(Αντωνίου, 2011), ενώ η Παιδαγωγική Επιστήμη έπρεπε να αναπτυχθεί πιο 

συστηματικά στη βάση της ελληνικής πραγματικότητας και με βάση της ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, οι δάσκαλοι άρχισαν να διεκδικούν την 

ανωτατοποίηση των σπουδών τους. Η διεκδίκηση αυτή υπήρξε κορυφαίο αίτημα 

πολλών γενεών δασκάλων και της Πανελλήνιας Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας. Μετά την μεταπολίτευση (1974), το αίτημα για την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση των δασκάλων γίνεται πλέον καθολικό, υποστηρίζεται από όλους τους 

κοινωνικούς φορείς και νομιμοποιείται με τη θεσμοθέτηση των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων,  το 1982(Αντωνίου, 2011). 

1.1.3. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα (1982-σήμερα) 

Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος συνεχίζεται και φτάνει στα τέλη του 

20
ου

 αιώνα, εν έτι 1982, όπου οι αγώνες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δικαιώνονται και θεσπίζεται η «ανωτατοποίηση»της εκπαίδευση των 

δασκάλων και νηπιαγωγών με την ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(Νηπιαγωγών). Μια πορεία από τον Παπα-δάσκαλο, τον Δημοδιδάσκαλο και τον 

Δάσκαλο, ολοκληρώνεται με τον Εκπαιδευτικό, που εκτός από παιδαγωγός, είναι 

επίσης και επιστήμονας των Επιστημών της Αγωγής. 

Με το νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. (1268/82) η εκπαίδευση των δασκάλων και 

των νηπιαγωγών περνά στα Πανεπιστήμια. Τα πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 

Τμήματα ιδρύθηκαν στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, 

Θράκης (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) και Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο). Η 

οργάνωση όμως και η έναρξη της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, 

αρχίζοντας από το έτος 1984-1985. Με μεταγενέστερα Προεδρικά Διατάγματα 

ιδρύθηκαν νέα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με έδρα τη Ρόδο), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με έδρα το 
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Βόλο) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με έδρα τη Φλώρινα). Η θεσμοθέτηση 

των ΠΤΔΕ συνοδεύτηκε επίσης και από τη νομική κατοχύρωση της αυτονομίας τους 

σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους (Νόμος 1268/1982), 

γεγονός που σήμανε την απεξάρτηση τους από τον κρατικό έλεγχο και την ελευθερία 

του κάθε ΠΤΔΕ να διαμορφώσει το δικό του προφίλ (Αντωνίου, 2002, Χατζηδήμου, 

2012). 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα, βασιζόμενα στον ιδεολογικό άξονα του 

Νεοελληνισμού, έχουν ως κύρια αποστολή τους την κατάλληλη προετοιμασία 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που να καταστούν ικανοί, να συμβάλλουν 

στην εκπαίδευση της νέας γενιάς με στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή και 

ένταξή της στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία του 21ου αιώνα, έτσι ώστε να 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις στον επιστημονικό και 

τεχνολογικό τομέα (Αντωνίου, 2002). Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ στα πλαίσια της εποχής της 

παγκοσμιοποίησης διαμορφώνονται Προγράμματα Σπουδών με έμφαση στη 

διαπολιτισμικότητα και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Τέλος, γίνεται μια 

προσπάθεια υπέρβασης του συμπεριφορισμού και του πρακτικισμού με την 

ενσωμάτωση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της στοχαστικοκριτικής 

διάστασης, η οποία αναζητά απαντήσεις στο τι, στο πώς, στο για ποιον και στο γιατί 

της διδασκαλίας (Μπουζάκης, 2012). 

Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης αποτέλεσε 

κομβικό σημείο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών επειδή, εξίσωνε τη διάρκεια 

σπουδών των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αυτήν των καθηγητών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και παρείχε τη δυνατότητα για την 

πληρέστερη επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση με τη συνολική 

δεκαεξαετή εκπαίδευση (έξι έτη στο Δημοτικό, τρία στο Γυμνάσιο, τρία στο Λύκειο 

και τέσσερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα) (Αντωνίου, 2002: 422). Επιπλέον, αποτέλεσε 

ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων, όχι μόνο λόγω 

της αύξησης της διάρκειας σπουδών και των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων των 

διδασκόντων (Ξωχέλλης, 2005), αλλά και γιατί συνδέθηκε με την προσδοκία ότι θα 

εξασφαλίσει ανώτερο επίπεδο επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, θα δώσει 

επιστημονική ταυτότητα στο δάσκαλο, θα ενισχύσει τον πλουραλισμό στις 

επιστημονικές απόψεις και θα ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
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εποχής και τις ανάγκες του σχολείου και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα 

(Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 1998).   

1.2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εποχή 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Κατά αποκλειστικότητα, 

αυτά έχουν αναλάβει το έργο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής προετοιμασίας 

των μελλοντικών δασκάλων. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι οργανωμένα και σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να βοηθήσουν τον μελλοντικό εκπαιδευτικό: α. να γνωρίσει το σκοπό και τους 

ειδικούς στόχους των μαθημάτων που πρόκειται να διδάξει, να αντιληφθεί τη θέση 

που αυτά κατέχουν μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και να κατανοήσει με αυτό τον 

τρόπο, «γιατί» θα διδάξει όσα του «επιβάλλονται» να διδάξει. β. Να αντιληφθεί τα 

γνωστικά αντικείμενα που θα διδάξει και να κατανοήσει το περιεχόμενό τους, δηλαδή 

το «τι» θα διδάξει. γ. Να εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορεί να κατανοεί 

τους μαθητές του, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και γενικά 

να μπορεί να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί με ευκολία, δηλαδή να γνωρίζει καλά 

σε «ποιους» θα διδάξει. δ. να γνωρίζει τη διδακτική μεθοδολογία και να καταστεί 

ικανός να επιλέγει κάθε φορά την πιο αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας και τα 

καταλληλότερα παιδαγωγικά μέσα, δηλαδή να γνωρίζει το «πώς» θα υλοποιεί τα 

μαθήματά του. ε. Να αναπτύξει τις παιδαγωγικές του ικανότητες και παράλληλα να 

καλλιεργήσει την προσωπικότητά του, έτσι ώστε να επιτελέσει με επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα το μελλοντικό του έργο (Αντωνίου, 2009). 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς: Ο πρώτος τομέας σπουδών έχει να κάνει με το 

αντικείμενο διδασκαλίας (ειδικότητα), ο δεύτερος αναφέρεται στην παιδαγωγική και 

διδακτική κατάρτιση ενώ ο τρίτος αφορά στην πρακτική άσκηση 

(Ξωχέλλης,2005).Με τα παραπάνω συμφωνεί και η διεθνής βιβλιογραφία  σύμφωνα 

με την οποία η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των  περισσότερων χωρών  

του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, με τις  

τεχνικές διδασκαλίας και τη παιδαγωγική, καθώς επίσης περιλαμβάνει και πρακτική 

άσκηση. Μερικές χώρες μάλιστα περιλαμβάνουν ακόμη μαθήματα σχετικά με την 
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έρευνα, την ανάπτυξη των παιδιών και άλλων συναφών με τις κοινωνικές επιστήμες 

θεμάτων (Musset, 2009:4). 

Στους προαναφερόμενους τομείς, ξεχωρίζουμε δύο μοντέλα εκπαίδευσης, το 

ταυτόχρονο ή μονοφασικό μοντέλο και το διαδοχικό ή διφασικό. Στη ταυτόχρονο ή 

μονοφασικό μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και τους τρείς τομείς 

παράλληλα, σε μια ενιαία φάση. Στo διαδοχικό ή διφασικό, η εκπαίδευση 

ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Η   πρώτη περιλαμβάνει τις σπουδές στο αντικείμενο 

διδασκαλίας και μέρος της παιδαγωγικής-διδακτικής κατάρτισης, ενώ η δεύτερη, την 

ολοκλήρωση της παιδαγωγικής-διδακτικής κατάρτισης και την πρακτική άσκηση. 

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα  στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, η 

μορφή που ακολουθείται είναι το ταυτόχρονο ή μονοφασικό μοντέλο (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/EACEA/Eυρυδίκη,2013∙Ξωχέλλης, 2005). 

Ανεξάρτητα όμως από το μοντέλο που ακολουθείται, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο 

η αρχική εκπαίδευση θεωρείται ανεπαρκής τόσο σε επίπεδο επιστημονικής όσο και 

σε επίπεδο παιδαγωγικής κατάρτισης ενώ αδυναμίες παρουσιάζει και στη σύνδεση 

μεταξύ θεωρίας και πράξης (Caena, όπ.π.:3;Ξωχέλλης,όπ.π:101). Η Οδύσσεια 

συνεχίζεται για την εύρεση της καταλληλότερης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και 

άλλες φορές υπερτονίζεται η θεωρία έναντι της πράξης και άλλες φορές προτείνεται η 

χρυσή τομή των δύο άκρων που ενοποιούν αυτό που όλοι εννοούμε ως εκπαίδευση. 

Παρά την πληθώρα των απόψεων, σχετικά με την αρχική εκπαίδευση των δασκάλων, 

όλοι καταλήγουν στην άποψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν σταματά ποτέ. Η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί να ληφθεί μόνο ως πρώτο εφόδιο για τη 

μακριά διαδρομή που έχει να διανύσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Σήμερα, όλο και 

περισσότεροι κατανοούν την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και της 

συνεχιζόμενης εξέλιξης στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης και όχι μόνο. 

1.3. Μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

Όταν αναφερόμαστε στα μοντέλα εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, εννοούμε σε ποια 

μοντέλα βασίζεται η επιστημονική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου που διδάσκουν, για την άσκηση 

του επαγγέλματός τους (Αντωνίου, 2009). Στον τομέα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, εμφανίστηκαν διαχρονικά και διαφορετικά μοντέλα, τα οποία 
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ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τα στάδια εξέλιξης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

και είναι τα παρακάτω (Αντωνίου, 2009): 

1.3.1. Το παραδοσιακό μοντέλο της μαθητείας 

Πιο συγκεκριμένα, από το 19
ο
 αιώνα ως τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20

ου
 αιώνα, 

δηλαδή την περίοδο των Διδασκαλείων, κυριάρχησε στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών το παραδοσιακό μοντέλο μαθητείας. Το μοντέλο αυτό έδινε έμφαση 

στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στην εκμάθηση συγκεκριμένων 

τεχνικών διδασκαλίας από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό η 

προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών βασιζόταν κυρίως στην 

παρακολούθηση «υποδειγματικών διδασκαλιών» κοντά σε έμπειρους εκπαιδευτικούς 

(Hargreaves & Goodson, 1996), αποφάσεων (Hargreaves, 2000), Μετά το τέλος της 

μαθητείας, ο εκπαιδευτικός καλούνταν να εφαρμόσει στην πράξη όσα είχα μάθει, 

μιμούμενος ουσιαστικά τους δασκάλους του. Επρόκειτο δηλαδή για «ένα είδος 

μεταβίβασης της τέχνης» και ένα είδος διδακτικής άσκησης (Αντωνίου, 2009, 

Χατζηδήμου, 2009,Ξωχέλλης, 2005). 

1.3.2. Το ανθρωποκεντρικό μοντέλο 

Η προσέγγιση αυτή, είναι γνωστή, ως αναπτυξιακή και έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του δασκάλου, με βάση τις αρχές της ουμανιστικής ψυχολογίας. 

Οι εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης θεωρούν ότι για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός 

να αντιληφθεί το ρόλο του, πρέπει να διαμορφώσει μια πλήρη προσωπικότητα τόσο 

σε ψυχολογικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι εκφραστές του εν λόγω μοντέλου, 

έδιναν περισσότερη σημασία στην «ηθική» διαπαιδαγώγηση των σπουδαστών μέσα 

από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, παρά 

στην πρακτική τους άσκηση και προετοιμασία, η οποία και σε αυτό το μοντέλο 

λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο, αυτόν, του παραδοσιακού μοντέλου (Αντωνίου, 

2009, Χατζηδήμου, 2009, Ξωχέλλης, 2005). 

1.3.3. Το μοντέλο της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης 

Το συγκεκριμένο μοντέλο, δίνει έμφαση στην καλή γνώση του εκάστοτε γνωστικού 

αντικειμένου που πρόκειται να διδάξει ο κάθε δάσκαλος. Έτσι, για παράδειγμα, ένας 

δάσκαλος –σύμφωνα με το μοντέλο της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης- οφείλει να 

«σπουδάσει» ένα γνωστικό αντικείμενο πάρα πολύ καλά για να μπορέσει να το 
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διδάξει στους μαθητές του. σύμφωνα με αυτό μοντέλο, ο δάσκαλος δεν είναι 

«δάσκαλος» ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, αλλά π.χ. φιλόλογος, μαθηματικός, 

φυσικός κ.ά. Οι υποστηρικτές, αυτής της αντίληψης που δεν έχει συγκεκριμένες 

επιστημονικές βάσεις, αλλά βασίζεται στον πρακτικισμό, έχουν την πεποίθηση ότι 

εάν κάποιος γνωρίζει κάτι καλά, μπορεί αυτόματα και να το διδάξει. Τα προγράμματα 

σπουδών που εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

επιστημονική εκπαίδευση και στην αποκλειστική σπουδή των γνωστικών 

αντικειμένων, παρά στην παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στη 

γενικότερη παιδεία στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών (Αντωνίου, 2009, 

Ματσαγγούρας, 1999, Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 1998). 

1.3.4. Το μοντέλο της αποτελεσματικότητας ή του παιδαγωγικού 

επιστημονισμού 

Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόστηκε κυρίως στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, από 

το 1960 μέχρι και τη δεκαετία του 1980 και χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι 

όροι:μπιχεβιοριστικό μοντέλο, γνωστό και ως μοντέλο της «αποτελεσματικότητας» ή 

του παιδαγωγικού επιστημονισμού. Το μοντέλο αυτό επικράτησε στις 

αγγλοσαξονικές χώρες και κυρίως στις Η.Π.Α., βασιζόταν σε ψυχολογικές θεωρίες 

και είχε ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Βασιζόμενο στις αρχές 

της Ψυχολογίας της Μάθησης, που προσδιορίζουν και τα χαρακτηριστικά του 

«καλού» δασκάλου (Χατζηδήμου, 2009: 160), υποστήριζε ότι «καλός εκπαιδευτικός 

είναι εκείνος που τηρεί πιστά αυτά τα επιστημονικά δεδομένα και επιτυγχάνει, με 

μετρήσιμα κριτήρια, μια αποτελεσματική διδασκαλία» (Αντωνίου, 2009: 31). 

Πρόκειται για μια συμπεριφοριστική προσέγγιση, με βάση την οποία ο εκπαιδευτικός 

επιτελεί ένα εφαρμοσμένο επιστημονικό επάγγελμα, τεχνοκρατικού χαρακτήρα. Για 

το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αναπτύξει μια σειρά διδακτικών δεξιοτήτων που θα 

τον βοηθήσουν στο διδακτικό του έργο (Αντωνίου, 2009: 34). Για την πρακτική 

άσκηση και την απόκτηση δεξιοτήτων των υποψηφίων δασκάλων, χρησιμοποιούνται 

οι Μικροδιδασκαλίες, για τις οποίες όμως ασκήθηκε έντονη κριτική, ότι δεν αρκούν 

μόνο αυτές για μια αποτελεσματική μάθηση (Ματσαγγούρας, 1999, Μπουζάκης, 

Τζήκας & Ανθόπουλος, 1998). 

1.3.5. Το μοντέλο Διερευνητικής Προσέγγισης 
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Το μοντέλο της διερευνητικής προσέγγισης, εμφανίζεται από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 και εφαρμόζεται ως το σύγχρονο μοντέλο ή αλλιώς μοντέλο διερευνητικής 

προσέγγισης. Το μοντέλο αυτό έχει ω στόχο τη διαμόρφωση του στοχαζόμενου 

εκπαιδευτικού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

μαθητών του, τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες της 

εποχής, στοχάζεται πάνω στο εκπαιδευτικό του έργο και το αναπροσαρμόζει ανάλογα 

με τις εκάστοτε συνθήκες (Αντωνίου, 2012, Ξωχέλλης, 2005). Δίνει βαρύτητα στην 

πολύπλευρη ενημέρωση του εκπαιδευτικού (Χατζηδήμου, 2009: 161-162), ο οποίος 

οφείλει να μετασχηματίσει τη γνώση που απέκτησε μέσα από την καθημερινή 

διδακτική πράξη, την πραξιακή γνώση, ώστε να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη 

κατάσταση. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος σκέφτεται κριτικά, είναι 

έτοιμος για καινοτομίες, αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες των μαθητών και 

αναζητά τρόπους ικανοποίησης αυτών των αναγκών, λειτουργώντας αναστοχαστικά 

(Αντωνίου, 2009: 35-36).  

1.4. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Πολλοί μελετητές συμφωνούν ότι η σύγχρονη εποχή διακρίνεται από ραγδαίες 

εξελίξεις που συντελούνται σε οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο και 

μάλιστα με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της σύγχρονης 

ζωής και όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τον 

εκπαιδευτικό. Παραδείγματα τέτοιων εξελίξεων και αλλαγών αποτελούν η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και η οικονομική ύφεση, η αλλαγή στη 

σύνθεση των κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα καθώς 

επίσης και η ραγδαία ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών και των επιστημών. Τα 

φαινόμενα αυτά δημιούργησαν το νέο προφίλ της κοινωνίας, που δεν μπορεί να 

αγνοήσει η εκπαίδευση αλλά επιβάλλεται να τις αντιμετωπίσει, να προσαρμόσει το 

έργο της αλλά και να προσαρμοστεί σε αυτές. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τόσο τον 

τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης όσο και το διδακτικό έργο του κάθε 

εκπαιδευτικού (Πυργιωτάκης, 2000, Αντωνίου, 2009, Ξωχέλλης, 2005, Παπαναούμ, 

2003).Ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να είναι επίσης, εξοικειωμένος με τη χρήση και 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες αποτελούν πλέον κομμάτι του 

σύγχρονου σχολείου ενώ συγχρόνως πρέπει να προστατέψει τους μαθητές του από 

ακραία φαινόμενα παθογένειας που οφείλονται στην κακή χρήση των ΤΠΕ 

(Ξωχέλλης, 2005). 
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Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση και το σχολικό, 

χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. Η ανομοιογενής αυτή σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού, ως αποτέλεσμα των μαζικών μετακινήσεων μεταναστών και 

προσφύγων μεταξύ των κρατών της Ευρώπης αλλά και από τρίτες χώρες προς την 

Ευρώπη, έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες, όπως είναι οι πολύγλωσσες και 

πολυπολιτισμικές τάξεις. Η εκπαίδευση οφείλει αρχικά να δώσει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να έρθουν σε επαφή και «να εκτιμήσουν την ύπαρξη και αξία άλλων 

πολιτισμών και κυρίως να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης και αλληλεγγύης για 

τον ‟ξένο” και για τον ‟άλλον”, που έχει διαφορετικό φυλετικό προσδιορισμό, χρώμα 

και θρήσκευμα και διαφορετικά πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς» (Ξωχέλλης, 

2005:81). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας, παρατηρείται μια 

στροφή προς τη γενική παιδεία και την ποιότητα έναντι της εξειδίκευσης και της 

ποσότητας στη γνώση, καθώς «δεν έχουν πια σημασία η ποσότητα και η πληρότητα 

αλλά η ποιότητα και ο τρόπος πρόσκτησης της γνώσης» (Ξωχέλλης, 2005: 77). Η 

μάθηση παύει να είναι μια στείρα αποστήθιση γνώσεων και αποτελεί ουσιαστικά 

ανακάλυψη νοήματος (Bigge, 2000). Οι ταυτότητες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των μαθητών επαναπροσδιορίζονται. Η παραδοσιακή σχέση εκπαιδευτικού και 

μαθητή αλλάζει, καθώς καταρρέει η παραδοσιακή αυθεντία, ενώ απαιτείται πλέον 

από τον εκπαιδευτικό να σέβεται την προσωπικότητα των μαθητών, να τους δίνει τη 

δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες, και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τις 

εμπειρίες και τις απόψεις τους κατά τη διαδικασία διδασκαλίας και κοινωνικοποίησης 

(Ξωχέλλης, 2005, Hargreaves&Goodson, 1996), Hargreaves, 2000).  

Ο εκπαιδευτικός, ως κύριος παράγοντας της παιδαγωγικής διαδικασίας που 

συντελείται στο σχολικό πλαίσιο, αποτελεί βασικό αντικείμενο της παιδαγωγικής 

έρευνας και εμφανίζεται ως ένας από τους βασικότερους μοχλούς στην υλοποίηση 

της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς φέρει και μεταδίδει την κυρίαρχη κάθε 

φορά ιδεολογία (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 1998, Ξωχέλλης, 2003). 

Αναγνωρίζεται ως σημαντικός συντελεστής της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς 

έργο του είναι να εκπληρώσει τις λειτουργίες του θεσμού του σχολείου: δηλαδή, τη 

μετάδοση γνώσεων, τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, αλλά και την απονομή 

πιστοποιητικών με κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα (Παπαναούμ, 2003). 

Συνεπώς, σημαντικές είναι όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν τον εκπαιδευτικό, από τον 
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προσανατολισμό του στο επάγγελμα, την προετοιμασία και τους όρους ένταξής του 

σε αυτό, έως τις συνθήκες εργασίας, εξέλιξης και επιμόρφωσής του (Παπαναούμ, 

2003).Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων και του τρόπου με τον οποίο αυτές 

επηρεάζουν την εκπαίδευση, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο είναι και πώς 

διαμορφώνεται το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ποια εφόδια αυτός 

χρειάζεται για να επιτελέσει με επιτυχία το έργο του. και φυσικά, προκύπτει κι ένα 

ακόμα εύλογο ερώτημα από την Παπαναούμ (2003), η οποία διερωτάται, για το ποια 

είναι τα κριτήρια που ορίζουν και πώς επιτυγχάνεται η «επάρκεια» του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει να επιτελέσει ένα πολυδιάστατο έργο το οποίο 

αποτελείται από διδασκαλία, κοινωνικοποίηση, διαγνωστική και αξιολόγηση, 

συμβουλευτική, διαχείριση τάξης και διοίκηση σχολικής μονάδας. 

Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους 

με τους οποίους μπορεί να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στις απαιτήσεις που 

δημιουργούν τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, καθώς και τους ρόλους που καλείται ο 

ίδιος να αναλάβει σε αυτές τις νέες συνθήκες.  

1.4.1. Προσεγγίσεις του ρόλου του Εκπαιδευτικού 

Το προφίλ του εκπαιδευτικού προσεγγίζεται διαφορετικά από δύο μεθοδολογικές 

σκοπιές που κυριάρχησαν έως τα τέλη του 20
ου

 αιώνα αναφορικά με την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών, την ερμηνευτική και την κοινωνιολογική ή εμπειρική (Ξωχέλλης, 

2005).Η ερμηνευτική προσέγγιση στοχεύει στην ηθοπλαστική διάσταση της 

εκπαίδευσης και σε έναν ιδεατό τύπο εκπαιδευτικού ο οποίος θα είναι προσηλωμένος 

στις αιώνιες αξίες και στα παιδαγωγικά ιδεώδη, ενώ θα διαθέτει και ένα έμφυτο 

παιδαγωγικό ταλέντο. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η οποία επηρέασε και την 

Ελλάδα, η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ένα κλειστό σύστημα με τον εκπαιδευτικό 

να περιορίζεται στην τήρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία καθορίζεται από 

την κρατική εξουσία. Από την άλλη, σύμφωνα με την κοινωνιολογική ή εμπειρική 

προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός θεωρείται φορέας ενός ειδικού κοινωνικού ρόλου. Οι 

προσδοκίες των ομάδων αναφοράς καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το ρόλο του, καθορίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του (Ξωχέλλης, 2010). Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει πληθώρα 

ρόλων που πολλές φορές είναι μεταξύ τους αλληλοσυγκρουόμενοι. Ο εκπαιδευτικός 

είχε ανέκαθεν έναν ενδιάμεσο και διαμεσολαβητικό ρόλο, καθώς αναλαμβάνει σε 

κάθε εποχή να οδηγήσει τους μαθητές στην κοινωνία των «ωρίμων» και να τους 
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βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν σε αυτήν ομαλά (Πυργιωτάκης, 

2010). Με την ιδιότητα του κρατικού υπαλλήλου, καλείται να μεταδώσει στους 

μαθητές τις κυρίαρχες κάθε φορά αξίες, (Αλτουσέρ, 1981), να συνδέσει τη νέα γενιά 

με τις εμπειρίες και πεποιθήσεις της προηγούμενης και να την εξοπλίσει με τα 

κατάλληλα και απαραίτητα εφόδια (Ξωχέλλης, 2005: 16), που θα συμβάλλουν στην 

ένταξή της στη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα. Με το διδακτικό του έργο 

ο εκπαιδευτικός φέρνει σε επαφή τους δύο παράγοντες: το μαθητή και το μορφωτικό 

αγαθό, με στόχο όχι απλά τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και τη διεύρυνση 

του γνωστικού πεδίου των μαθητών, όπως ίσχυε παλαιότερα, αλλά την αφομοίωση 

των μορφωτικού υλικού από τους μαθητές, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό 

και να το χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους (Πυργιωτάκης, 2000). 

Οι ρόλοι που κυριαρχούν και αφορούν πιο άμεσα τον εκπαιδευτικό, είναι: α. ο 

παιδαγωγικός του ρόλος, β. ο δημοσιοϋπαλληλικός ρόλος, και γ. ο αυτόνομος 

εκπαιδευτικός ρόλος (Ξωχέλλης, 2003). 

 Ο Παιδαγωγικός Ρόλος 

Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να παρουσιάζει τα εξής 

χαρακτηριστικά: α. δεν είναι μόνο μεταδότης γνώσεων, αλλά βοηθά τους μαθητές του 

να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν μόνοι τους τις πληροφορίες και να προάγουν 

τις προσωπικές τους δεξιότητες, β. να καλλιεργεί την αυτενέργεια και τη δημιουργική 

διάθεση των μαθητών, γ.να καλλιεργεί πνεύμα ελευθερίας, δ. να είναι καθοδηγητής 

των μαθητών, ε. να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στ. να οργανώνει 

συνθήκες μάθησης για τη ζωή, ζ. να είναι αναστοχαζόμενος εκπαιδευτικός, και η. να 

συμβάλλει στην απόκτηση αυτόνομης προσωπικότητας των μαθητών (Αντωνίου, 

2009, Καλαϊτζοπούλου, 2001). 

 Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Ρόλος 

Ο εκπαιδευτικός, εκτός από παιδαγωγός, είναι και δημόσιος υπάλληλος, υπόκειται 

στη διοικητική ιεραρχία και η επαγγελματική του ζωή προσδιορίζεται από το 

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και από τη σχολική νομοθεσία. Όλο αυτό το πλαίσιο με 

τις υπαγορεύσεις και εντολές, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, οι γραφειοκρατικές 

εργασίες κι έγνοιες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπική του ζωή και 

συμπεριφορά. Όλα είναι επιβεβλημένα από το υπουργείο παιδείας, από τη λειτουργία 

του σχολείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα, ο έλεγχος της κάθε εργασίας, 
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που νιώθει ο εκπαιδευτικός περισσότερο υπάλληλος, παρά παιδαγωγός και ελλοχεύει 

ο κίνδυνος ο ένας ρόλος να υπερισχύσει έναντι του άλλου. Δύο ρόλοι που πολλές 

φορές έρχονται σε σύγκρουση (Αντωνίου, 2009, Πυργιωτάκης, 1992). 

 Ο Αυτόνομος Εκπαιδευτικός Ρόλος 

Ο εκπαιδευτικός, ανάμεσα στην Πολιτεία και τις «ασφυκτικές» της εντολές και 

ανάμεσα στο κοινωνικό πλαίσιο που κι εκείνο με τη σειρά του πιέζει και απαιτεί, 

οφείλει να βρει μια ενδιάμεση οδό, ώστε να μην παρασυρθεί και μετατραπεί ως 

άβουλος εφαρμοστής εξωγενών εντολών και πεποιθήσεων. Ο στόχος είναι η 

απόκτηση του αυτόνομου εκπαιδευτικού ρόλου, που όμως προϋποθέτει και από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού, υψηλό παιδαγωγικό ήθος και μεγάλη επιστημονική 

ευθύνη (Αντωνίου, 2009). 

1.4.2. Ο Εκπαιδευτικός του 21
ου

 αιώνα 

Η σύγχρονη εποχή,  όπως προαναφέραμε, επιτάσσει και διαμορφώνει τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει και το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να 

συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα σε μια αρμονική σχέση και αλληλεπίδραση. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια στροφή στον τρόπο προσέγγισης του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και στην αντίληψη του ρόλου του ως επαγγελματία, 

καθώς υποστηρίζεται, ότι το να είναι κανείς δάσκαλος σήμερα, σημαίνει κάτι 

περισσότερο από το να διδάσκει και να είναι επιφορτισμένος με τις σχετικές 

υποχρεώσεις. Σημαίνει ακόμα: α. συνεργασία με άλλους, ως μέλος μιας μεγαλύτερης 

μαθησιακής κοινότητας, β. ανάληψη συλλογικής ευθύνης για όλους τους μαθητές, γ. 

ικανότητα εμπλοκής των γονέων και της τοπικής κοινότητας, δ. ετοιμότητα να 

αξιολογεί τη δράση του και τα αποτελέσματά της, ε. δυνατότητα κριτικής 

τοποθέτησης απέναντι στα αποτελέσματα αυτά, στ. κατανόηση των μαθησιακών 

αναγκών και των προβλημάτων των μαθητών καθώς και ανάλογη δραστηριοποίηση, 

και ζ. εμπλοκή στις πρωτοβουλίες της δια βίου μάθησης (Γκρίτζιος, 2006). Την εποχή 

αυτή, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την ανάγκη να συνεργαστούν με τους συναδέλφους 

τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο έργο τους, καθώς 

κατανοούν πλέον, ότι η αυτονομία και η επιστημονική γνώση δεν αρκούν για να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που δημιουργούνται από την πληθώρα των 

πληροφοριών, την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την κοινωνία και τη 

σχολική πραγματικότητα, την ένταξη της ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο, καθώς 
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και την έξαρση των κοινωνικών προβλημάτων (Day, 2003).Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες, οφείλουν να 

συνδυάζουν την τεχνική και τις εξειδικευμένες γνώσεις με την ανάληψη ενός 

κοινωνικού ρόλου ελέγχου της εργασιακής διαδικασίας. Η γνώση αντιμετωπίζεται ως 

μια συνεχιζόμενη δυναμική διαδικασία, η οποία καθιστά τους 

επαγγελματίες/εκπαιδευτικούς ικανούς να παίρνουν μόνοι τους τις αποφάσεις που 

τους αφορούν και ευέλικτους στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών 

(Παπαναούμ, 2003). Οι παραπάνω αλλαγές παραπέμπουν στη διαμόρφωση ενός 

«στοχαζόμενου» εκπαιδευτικού, ενός εκπαιδευτικού «ερευνητή» και 

«μεταρρυθμιστή» (Καλαϊτζοπούλου, 2001,  Γκρίτζιος, 2006). Αυτό το μοντέλο του 

στοχαζόμενου επαγγελματία, όπως ονομάστηκε, στοχεύει στην ενδυνάμωση και 

χειραφέτηση  των εκπαιδευτικών, μέσα από την κριτική εξέταση των ιδεολογιών και 

των αξιών που στηρίζουν το έργο τους (Καλαϊτζοπούλου, 2001). 

Ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, αναφέρεται και αναδεικνύεται τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, ως ο τύπος του εκπαιδευτικού που διαθέτει τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες προκλήσεις 

(Καλαϊτζοπούλου, 2001). Επίσης: 

 Μαθαίνει από το παρελθόν αλλά ζει στο παρόν και κοιτάζει το μέλλον 

 Γνωρίζει ότι η κάθε τάξη έχει τη δική της δυναμική και κάθε ομάδα μαθητών έχει 

τις δικές της ανάγκες και αποφεύγει να στηρίζεται μόνο σε δοκιμασμένες 

μεθόδους και πρακτικές  

 Εξετάζει και επανεξετάζει παραδοχές  

 Σέβεται τις δημοκρατικές αρχές στις οποίες στηρίζει τη διδασκαλία του, για την 

οποία δείχνει προθυμία στον αναστοχασμό και τον πειραματισμό 

 Αναπτύσσει την προσωπική του θεωρία και μπορεί να αιτιολογήσει τις επιλογές 

του καθώς η πρακτική του στηρίζεται σε ένα σαφώς κατανοητό σκεπτικό 

 Γνωρίζει ότι μέσω των παραπάνω δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των μαθητών 

του αλλά και μεταξύ των μαθητών και του ιδίου (Brookfield,1995:265-267) 

 Αρνείται «να αποδεχτεί ρόλους που θέλουν τους εκπαιδευτικούς απλούς εκτελεστές 

του παιδαγωγικού έργου και που τους αφαιρούν το αυτονόητο δικαίωμα να 

κατανοούν το έργο αυτό ως σύνολο και σε όλες τις διαστάσεις 

του»(Σαλτερής,2006:126) 
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Παρομοίως, ο Ξωχέλλης (2010:115)αναφέρει πως «πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό 

κριτικά σκεπτόμενο, συνεχώς επιμορφωνόμενο, με ερευνητική διάθεση και ευαίσθητο 

σε καινοτομίες» ο οποίος «αποβλέπει πρωτίστως στην ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης, της αυτενεργούς δραστηριότητας και των κοινωνικών πτυχών της 

συμπεριφοράς του μαθητή και προτάσσει στη διδασκαλία και μάθηση ποιοτικές 

διαστάσεις και τρόπους κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των γνώσεων» 

(Ξωχέλλης, 2005:148). 

Ο Dewey(1944), με τις διαχρονικές και προοδευτικές για την εποχή του 

απόψεις, αναφέρει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά-στάσεις (attitudes) που πρέπει να 

έχει ο άνθρωπος που διαθέτει αναστοχαστική σκέψη. Σύμφωνα με αυτά, ο 

αναστοχαστικός εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να δοθεί και να αφοσιωθεί ολόψυχα 

στο έργο του (wholeheartedness), να συλλέγει δεδομένα και να εμπλέκεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο στην εμπειρία που ο ίδιος βιώνει χωρίς να τον επηρεάζει η 

κριτική που μπορεί να του ασκηθεί από άλλους (directness). Επίσης, πρέπει να είναι 

ανοικτός σε νέες οπτικές και αντιλήψεις χωρίς αυτό να σημαίνει άκριτη υιοθέτηση 

όλων των νέων ιδεών(openmindedness). Τέλος, πρέπει να διακατέχεται και από 

υπευθυνότητα (responsibility), να διερωτάται ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες των 

σκέψεων και των πράξεών του (Dewey, 1944).  

Σύμφωνα με τον Schön (1983:40) ο οποίος βασίστηκε στον Dewey, η 

αναστοχαστική σκέψη διακρίνεται στο στοχασμό κατά την πράξη και στον στοχασμό 

πάνω στην πράξη. Ο στοχασμός κατά τη δράση είναι ο σχεδόν ασυνείδητος, 

στιγμιαίος στοχασμός που συμβαίνει όταν ένας πιο έμπειρος δάσκαλος επιλύει ένα 

πρόβλημα ή δίλημμα. Ο Schön περιγράφει το γεγονός αυτό ως μια κατάσταση κατά 

την οποία ο/η εκπαιδευτικός αντλεί γνώσεις και δεξιότητες από το ρεπερτόριο που 

διαθέτει και αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται μια κατάσταση 

μπορεί να αλλάξει πορεία και να λειτουργήσει διαφορετικά στην τάξη. Ο στοχασμός 

πάνω στη δράση λαμβάνει χώρα μετά το γεγονός ή τη διδασκαλία και είναι μια πιο 

συνειδητή διαδικασία. Οι ενέργειες αναλύονται κριτικά και αξιολογούνται ενώ 

εξετάζεται και τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχε ακολουθηθεί μια διαφορετική 

πορεία δράσης. Δεδομένου ότι περιλαμβάνει αναδρομή στο γεγονός που έχει 

παρέλθει αποτελεί μια μορφή αναδρομικού στοχασμού. Μπορεί να περιλαμβάνει την 

καταγραφή των όσων έχουν συμβεί και το λόγο για τον οποίο έχουν συμβεί, όπως για 
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παράδειγμα η συμπλήρωση μιας φόρμας αξιολόγησης του μαθήματος (Harrison, 

2010: στο: Δόσης, 2017). 

Εκτός από τα παραπάνω είδη στοχασμού, η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης 

επαγγελματικής ταυτότητας για τον εκπαιδευτικό απαιτεί, και ένα άλλο είδος 

στοχασμού, αυτόν σχετικά με τη δράση. Ο στοχασμός αυτός «αντιπροσωπεύει μια 

ευρύτερη κριτική στάση η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση των ηθικών, πολιτικών 

και λειτουργικών ζητημάτων που εμπεριέχονται στον καθημερινό τρόπο σκέψης και 

πρακτικής των εκπαιδευτικών…[ενώ ταυτόχρονα] αποτελεί το μέσο ώστε οι 

επαγγελματίες τόσο να αναλαμβάνουν ευθύνη, όσο και να λογοδοτήσουν για τις 

αποφάσεις που παίρνουν κατά τη διδασκαλία, καθώς και να διατηρήσουν μια ευρύτερη 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των στόχων και των πρακτικών της διδασκαλίας και 

του πολιτικού πλαισίου στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα» (Day, 2003:80). 

Οι Zeichner και Liston (στο: Δόσης, 2017), εστιάζοντας στην ουσία του 

τρόπου σκέψης των εκπαιδευτικών εντόπισαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο 

στοχασμό σχετικά με τη δράση. Από αυτές μπορούν να αναδειχθούν τέσσερα 

σημαντικά στοιχεία που συνδέονται με το ρόλο του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού. 

1. Φαίνεται πως ο στοχασμός σχετικά με τη δράση είναι μια διαδικασία που 

μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες στον εκπαιδευτικό τόσο για τη 

διδακτική πράξη όσο και για πιο γενικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη το 

κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εργάζεται.  

2. Μέσω του στοχασμού αυτού ο εκπαιδευτικός θέτει στο επίκεντρο το μαθητή 

και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο, το γνωστικό φορτίο που φέρει καθώς επίσης 

και τα ενδιαφέροντά του.  

3. Ο στοχασμός θεωρείται ως πολιτική πράξη και συνεπώς εστιάζει σε όλες 

εκείνες τις παραμέτρους που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 

πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας.  

4. Αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού, ο 

οποίος όπως φαίνεται εστιάζει ταυτόχρονα σε θέματα διδακτικής και 

περιεχομένου, σε θέματα κοινωνικοποίησης και δημοκρατικών αρχών στους 

μαθητές και στη διαφορετικότητά τους και σε ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει 

εντός και εκτός σχολείου. 
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Ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, χαρακτηρίζεται από κριτική και δημιουργική σκέψη, 

αναζητά και εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις, αναλαμβάνει και δίνει στους μαθητές του 

πρωτοβουλίες, προσπαθεί να κατανοήσει τις ανάγκες των μαθητών του, διερευνά τα 

προβλήματα που προκύπτουν και αναζητά τρόπους επίλυσής τους (Χατζηδήμου, 

2009: 163-164). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αλλαγών, προκύπτει και η ανάγκη για ένα νέο 

προφίλ εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν προτάσσει στη διδακτική διαδικασία τις 

γνωστικές επιδόσεις των μαθητών, αλλά επικεντρώνεται στους τρόπους προσέγγισης 

της γνώσης και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης (Ξωχέλλης, 

2005: 91). Γίνεται έτσι μια σταδιακή μετάβαση από το μοντέλο του «τεχνοκράτη 

δασκάλου», σε αυτό του «κριτικά σκεπτόμενου δασκάλου (Αντωνίου, 2002: 347). 

Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται μεταβολές στο έργο και επομένως και  στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με στόχο την προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού καλά 

ενημερωμένου, κριτικά σκεπτόμενου και ανοιχτού σε διδακτικές καινοτομίες 

(Ξωχέλλης, 2005: 85-86). Σε διεθνές επίπεδο, μάλιστα, παρατηρείται μια γενικότερη 

στροφή στην ανάπτυξη πρακτικών, επαγγελματικών δεξιοτήτων (Widdeen 1995, Oser 

& Oelkers, 2001). Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται αλλαγές στην σκοποθεσία 

και στην οργάνωση της προπτυχιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, με απώτερο 

στόχο την προώθηση του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού του (Ξωχέλλης, 2005: 90-91).  

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι σύγχρονες συνθήκες ζωής απαιτούν από τον 

εκπαιδευτικό διαρκή επιστημονική ενημέρωση και αντίστοιχη επαγγελματική 

ευαισθητοποίηση (Καλαϊτζοπούλου, 2001;  Γκρίτζιος, 2006), έχει προκύψει η ανάγκη 

για διαρκή, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και έχει αναδειχθεί ο ρόλος της επιμόρφωσης, 

η οποία συνδέεται στενά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Ξωχέλλης, 2005: 110).  

Η διδασκαλία είναι εκ των πραγμάτων μια πολύπλοκη και απαιτητική 

δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει έρευνα, επιλογή, αποφάσεις, δημιουργική 

σκέψη και δυνατότητα κρίσης των αξιών (Rudduck, 1991) και θα έπρεπε να γίνεται 

αντιληπτή ως μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να προδιαγραφεί επακριβώς εκ των 

προτέρων (Παπαναούμ, 2003). Αναγνωρίζεται επίσης, ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει 

εκπαιδευτικός από τη μια στιγμή στην άλλη (Καλαϊτζοπούλου, 2001), αλλά μέσα από 

μια συνεχή, εξελικτική διαδικασία, που επιφέρει αλλαγές και επανατοποθετήσεις, 

τόσο σε προσωπικό, όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 2 

2. Το Πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, υπάγεται στην 

Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, 

μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 

544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 (Οδηγός Σπουδών, 2013)
1
. 

Το πρόγραμμα σπουδών το συντάσσει η επιτροπή Προγράμματος, η οποία, 

αφού μελετήσει παρατηρήσεις και προτάσεις όλων των αρμόδιων οργάνων και 

φορέων, υποβάλλει με σχετική εισήγηση τον Οδηγό Σπουδών στη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος, όπου και εγκρίνεται κάθε Απρίλιο. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα 

παρουσιάσουμε τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, β. τα μαθήματα και γ. 

την Πρακτική Άσκηση. 

2.1. Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών βασίζεται κυρίως στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο καλύπτει την τετραετή φοίτηση και προετοιμασία των 

φοιτητών. Στοχεύοντας να καταστήσει το δάσκαλο, επιστήμονα, ερευνητή αλλά και 

επαγγελματία, είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω τέσσερις αρχές: 

1. Η πρώτη αρχή στοχεύει στο να καταστήσει τον κάθε φοιτητή ικανό να 

αντιμετωπίζει κριτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό του έργο, αλλά και όλα τα 

εκπαιδευτικά θέματα γενικότερα. Επίσης, να παρακολουθεί τις εξελίξεις των 

Επιστημών της Αγωγής, αλλά και να προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό 

την παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής γνώσης (δάσκαλος επιστήμονας και 

ερευνητής).  

2. Η δεύτερη αρχή στοχεύει στον επαγγελματία δάσκαλο και για το λόγο 

αυτό, η εκπαίδευσή του (θεωρητική και πρακτική) είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη 

                                                           
1
 Όλο το περιεχόμενο του παρόντος κεφαλαίου έχει πηγή αναφοράς τον Οδηγό Σπουδών 2013, 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
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και δομημένη, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εκπληρώνει με υπευθυνότητα και 

αποτελεσματικότητα τόσο το παιδαγωγικό, όσο και διδακτικό του έργο. 

Οι γενικοί στόχοι που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών για την εκπαίδευση των 

μελλοντικών δασκάλων είναι τέσσερις και αφορούν στο γενικό προφίλ του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού, που πρέπει να έχει επιστημονική και παιδαγωγική 

κατάρτιση: 

 Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες και θεωρίες των Επιστημών της 

Αγωγής και να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική 

κατάρτιση) 

 Να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις από τις επιστήμες 

από τις οποίες προέρχονται τα μορφωτικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, αλλά και να έχουν εισαχθεί 

στη μεθοδολογία των επιστημών αυτών (κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες) 

 Να έχουν αποκτήσει γνώσεις Διδακτικής των μαθημάτων που διδάσκονται 

στο δημοτικό σχολείο (διδακτική κατάρτιση) 

 Να έχουν αναπτύξει παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του (πρακτική κατάρτιση).   

3. Η τρίτη αρχή στοχεύει στην πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και διδακτική) και 

προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών και αφορά στην πρακτική άσκηση στο 

δημοτικό σχολείο, τον τόπο της συστηματικής αγωγής και διδασκαλίας. Η άσκηση 

στην πράξη μέσα από την άμεση και προσωπική σχολική εμπειρία βοηθά τους 

φοιτητές να μετασχηματίσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις σε 

ποικίλους και εναλλακτικούς χειρισμούς κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Συμβάλλει όμως και στην τεκμηρίωση, προαγωγή και διεύρυνση της θεωρητικής 

γνώσης τους, καθώς αυτή αποκτά νόημα και περιεχόμενο δοκιμαζόμενη στην πράξη. 

Τη δυναμική αυτή σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, πανεπιστημίου και σχολείου, 

σπουδών και επαγγέλματος απηχεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, που αποτελεί 

διεθνώς αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Το 

έργο αυτό, υποστηριζόμενο από το μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

ενσωματωμένο οργανικά στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ 

αναλαμβάνει η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) 

(συνύφανση θεωρίας και πράξης). Η συστηματική της  υλοποίηση, αξιολόγηση και 
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προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας βοηθά το 

μελλοντικό δάσκαλο να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις απαιτήσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

4. Η τέταρτη αρχή στοχεύει στον «πολυδύναμο δάσκαλο» και σε μια εκπαίδευση η 

οποία να καθιστά το δάσκαλο ικανό να διδάσκει όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού 

Προγράμματος του δημοτικού σχολείου. Παράλληλα, οι σημερινές «κοινωνίες της 

γνώσης και της τεχνολογίας» απαιτούν από το δάσκαλο να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται σε ένα νέο, σύνθετο ρόλο, στο πλαίσιο ενός ρευστού και διαρκώς 

μεταβαλλόμενου κόσμου. Οι αλματώδεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς του 

επιστητού, ο πλουραλισμός των αξιών και η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών, ο 

δημοκρατικός τρόπος πολιτικής οργάνωσης και ζωής, καθώς και οι συνεχείς 

αναδιατάξεις στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο μιας 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επιβάλλουν αλλαγές τόσο στη σκοποθεσία της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όσο και στους τρόπους παροχής και επεξεργασίας των 

γνώσεων. Επιχειρώντας να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή και λαμβάνοντας υπόψη 

την ποικιλία στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, το Πρόγραμμα Σπουδών 

προσφέρει – στο μέτρο των δυνατοτήτων του – μια σειρά από μαθήματα επιλογής.     

2.2.Η Οργάνωση του προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στο 

Πρότυπο Πειραματικό και τα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική 

πτυχιακή εργασία. 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών με φόρτο εργασίας 

κάθε εξαμήνου για τον φοιτητή 30 ECTS και συνολικό φόρτο για τη λήψη του 

πτυχίου 240 ECTS (8 x 30 = 240 ECTS). Τα μαθήματα διαχωρίζονται σε 

Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). 

Στο σύνολο των μαθημάτων το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους 

φοιτητές αντιστοιχεί στο 80% του φόρτου εργασίας τους και τα επιλέξιμα μαθήματα 

στο 20% του συνολικού φόρτου εργασίας τους. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1, οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα 

κατά 20% του συνόλου του προγράμματος.  
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Γράφημα 1. Το ποσοστό των Υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και των 

μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής από τον φοιτητή 

Τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο σύνολο των οκτώ εξαμήνων ανέρχονται 

σε 42 και αντιστοιχούν σε 192 ECTS και 80% του συνολικού φόρτου εργασίας των 

φοιτητών. Σημειώνεται ότι στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα 

Υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 17% του συνολικού φόρτου εργασίας τους και του 21.25% των 

Υποχρεωτικών μαθημάτων (γράφημα 2).   

Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά οκτώ μαθήματα και 

αντιστοιχούν στο 17.5% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (34 ECTS). 

Έξι μαθήματα (6 X 4 = 24 ECTS) αφορούν σε δύο μαθήματα από κάθε ομάδα 

επιστημών - τις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑ), τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ) και 

των Θετικών Επιστημών (ΘΕ) -  ενώ στα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα 

συγκαταλέγονται και δύο μαθήματα πρακτικής άσκησης (2 Χ 5 = 10 ECTS).   

Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που μπορούν να επιλέξουν οι 

φοιτητές είναι 6 (6 Χ 4=24 ECTS) και αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού φόρτου 

εργασίας των φοιτητών.   
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Γράφημα 2. Το ποσοστό (%) κάθε τύπου μαθήματος στο σύνολο των σπουδών (240 ECTS). 

2.2.1. Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Υποχρεωτικά (Y) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του 

Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει 

δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Στόχος των υποχρεωτικών 

μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή στις συγκεκριμένες Επιστήμες της 

Αγωγής και τη μεθοδολογία τους και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε 

όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Το 40% περίπου των Υποχρεωτικών μαθημάτων 

αφορά στις Επιστήμες της Αγωγής και στη Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση. Τα 

υπόλοιπα μαθήματα επιμερίζονται ισόποσα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη 

Διδακτική τους(30%) και στις Θετικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%).  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS ΠΜ 

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (16) 65 48 

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους (11) 45 33 

Μαθήματα Θετικών Επιστημών και της Διδακτικής τους (9) 41 27 

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (6) 31 21 

Πίνακας 1. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών γίνεται κυρίως με μορφή διαλέξεων. 

Ορισμένα από αυτά, όπως π.χ. η Φυσική, η Φυσική Αγωγή, η Εικαστική και 
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Καλλιτεχνική Αγωγή, καθώς και η Διδακτική της Μουσικής συνδυάζονται με 

ασκήσεις (εργαστηριακές, φροντιστηριακές, πρακτικές). Τα περισσότερα 

Υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται - σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών - 

κυρίως στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα· ο αριθμός τους ελαττώνεται βαθμιαία στα 

επόμενα τέσσερα.  Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουμε αναλυτικά τα 

υποχρεωτικά μαθήματα ανάλογα με τον τομέα που ανήκουν: 

1. Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής 

Βασική Παιδαγωγική κατάρτιση ECTS ΠΜ 

Υ 101 Διδακτική Μεθοδολογία  4 3 

Υ 102 Ειδική Αγωγή  4 3 

Υ 103 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  4 3 

Υ 104 Εκπαιδευτική Πολιτική  4 3 

Υ 105 Εξελικτική Ψυχολογία  4 3 

Υ 106 Θεωρίες μάθησης – Μαθησιακές δυσκολίες  4 3 

Υ 107 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  4 3 

Υ 108 Παιδαγωγικά Υλικά και Μέσα  4 3 

Υ 110 Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Δημοτικό Σχολείο  5 3 

Υ 111 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  4 3 

Υ 112 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  4 3 

Υ 113 Παιδαγωγική  4 3 

Υ 114 Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις  στη σχολική 

τάξη  

4 3 

Υ 115 Παιδαγωγική Ψυχολογία  4 3 

Υ 116 Συγκριτική Παιδαγωγική  4 3 

Υ 117 Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική  4 3 

Πίνακας 2. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής και η αντιστοιχία τους σε ECTS και 

πιστωτικές μονάδες. 

2. Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και η Διδακτικής τους 

Κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το 

περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό 

ECTS ΠΜ 
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Σχολείο 

Υ 201 Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 4 3 

Υ 202 Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας 4 3 

Υ 203 Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της 4 3 

Υ 204 Νέα Ελληνική Ιστορία 4 3 

Υ 205 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 5 3 

Υ 206 Ελληνική Λαογραφία 4 3 

Υ 207 Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία 4 3 

Υ 208 Ιστορία: Αρχαιότητα και Βυζάντιο 4 3 

Υ 209 Ορθοδοξία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4 3 

Υ 210 Εικαστικά Εργαστήρια 4 3 

Υ 211 Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4 3 

Πίνακας 3. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους και η 

αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

3. ΜαθήματαΘετικών Επιστημών και η Διδακτικής τους 

Κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το 

περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό 

Σχολείο 

ECTS ΠΜ 

Υ 301 Διδακτική των Μαθηματικών 4 3 

Υ 302 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 4 3 

Υ 303 Οι έννοιες της Φυσικής και οι Αναπαραστάσεις τους 5 3 

Υ 304 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4 3 

Υ 305 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 5 3 

Υ 306 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 5 3 

Υ 307 Στατιστική 5 3 

Υ 308 Στοιχεία Αριθμητικής και Θεωρίας Αριθμών για τους εκπαιδευτικούς 4 3 

Υ 309 Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυση Προβλημάτων 5 3 

Πίνακας 4. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών και της Διδακτικής τους και η αντιστοιχία 

τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 
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Τα Υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή και δεν 

προαπαιτούν άλλα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελούν οι Διδακτικές των μαθημάτων του 

δημοτικού σχολείου (Β΄ φάση Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης), 

οι οποίες προαπαιτούν τα αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα της κατηγορίας των 

Ειδικών Επιστημών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη, επειδή οι 

Διδακτικές των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου αρχίζουν στο τέταρτο εξάμηνο. 

2.2.2. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι τα μαθήματα που κατατάσσονται σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο φοιτητής, με την 

υποχρέωση η επιλογή του αυτή να αντιστοιχεί σε δύο από τα μαθήματα της κάθε 

κατηγορίας (σύνολο: 6 μαθήματα). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Επιστήμες της 

Αγωγής, β) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους και γ) Θετικές Επιστήμες 

και η Διδακτική τους. Εφόσον επιλεγούν από το φοιτητή τα συγκεκριμένα μαθήματα 

– με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω – , θεωρούνται στο εξής ως Υποχρεωτικά 

και κανένα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 

μάθημα. Εξαίρεση μπορεί να ισχύσει εφόσον κάποιο συγκεκριμένο μάθημα έχει 

πάψει πια να προσφέρεται, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα της 

ίδιας κατηγορίας.  

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS ΠΜ 

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (2) 8 6 

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους (2) 8 6 

Μαθήματα Θετικών Επιστημών και της Διδακτικής τους (2) 8 6 

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (2) 10 6 

Πίνακας 5. Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα και η αντιστοιχία τους σε ECTS και 

πιστωτικές μονάδες. 

Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα αποβλέπουν στην 

εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της επιστήμης αναφοράς τους και 

παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. 

Για το λόγο αυτό έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Στα πλαίσια 

ενός τέτοιου μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών 
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και εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, οι οποίες 

γίνονται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

διδασκόντων. Κάθε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να επιλεγεί από 30 

φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το μάθημα 

επιλεγεί ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από φοιτητές του Τμήματος ή άλλων 

Τμημάτων ή εφόσον τα προσφερόμενα μαθήματα στην κάθε κατηγορία δεν μπορούν 

να καλύψουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων.   

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου  

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ) ECTS ΠΜ 

ΥΕ 131 Αναλυτικά Προγράμματα 4 3 

ΥΕ 132 Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής 4 3 

ΥΕ 133 Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου 4 3 

ΥΕ 134 Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδα 4 3 

ΥΕ 135 Ιστορία  της Αγωγής 4 3 

ΥΕ 136 Εννοιολογική ανάπτυξη 4 3 

ΥΕ 137 Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών και 

Προβλημάτων Συμπεριφορά 

4 3 

Πίνακας 6. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής χειμερινού εξαμήνου και 

η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών 

(ΑΕ) 

ECTS ΠΜ 

ΥΕ 231 Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 4 3 

ΥΕ 232 Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση 4 3 

ΥΕ 267Μουσειακή Εκπαίδευση (ΥΕ234) 4 3 

ΥΕ 239Παραδοσιακοί χοροί 4 3 

ΥΕ 240Μέτρηση και Αξιολόγηση αντιληπτικοκινητικών Ικανοτήτων και 

Δεξιοτήτων 

4 3 

ΥΕ 249Μουσική Θεωρία και Πράξη 4 3 

ΥΕ 265Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του  4 3 
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ΥΕ 256Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης  και επικοινωνίας 4 3 

ΥΕ 258 Εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης των Γλωσσικών Δεξιοτήτων 4 3 

ΥΕ 261 Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ιστορίας 4 3 

Πίνακας 7. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών χειμερινού εξαμήνου 

και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ) ECTS ΠΜ 

ΥΕ 331 Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά με χρήση 

Πληροφορικής Τεχνολογίας 

4 3 

ΥΕ 332 Επιστημολογία 4 3 

ΥΕ 333 Εφαρμοσμένη Στατιστική 4 3 

ΥΕ 335Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 4 3 

ΥΕ 345Διαχείριση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Ι 4 3 

ΥΕ 349Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία στο δημοτικό σχολείο 4 3 

ΥΕ 431Β' Φάση: Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος 4 3 

Πίνακας 8. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών χειμερινού εξαμήνου και η 

αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου  

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ) ECTS ΠΜ 

ΥΕ/ΕΕ 140 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 142 Ολοήμερο σχολείο. Θεωρία και πράξη 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 144Ιστορία της Εκπαίδευσης στη Μακεδονία 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 145Ηθική και Συναισθηματική ανάπτυξη 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 146Νοητική Καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 151Συμβουλευτική μαθητών - γονέων 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 154Οργανωσιακή Συμπεριφορά 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 155 Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε μικτές τάξεις   

Πίνακας 9. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής εαρινού εξαμήνου και η 

αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 
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Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών 

(ΑΕ) 

ECTS ΠΜ 

ΥΕ/ΕΕ 242 Μικρασιατικός Ελληνισμός 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 243 Διδακτική της Λογοτεχνίας 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 244 Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 245 Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 248 Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 254Πολιτισμικά Στοιχεία Ολυμπιακών Αγώνων του 4ου αιώνα μ.Χ. 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 255 Μακεδονία & Προσφυγικός Ελληνισμός 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 257Εισαγωγή στη Διγλωσσία: Διγλωσσία & Εκπαίδευση 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 262Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πολιτισμού 4 3 

ΥΕ 263Ιστορία & Εικόνα 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 264 Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 266 Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και  παραγωγή 

κειμένων 

4 3 

Πίνακας 10. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών εαρινού εξαμήνου 

και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ) ECTS ΠΜ 

ΥΕ/ΕΕ 337Στοιχεία Ιστορίας των Μαθηματικών και Μαθηματική 

Εκπαίδευση 

4 3 

ΥΕ/ΕΕ 338Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 339Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

Τεχνητής Ευφυΐας 

4 3 

ΥΕ/ΕΕ 342Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας 4 3 

ΥΕ/ΕΕ 346Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ΙΙ 4 3 

Πίνακας 11. Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών εαρινού εξαμήνου και η 

αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών δε δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε Κατ’ 

Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, επειδή το πρόγραμμα αυτών των εξαμήνων 

καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από Υποχρεωτικά Μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή 

δίνεται για πρώτη φορά στο 4ο εξάμηνο, ενώ στα επόμενα εξάμηνα τα περιθώρια για 
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συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα αυξάνονται βαθμιαία. 

Εξάλλου αρκετά από τα μαθήματα αυτά προαπαιτούν την επιτυχή εξέταση σε 

αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού μαθήματος, ο φοιτητής που το είχε επιλέξει 

υποχρεούται να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον προσφέρεται. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν προσφέρεται το μάθημα αυτό, είναι δυνατό να 

αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα της ίδιας ομάδας 

μαθημάτων. 

2.2.3. Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών προβλέπει δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες 

(6x3=18ΠΜ) ή 24 (6 χ 4 ECTS) για μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Ο φοιτητής έχει 

τη δυνατότητα να συμπληρώσει το πρόγραμμά του με μαθήματα τα οποία 

ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα πέρα από τις δεσμεύσεις που 

απορρέουν από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Κατ’ 

Επιλογήν Υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Β΄ φάσης 

και της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης). Τα μαθήματα αυτά μπορεί να τα επιλέξει 

από τα προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής του Τμήματος τα οποία προσφέρονται 

κατά το εαρινό εξάμηνο, ή από μαθήματα άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου ή 

ακόμη και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και του εξωτερικού. Καθένα από τα μαθήματα 

αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει φόρτο εργασίας μικρότερο από 4 

μονάδες ECTS, προκειμένου να πιστωθεί με 3 ΠΜ από το σύνολο των 171 μονάδων 

που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι 

υποχρεωμένος να καλύψει τις δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες με προαιρετικά 

μαθήματα από άλλα Τμήματα, αλλά ότι αυτή είναι μία επιπλέον δυνατότητα που του 

δίνεται, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει και μαθήματα από τα Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά προσφερόμενα.   

Όλα τα μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά, μπορούν επίσης να έχουν και το 

χαρακτήρα της Ελεύθερης Επιλογής. 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ECTS ΠΜ 

ΕΕ 501 Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και 

συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

4 3 



 

[43] 

 

ΕΕ 504 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου 4 3 

ΕΕ 505 Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου 4 3 

Πίνακας 12. Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές μονάδες. 

Κάθε μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτητές κατ’ 

ανώτατο όριο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το μάθημα επιλεγεί ως 

μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από φοιτητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ή 

εφόσον τα προσφερόμενα μαθήματα στην κάθε κατηγορία δεν μπορούν να καλύψουν 

τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων. Θέση μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής επέχει και η 

Πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί προς τρία μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή 12 

ECTS. 

2.2.4. Πτυχιακή Εργασία 

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) του 

Τμήματος. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται κατά το 6ο ή στις αρχές 

του 7ου εξαμήνου και όχι μετά την 30η Νοέμβρη από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στη 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά και ορίζει δεύτερο 

βαθμολογητή. Πτυχιακή εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανατεθεί πέρα 

από αυτά τα χρονικά όρια.  Κάθε διδάσκων δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες 

από δέκα πτυχιακές εργασίες κατ’ έτος.   

Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται δακτυλογραφημένη σε τρία αντίτυπα, ένα 

από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής μαζί με την ψηφιακή μορφή 

της εργασίας έως την 20η Μαΐου κάθε έτους προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την 

εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση παράδοσης μετά από αυτήν την ημερομηνία 

και μέχρι την 15η Σεπτέμβρη η βαθμολογία της θα ανακοινώνεται με την εξεταστική 

του Σεπτέμβρη.  Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη και τον δεύτερο 

βαθμολογητή και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας, ο οποίος 

στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Σχετικά με τη δομή και τις 

απαιτήσεις της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να συμβουλεύεται τον 

Σύντομο Οδηγό Επιστημονικής Τεχνογραφίας για περισσότερες λεπτομέρειες.   

Η πτυχιακή εργασία πιστώνεται με εννέα πιστωτικές μονάδες (9 ΠΜ) ή 

δώδεκα (12) μονάδες ECTS, οι οποίες συνυπολογίζονται στα μαθήματα Ελεύθερης 
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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). 

2.3. Το πρόγραμμα «Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

άσκησης» του ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) 

αποσκοπεί κυρίως στη βασική διδακτική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) του 

φοιτητή και εμπεριέχει και την πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία. Αποτελείται 

από τρεις ξεχωριστές φάσεις με συναφείς στόχους, περιεχόμενα και τρόπο 

οργάνωσης. Ξεκινά στο τρίτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο όγδοο εξάμηνο.  

Η πρώτη φάση (Α΄ φάση) αποβλέπει στην εισαγωγή του φοιτητή στη θεωρία 

και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας, με σχετικά θεωρητικά μαθήματα στη 

Σχολή και συστηματική παρατήρηση στο σχολείο.   

Η δεύτερη φάση (Β΄ φάση) αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή 

στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη εκ μέρους 

του φοιτητή ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας 

των μαθημάτων αυτών.  

Η τρίτη φάση (Γ΄ φάση) αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή στον 

κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Ο φοιτητής 

αναλαμβάνει την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου επί μία εβδομάδα 

σε μια τάξη πολυθέσιου σχολείου και άλλη μία εβδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο.  

Τα επιμέρους μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής 

και της Ιστορίας συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Υποχρεωτικών μαθημάτων, 

ενώ από τα πέντε μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Θρησκευτικών, των 

Εικαστικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει 

υποχρεωτικά τα δύο. Τα υπόλοιπα τρία είναι δυνατό να επιλεγούν ως μαθήματα 

Ελεύθερης Επιλογής.    

Όλες οι φάσεις της πρακτικής άσκησης επέχουν θέση εργαστηρίου. Με την 

έννοια αυτή: α. Δεν επιτρέπεται σε φοιτητές να συμμετέχουν σε επόμενη φάση, χωρίς 

να έχουν ολοκληρώσει την προηγούμενη. β. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη Β΄ 

ή Γ΄ Φάση (ούτε και να επιλέγουν μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά) χωρίς να 
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έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα που αντιστοιχούν σ’ 

αυτήν. γ. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου. δ. 

Φοιτητές οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους είναι 

υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη συγκεκριμένη φάση της πρακτικής άσκησης κατά 

το εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται.  

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση 

Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση ECTS ΠΜ 

Α' Φάση:  

Υ 401Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας 5 3 

Β' Φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου 

Υ 402Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 5 3 

Υ 403Διδακτική της Ιστορίας 5 3 

Υ 404Διδακτική των Μαθηματικών 5 3 

Υ 405Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 5 3 

Γ’ Φάση:  

Υ 407 Ανάληψη παιδαγωγικού - διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με 

θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση 

6 6 

Πίνακας 13. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές 

μονάδες. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής Άσκησης του χειμερινού εξαμήνου 

Β’ Φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου ECTS ΠΜ 

ΥΕ 431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος 5 3 

ΥΕ 432 Διδακτική των Θρησκευτικών 5 3 

ΥΕ 433 Διδακτική των Εικαστικών 5 3 

ΥΕ 434 Διδακτική της Μουσικής 5 3 

ΥΕ 435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 5 3 

Πίνακας 14. Τα Μαθήματα Διδακτικής χειμερινού εξαμήνου και η αντιστοιχία τους σε ECTS και 

πιστωτικές μονάδες. 
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Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής Άσκησης του εαρινού εξαμήνου 

Β’ Φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου ECTS ΠΜ 

ΥΕ 431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος 5 3 

ΥΕ 432 Διδακτική των Θρησκευτικών 5 3 

ΥΕ 433 Διδακτική των Εικαστικών 5 3 

ΥΕ 434 Διδακτική της Μουσικής 5 3 

ΥΕ 435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 5 3 

Πίνακας 15. Τα Μαθήματα Διδακτικής εαρινού εξαμήνου και η αντιστοιχία τους σε ECTS και πιστωτικές 

μονάδες. 

2.3.1. Η Οργάνωση του μαθήματος της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής άσκησης του ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε εκτενώς την οργάνωση και τη δομή της 

Πρακτικής Άσκησης κατά τις τρεις φάσεις υλοποίησής της. 

2.3.1.1. Α΄ Φάση: Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας   

Η Α΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται 

στο 3ο εξάμηνο και καλύπτει 3 πιστωτικές μονάδες ή 5 μονάδες ECTS.  Οι φοιτητές 

παρακολουθούν εναλλάξ θεωρητικό μάθημα στη Σχολή (εισήγηση και συζήτηση ενός 

θέματος) και διδασκαλία στις τάξεις του Πρότυπου Πειραματικού κυρίως, αλλά και 

άλλων συνεργαζόμενων σχολείων. Η παρατήρηση της διδασκαλίας γίνεται με 

συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους, που σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα του 

θεωρητικού μαθήματος. Οι φοιτητές συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα παρατήρησης 

της διδασκαλίας, με άξονες τα θέματα αυτά. Ακολουθεί συζήτηση  και ανάλυση της 

διδασκαλίας με βάση τις παρατηρήσεις των φοιτητών. Η συζήτηση γίνεται με την 

καθοδήγηση αποσπασμένων δασκάλων σε μικρές ομάδες (έως 15 φοιτητές), έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης και η ενεργός συμμετοχή όλων των 

φοιτητών - μελών της ομάδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν π.χ. είναι αδύνατη για 

διάφορους λόγους η διά ζώσης παρακολούθηση στο σχολείο, γίνεται παρατήρηση και 

ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. Η συζήτηση και ανάλυση της 

διδασκαλίας στις ομάδες και η ανάπτυξη του νέου θέματος στην ολομέλεια του 
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εξαμήνου διαρκούν συνολικά τρεις ώρες. Η παρακολούθηση διδασκαλίας στα 

σχολεία διαρκεί τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες.   

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σημαντική θέση έχουν 

οι «μέντορες» των φοιτητών, δηλαδή οι αποσπασμένοι στο Τμήμα από την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δάσκαλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν τους υποψήφιους 

συναδέλφους τους κατά την προετοιμασία τους για το εκπαιδευτικό έργο. Από την 

παρουσία των μεντόρων σε όλες της φάσεις της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. και από τους 

απαιτητικούς ρόλους που αναλαμβάνουν – οργάνωση των επισκέψεων των φοιτητών 

στα σχολεία, επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των φοιτητών, αξιολόγηση 

των διδακτικών ασκήσεων, «εταιρική» υποστήριξη των δασκάλων που ανοίγουν τις 

τάξεις τους στους φοιτητές και εν γένει στήριξη όλων των δράσεων που 

αναπτύσσονται για τη σύζευξη θεωρίας και πράξης – εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η 

διαμόρφωση δύο απαραίτητων για την άσκηση των φοιτητών συνθηκών:  

 η αρμονική συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και στο Τμήμα ως ίδρυμα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και   

 η ανάπτυξη θεωρητικής υποδομής για τη θεμελίωση και την επιτυχή 

οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης.  

Υποχρεώσεις του φοιτητή   

Ο φοιτητής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. Η παρουσία 

του είναι υποχρεωτική. Κάθε εβδομάδα παραδίδει συμπληρωμένο το σχετικό φύλλο 

παρατήρησης στον αποσπασμένο δάσκαλο, υπεύθυνο της ομάδας του. Στο τέλος του 

εξαμήνου παραδίδει γραπτή εργασία, της οποίας η θεματική αναφέρεται σε ένα από 

τα θέματα που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 

καθώς και στην αντίστοιχη παρατήρηση που έκανε ο ίδιος σε συγκεκριμένη τάξη.   

Αξιολόγηση του φοιτητή   

Για την αξιολόγηση του φοιτητή συνεκτιμώνται η γραπτή εργασία, τα συμπληρωμένα 

φύλλα παρατήρησης, η συνέπεια και το ενδιαφέρον του, καθώς και η ενεργός 

συμμετοχή του στο μάθημα. Την ευθύνη του προγράμματος της Α΄ φάσης έχει 

παιδαγωγός, μέλος Δ.Ε.Π., σε συνεργασία με αποσπασμένους δασκάλους (μέντορες).  
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2.3.1.2. Β΄ Φάση: Διδακτική των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου    

Η Β΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης ολοκληρώνεται – 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών – σε τέσσερα εξάμηνα: αρχίζει στο 

4ο και τελειώνει στο 7ο εξάμηνο. Περιλαμβάνει τη διδακτική εννέα (9) συνολικά 

μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Από τα εννέα μαθήματα, τα τέσσερα – 

Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, Διδακτική της Ιστορίας, Διδακτική των 

Μαθηματικών και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – είναι υποχρεωτικά και 

προσφέρονται από το τέταρτο (4ο) ως το έβδομο (7ο) εξάμηνο. Από τα υπόλοιπα 

πέντε –  δηλαδή Διδακτική των Θρησκευτικών, Διδακτική της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος, Διδακτική των Εικαστικών, Διδακτική της Μουσικής και Διδακτική 

της Φυσικής Αγωγής – ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει τα δύο, στο πέμπτο (5ο) 

και έκτο (6ο) εξάμηνο. Τα υπόλοιπα μπορεί, αν θέλει, να τα παρακολουθήσει ως 

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.    

 Ο αριθμός των φοιτητών στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής είναι περιορισμένος και 

ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.   

 Σε κάθε Διδακτική μαθήματος αντιστοιχούν τρεις πιστωτικές μονάδες (3ΠΜ) ή 5 

ECTS. Έτσι, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων της δεύτερης φάσης είναι 6 x 3 ΠΜ 

= 18 ΠΜ ή 6 Χ 5 = 30 ECTS.   

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στη Διδακτική ενός μαθήματος είναι η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο αντίστοιχο Υποχρεωτικό μάθημα. Εάν το 

Υποχρεωτικό μάθημα περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μέρη, τότε μπορεί ο 

καθηγητής να επιτρέψει στο φοιτητή να παρακολουθήσει παράλληλα το τελευταίο 

μέρος του Υποχρεωτικού μαθήματος και την αντίστοιχη Διδακτική. Γενικότερη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στη Β΄ Φάση είναι η ολοκλήρωση της  Α΄ 

Φάσης της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης.   

Στόχοι   

Η Β΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης αποβλέπει:   

 Στη βασική θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή στη Διδακτική κάθε μαθήματος 

και   
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 Στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να σχεδιάζει, να διεξάγει και να 

αξιολογεί μια οργανωμένη διδασκαλία.   

Οργάνωση και περιεχόμενα   

Για τη διεξαγωγή της Β΄ Φάσης της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης έχουν οριστεί δύο ημέρες της εβδομάδας. Κάθε Διδακτική περιλαμβάνει 

δύο μέρη: ένα θεωρητικό, που πραγματοποιείται στη Σχολή και διαρκεί τέσσερις 

εβδομάδες (4 εβδομάδες x 1 τρίωρο την εβδομάδα) και ένα κυρίως πρακτικό μέρος, 

με διδασκαλίες την καθορισμένη μέρα σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης, καθώς και 

ανάλυση και αξιολόγηση των διδασκαλιών την επομένη.    

Α. Θεωρητικό μέρος   

Το θεωρητικό μέρος κάθε Διδακτικής περιλαμβάνει:  

 Βιβλιογραφική ενημέρωση για τη Διδακτική του μαθήματος. 

 Αναγκαιότητα και σκοποί του μαθήματος.  

 Ιστορική εξέλιξη του μαθήματος.   

 Ψυχολογικές προϋποθέσεις του μαθητή.   

 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος, στόχοι και περιεχόμενα, σχολικά 

εγχειρίδια κατά τάξη.   

 Μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος (διάρθρωση της διδασκαλίας, μορφές 

εργασίας και επικοινωνίας).  

 Μέσα διδασκαλίας του μαθήματος και χρήση τους.   

 Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και έλεγχος αποτελεσμάτων 

της διδασκαλίας.  

 Παρατήρηση και ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών.      

Β. Πρακτικό μέρος   

Το πρακτικό μέρος κάθε Διδακτικής περιλαμβάνει:   

 Δειγματική διδασκαλία του αποσπασμένου δασκάλου ή μαγνητοσκοπημένη 

διδασκαλία:   

Ο αποσπασμένος δάσκαλος παρουσιάζει στους φοιτητές το σχεδιασμό μιας 

διδακτικής ενότητας, τον οποίο έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

καθηγητή, αφού προηγουμένως έχει γνωρίσει την τάξη, στην οποία θα διδάξει. Στη 
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συνέχεια διδάσκει την ενότητα στο σχολείο. Τη διδασκαλία, η οποία 

μαγνητοσκοπείται, παρακολουθούν οι φοιτητές και ο υπεύθυνος καθηγητής. Η 

ανάλυση και αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται στη Σχολή από τον αποσπασμένο 

δάσκαλο, τους φοιτητές και τον υπεύθυνο καθηγητή.   

 Διδασκαλίες φοιτητών:   

Ο φοιτητής σχεδιάζει μόνος του μια διδακτική ενότητα. Για το σκοπό αυτό φροντίζει 

να επισκεφτεί προηγουμένως την τάξη στην οποία θα διδάξει. Έρχεται σε επαφή με 

τους μαθητές, γνωρίζει το δάσκαλο και παρακολουθεί τη διδασκαλία του 

συγκεκριμένου μαθήματος από το δάσκαλο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνει 

στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστεί για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του 

(γνωστικό επίπεδο των μαθητών και περιπτώσεις παιδιών που έχουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες στο μάθημα αυτό, στιλ μάθησης και διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας της 

τάξης ή του σχολείου για την συγκεκριμένη ενότητα κ.ά.). Αφού καθοριστεί, σε 

συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης, η ενότητα που θα διδάξει, ο φοιτητής 

προετοιμάζεται ως προς το περιεχόμενο της ενότητας, κάνει τις μεθοδολογικές 

επιλογές του και σχεδιάζει τη διδασκαλία του. Για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του 

ο φοιτητής χρησιμοποιεί τις οδηγίες και το υπόδειγμα σχεδιασμού διδασκαλίας που 

δίνεται από τους υπεύθυνους της Διδακτικής του συγκεκριμένου μαθήματος. Το 

υπόδειγμα του σχεδιασμού αποτελεί ένα γενικό βοηθητικό διάγραμμα, που έχει 

σκοπό όχι να περιορίσει, αλλά να βοηθήσει το φοιτητή παρέχοντάς του κάποιες 

βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση της διδασκαλίας του.  Ο φοιτητής 

παρουσιάζει το σχεδιασμό στον αποσπασμένο δάσκαλο και τον συζητά μαζί του, 

ενδεχομένως τον τροποποιεί και τον συμπληρώνει, με σκοπό την καλύτερη 

προετοιμασία του για τη διδασκαλία.   

Ο φοιτητής διδάσκει την ενότητά του στο σχολείο. Τον παρακολουθούν οι 

συμφοιτητές της ομάδας του, ο υπεύθυνος αποσπασμένος δάσκαλος και ο αρμόδιος 

καθηγητής. Όταν κρίνεται αναγκαίο, γίνεται και μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας. Η 

ανάλυση και αξιολόγηση της διδασκαλίας του φοιτητή πραγματοποιείται στη Σχολή 

από τον ίδιο, τους συμφοιτητές που τον παρακολούθησαν, τον αποσπασμένο δάσκαλο 

και τον υπεύθυνο καθηγητή. Η ανάλυση γίνεται διαφοροποιημένα ως προς τους 

στόχους, το περιεχόμενο, τη μέθοδο, τα μέσα κ.λπ. Με αφορμή προβλήματα και 

δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας τους, αναπτύσσονται από τον καθηγητή και τους συνεργάτες του 
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αποσπασμένους εκπαιδευτικούς-μέντορες ενδεικτικά θέματα, τα οποία αναφέρονται 

τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθοδολογία του συγκεκριμένου μαθήματος. Έτσι, 

καλύπτονται κάποια κενά και συμπληρώνεται η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών 

στη Διδακτική του μαθήματος.   

 Αξιολόγηση του μαθήματος:   

Η τελευταία συνάντηση του εξαμήνου αφιερώνεται στην αποτίμηση των εργασιών 

του εξαμήνου και στην αξιολόγηση του προγράμματος του μαθήματος από όλους 

τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τους φοιτητές. Εκφράζονται οι κριτικές 

παρατηρήσεις για τους στόχους, τα περιεχόμενα και τον τρόπο οργάνωσης του 

μαθήματος, συνάγονται συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του 

μαθήματος.   

Υποχρεώσεις του φοιτητή   

Ο φοιτητής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες. Η παρουσία του είναι 

υποχρεωτική. Εάν απουσιάσει πάνω από δύο φορές στα θεωρητικά μαθήματα ή από 

τη δειγματική διδασκαλία του δασκάλου (παρουσίαση σχεδιασμού, διεξαγωγή, 

αξιολόγηση), επαναλαμβάνει το μάθημα. Ο φοιτητής σχεδιάζει και διεξάγει μία 

τουλάχιστον διδασκαλία σε κάθε Διδακτική μαθήματος. Όταν είναι εφικτό, από 

οργανωτικής πλευράς, μπορεί να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει σε συνεργασία 

με το δάσκαλο της τάξης και μια δεύτερη ή και περισσότερες διδασκαλίες, χωρίς να 

απαιτείται η παρακολούθηση από τον αρμόδιο καθηγητή, τον αποσπασμένο δάσκαλο 

ή και τους συμφοιτητές του. Μια δεύτερη διδασκαλία πραγματοποιεί οπωσδήποτε, 

όταν δεν είναι είτε ο ίδιος ικανοποιημένος είτε οι υπεύθυνοι του μαθήματος από την 

πρώτη διδασκαλία του.   

Εάν ο φοιτητής δεν παρουσιάσει και δε συζητήσει το σχεδιασμό του μαθήματος που 

πρόκειται να διδάξει με τον υπεύθυνο δάσκαλο, το αργότερο μία ημέρα πριν από τη 

διδασκαλία του, δεν του επιτρέπεται να διδάξει. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί 

να διδάξει, ενημερώνει εγκαίρως το δάσκαλο της τάξης και τον υπεύθυνο 

αποσπασμένο δάσκαλο. Δεν επιτρέπεται να κάνει περισσότερες από μία διδασκαλίες 

την ίδια μέρα στα διαφορετικά μαθήματα του κύκλου που παρακολουθεί. Μετά την 

πραγματοποίηση της διδασκαλίας του παραδίδει γραπτή εργασία, στην οποία 

περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η αξιολόγησή της.   

Αξιολόγηση του φοιτητή   
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Για την αξιολόγηση του φοιτητή συνεκτιμώνται:   

 ο σχεδιασμός της διδασκαλίας του (κατοχή αντικειμένου, διατύπωση στόχων, 

διδασκαλίας του σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος, όπως 

αποτυπώνονται στο σχετικό φύλλο αξιολόγησης – ειδικό για κάθε μάθημα   

 η γραπτή εργασία του  

 η γραπτή ή προφορική εξέταση στο θεωρητικό μέρος της Διδακτικής του 

μαθήματος και   

 η υπευθυνότητα, το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή του στο μάθημα.  Η 

διεξαγωγή της διδασκαλίας καθαυτής δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για τη βαθμολόγηση του φοιτητή, γιατί η επιτυχής διεξαγωγή της πέρα από το 

σχεδιασμό εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες, για τους οποίους 

πιθανώς δεν ευθύνεται ο φοιτητής. Η διδασκαλία δεν γίνεται για να 

βαθμολογηθεί ο φοιτητής, αλλά για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, να 

συγκρίνει τις πιθανές διαφορές μεταξύ του σχεδιασμού και της διεξαγωγής 

διδασκαλίας, να προβληματιστεί και να συζητήσει με τους συμφοιτητές του 

και τους υπευθύνους του μαθήματος επιμέρους θέματα της διδακτικής 

διαδικασίας, να διαμορφώσει κριτική συνείδηση και στάση.   

Την ευθύνη της Διδακτικής κάθε μαθήματος έχει ο αρμόδιος καθηγητής Διδακτικής 

σε συνεργασία με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Όσα περιγράφονται στο 

παραπάνω σχήμα (Θεωρητικό Μέρος, Πρακτικό Μέρος και Αξιολόγηση)  είναι 

ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Ο κάθε διδακτικολόγος μπορεί να τα προσαρμόζει 

στις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκει προκρίνοντας και άλλες 

μεθοδολογικές επιλογές, σύμφωνα με τις βασικές αρχές οργάνωσης του 

Προγράμματος.  

2.3.1.3.  Γ΄ Φάση: Ανάληψη παιδαγωγικού και διδακτικού έργου σε σχολική τάξη επί 

τρεις εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση   

Η Γ΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται 

στο 8ο εξάμηνο.   

Η φάση αυτή περιλαμβάνει:   

 θεωρητική ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών στη Σχολή, 
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 πρακτική άσκηση σε δημοτικά σχολεία της πόλης και των κοινοτήτων της 

περιοχής, μιάμιση (1,5)  εβδομάδα σε πολυθέσιο και μιάμιση (1,5) εβδομάδα 

σε ολιγοθέσιο σχολείο (γνωριμία με την τάξη, βαθμιαία ένταξη στο ημερήσιο 

πρόγραμμα εργασίας, ανάληψη της ευθύνης της τάξης και διδασκαλία όλων 

των μαθημάτων του ημερησίου προγράμματος),  

 συναντήσεις στη Σχολή για συζήτηση των εμπειριών από την πρακτική 

άσκηση και ανάλυση παιδαγωγικών και διδακτικών προβλημάτων που 

αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους.  Προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή του φοιτητή στην τρίτη φάση είναι η ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης.   

Στην τρίτη φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης 

αντιστοιχούν έξι πιστωτικές μονάδες (6 ΠΜ).   

Στόχοι   

Στόχοι της τρίτης φάσης είναι:  

 να αποκτήσει ο φοιτητής άμεση εμπειρία της καθημερινής εργασίας και ζωής 

στο σχολείο  

 να αναπτύξει την ικανότητα σχεδιασμού της διδασκαλίας κάτω από 

πραγματικές συνθήκες εργασίας, αξιοποιώντας γνώσεις από τις προηγούμενες 

φάσεις της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης, από τα 

υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών αλλά και την προσωπική 

εμπειρία και κατάρτισή του  

 να αναπτύξει την ικανότητα υλοποίησης του σχεδιασμού της διδασκαλίας με 

μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, αλλά και ευελιξία  

 να αναπτύξει την ικανότητα παιδαγωγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας  

 να αναπτύξει την ικανότητα της εξατομικευμένης αντιμετώπισης παιδιών που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς  

 να αναπτύξει την ικανότητα αυτοαξιολόγησης του έργου του  

 να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη παιδαγωγική ευθύνη του δασκάλου απέναντι 

στο παιδί, τις δυσκολίες αλλά και τις ευχάριστες πλευρές του έργου του   

 να διευρύνει τον προσωπικό του ορίζοντα κατανόησης της παιδαγωγικής και 

διδακτικής διαδικασίας     

Οργάνωση   
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Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην τρίτη φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής Άσκησης κατανέμονται σε ομάδες των 20 - 25 ατόμων. Το πρόγραμμα 

κάθε ομάδας πραγματοποιείται μέσα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (για λόγους 

πρακτικούς και διδακτικούς) και περιλαμβάνει τα εξής:   

Α. Συναντήσεις στη Σχολή   

Αρχικά πραγματοποιούνται δύο τρίωρες συναντήσεις στη Σχολή. Οι υπεύθυνοι 

καθηγητές και οι αποσπασμένοι δάσκαλοι παρουσιάζουν το πρόγραμμα της τρίτης 

φάσης. Ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με θέματα διοίκησης και λειτουργίας του 

δημοτικού σχολείου (διεύθυνση, σύλλογος διδασκόντων, υπηρεσιακά καθήκοντα, 

σχέση με το σχολικό σύμβουλο, σχέση με τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, σχέση με τους γονείς, το ωρολόγιο 

πρόγραμμα κ.ά.). Υπενθυμίζουν τους τρόπους συλλογής στοιχείων και πληροφοριών 

για την τάξη ως ομάδα, αλλά και για κάθε παιδί ατομικά (παρατήρηση, συνομιλία με 

το δάσκαλο της τάξης και με το παιδί, «έλεγχος προόδου» κάθε παιδιού, παίζοντας με 

τα παιδιά στο διάλειμμα κ.ά.). Ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με τον 

προγραμματισμό της διδασκαλίας σε μακροεπίπεδο (ετήσιος προγραμματισμός, 

τριμηνιαίος προγραμματισμός). Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές 

μπορούν να ασκηθούν στην κατάρτιση μόνον εβδομαδιαίου προγράμματος. Ο 

προγραμματισμός αυτός μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκτός των άλλων και τη 

διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, όπως λ.χ. την επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε μια 

έκθεση, στο εργαστήριο ενός καλλιτέχνη, σε μια βιοτεχνία ή σε ένα εργοστάσιο, 

συναντήσεις με τους γονείς κ.λπ. Κατά την πρώτη συνάντηση γίνεται επίσης και η 

κλήρωση των τάξεων στις οποίες θα διδάξει κάθε φοιτητής και οριστικοποιείται το 

πρόγραμμα. Αμοιβαίες αλλαγές επιτρέπονται, μόνον εφόσον δεν δημιουργούν 

οργανωτικά προβλήματα.   

Β. Γνωριμία με την τάξη  

Ο φοιτητής επισκέπτεται την τάξη του πολυθέσιου σχολείου στην οποία θα διδάξει 

και επιδιώκει την βαθμιαία ένταξή του στο σχολικό ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας. 

Την πρώτη μέρα παρακολουθεί τη διδασκαλία των μαθημάτων από το δάσκαλο της 

τάξης και συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες που θα του χρειαστούν για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας του.   
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Τη δεύτερη μέρα διδάσκει, ύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο της τάξης, μία 

ενότητα ενός μαθήματος της επιλογής του, παρακολουθεί τα υπόλοιπα μαθήματα και 

σε ορισμένες φάσεις της διδακτικής διαδικασίας μπορεί – αφού έχει συνεννοηθεί με 

το δάσκαλο της τάξης – να συμμετέχει σε αυτήν. Όταν τα παιδιά εργάζονται ατομικά, 

μπορεί να καθίσει δίπλα σε έναν αδύναμο μαθητή και να τον βοηθά, π.χ. κατά τη 

διάρκεια του «σκέφτομαι και γράφω» ή στην επίλυση ενός προβλήματος στα 

Μαθηματικά. Όταν τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, μπορεί να συμμετέχει διακριτικά 

στις εργασίες της ομάδας ως μέλος της.   

Την τρίτη μέρα διδάσκει δύο μαθήματα της επιλογής του και τις υπόλοιπες ώρες 

παρακολουθεί και συμμετέχει όπως την προηγούμενη ημέρα.   

Γ. Ανάληψη διδακτικού έργου για μιάμιση εβδομάδα σε πολυθέσιο σχολείο   

Ο φοιτητής καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα (ενότητες που θα διδάξει σε κάθε 

μάθημα και λοιπές σχολικές εκδηλώσεις). Με βάση αυτό σχεδιάζει, πραγματοποιεί 

και αξιολογεί τη διδασκαλία των μαθημάτων κάθε ημέρας.   

Δ. Συναντήσεις στη Σχολή  

Ακολουθούν δύο τρίωρες συναντήσεις στη Σχολή. Φοιτητές, αποσπασμένοι δάσκαλοι 

και παιδαγωγοί καθηγητές συζητούν τις εμπειρίες των φοιτητών από την πρακτική 

άσκηση στο πολυθέσιο σχολείο, ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους και αναλύουν 

τα παιδαγωγικά και διδακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την διδασκαλία. 

Επίσης γίνεται η ενημέρωση των φοιτητών για τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες 

των ολιγοθέσιων σχολείων και δίνονται οδηγίες για το σχεδιασμό και την οργάνωση 

της διδασκαλίας σε αυτά.   

Ε. Γνωριμία με τις τάξεις του ολιγοθέσιου σχολείου στις οποίες θα διδάξει ο φοιτητής 

και βαθμιαία ένταξή του στο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας.   

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στο πολυθέσιο σχολείο.   

Στ. Ανάληψη του διδακτικού έργου επί μιάμιση εβδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο.   

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στο πολυθέσιο σχολείο.   

Ζ. Συναντήσεις στη Σχολή  

Ακολουθούν δύο τρίωρες συναντήσεις στη Σχολή. Συζητιούνται οι εμπειρίες και τα 

προβλήματα από την πρακτική άσκηση στο ολιγοθέσιο σχολείο. Στην τελευταία 
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συνάντηση καλούνται για συμμετοχή στη συζήτηση και οι δάσκαλοι των 

συνεργαζόμενων σχολείων. Το πρόγραμμα της τρίτης φάσης διαρκεί για κάθε ομάδα 

φοιτητών τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων 

διδασκαλίας οι φοιτητές απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων 

στη Σχολή. Οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι αποσπασμένοι δάσκαλοι κατά τη διάρκεια 

των τριών εβδομάδων διδασκαλίας επισκέπτονται τις τάξεις, στις οποίες ασκούνται οι 

φοιτητές, παρακολουθούν τη διδασκαλία τους, συζητούν στα διαλείμματα τα διάφορα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, τους συμβουλεύουν και τους 

συμπαρίστανται. Επίσης διαπιστώνουν τυχόν ελλείψεις στην κατάρτιση των φοιτητών 

με σκοπό την ανατροφοδότηση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης, αλλά και άλλων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Κάθε φοιτητής 

παρακολουθείται μια μέρα τουλάχιστον στο πολυθέσιο και μια μέρα στο ολιγοθέσιο 

σχολείο από – άλλον κάθε φορά – αποσπασμένο δάσκαλο. Ο αποσπασμένος 

δάσκαλος παραμένει στην τάξη του ασκούμενου φοιτητή και προσφέρει τη βοήθειά 

του καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.   

Υποχρεώσεις του φοιτητή   

Ο φοιτητής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. Τηρεί 

ημερολόγιο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο 

καταγράφει σημειώσεις από τις συναντήσεις στη Σχολή, παρατηρήσεις και 

πληροφορίες από τις ημέρες παρακολούθησης και γνωριμίας με την τάξη, το 

σχεδιασμό και την αξιολόγηση του έργου του (σχεδιασμός διδασκαλίας των 

μαθημάτων μιας ημέρας, εβδομαδιαίος προγραμματισμός) και οτιδήποτε έχει σχέση 

άμεση ή έμμεση με την τρίτη φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης. Παραδίδει γραπτή εργασία (όχι το ημερολόγιο), η οποία περιλαμβάνει: 1. 

έναν εβδομαδιαίο προγραμματισμό, 2. το σχεδιασμό και την αξιολόγηση τριών 

διδασκαλιών (μιας από κάθε κύκλο μαθημάτων), 3. τις εμπειρίες από την πρακτική 

άσκηση και 4. κριτικές παρατηρήσεις και προτάσεις για τη Γ΄ Φάση της Διδακτικής 

Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης.   

Αξιολόγηση του φοιτητή   

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται με βάση: τη διδασκαλία στη σχολική τάξη 

(σχεδιασμός και διεξαγωγή), τη γραπτή εργασία, καθώς και το ενδιαφέρον και τη 
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συμμετοχή του στις συναντήσεις στη Σχολή. Την ευθύνη της τρίτης φάσης έχουν 

παιδαγωγοί καθηγητές σε  συνεργασία με αποσπασμένους δασκάλους.      

Μαθησιακοί στόχοι  

Μετά  την  Γ΄ Φάση της  ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. οι φοιτητές θα πρέπει:  

 να έχουν αποκτήσει άμεση εμπειρία της καθημερινής εργασίας και ζωής στο 

σχολείο   

 να έχουν την ικανότητα να  σχεδιάζουν τη διδασκαλία κάτω από πραγματικές 

συνθήκες εργασίας,  

 να εφαρμόζουν το σχεδιασμό διδασκαλίας με μεθοδικότητα, 

αποτελεσματικότητα και ευελιξία  

 να αντιμετωπίζουν με παιδαγωγικό τρόπο τα  προβλήματα  που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας  

 να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα εξατομικευμένα προβλήματα 

μάθησης και συμπεριφοράς  

 να είναι σε θέση να αυτοαξιολογούν το έργο τους 

 να έχουν συνειδητοποιήσει τη μεγάλη παιδαγωγική ευθύνη του δασκάλου 

απέναντι στο παιδί    

 να έχουν διευρύνει τον προσωπικό τους ορίζοντα κατανόησης της 

παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1. Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

Ένα από τα βασικά στοιχεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων που καθορίζει και τον 

τρόπο λειτουργίας τους είναι το Πρόγραμμα Σπουδών τους. Κάθε παιδαγωγικό τμήμα 

έχει και το δικό του  οδηγό σπουδών  που καθορίζει τους στόχους του τμήματος, τις 

προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου και την περιγραφή των μαθημάτων, τα οποία 

αποτελούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των Παιδαγωγικών Τμημάτων  όσον αφορά την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και το προφίλ του εκπαιδευτικού που διαμορφώνουν 

και προετοιμάζουν, έτσι ώστε να ενσωματωθεί αργότερα στην κοινωνία της αγοράς. 

Με τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες , το ενδιαφέρον των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων μετατοπίζεται από τον τεχνοκράτη δάσκαλο, ο οποίος επικεντρώνεται 

περισσότερο σε διδακτικές διαδικασίες και μεθόδους , σε έναν κριτικά σκεπτόμενο 

εκπαιδευτικό, πιο δημιουργικό, ευαισθητοποιημένο και πιο ενεργό σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο (Αντωνίου,2002). 

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, παρόλο που διαφέρει 

από τμήμα σε τμήμα μπορεί να χωριστεί ,σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε τρεις 

τομείς : 1)ειδικότητα/ γνωστικό αντικείμενο, 2)παιδαγωγική κατάρτιση, 3)πρακτική 

άσκηση(Ξωχέλλης,2005 :103).Όσον αφορά τον πρώτο τομέα της ειδικότητας, το 

πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που σχετίζονται με τα γνωστικά 

αντικείμενα που καλείται ο εκπαιδευτικός να διδάξει στο μέλλον. Τα τελευταία 

χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν πιο εξειδικευμένοι  οι τομείς ειδικοτήτων 

στο πανεπιστήμιο, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 

εκπαιδευτικών (Αντωνίου,2009).Ο δεύτερος τομέας, η παιδαγωγική κατάρτιση 

περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με την παιδαγωγική και τη διδακτική μεθοδολογία. 

Μελετάται η σχέση δασκάλου-μαθητή, η διδακτική διαδικασία και η 

κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου. Ο τρίτος τομέας του προγράμματος 

σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση. Σε όλες τις σχολές είναι απαραίτητη η 

σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Με τον όρο πρακτική άσκηση εννοούμε κάθε 

προγραμματισμένη και μεθοδευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα , η οποία 

φέρνοντας το φοιτητή-υποψήφιο εκπαιδευτικό σε άμεση επαφή με τη σχολική 

πραγματικότητα, έχει σκοπό τη σύνδεση της εκπαιδευτικής πράξης με την 
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παιδαγωγική θεωρία, την εξοικείωση του φοιτητή με το μελλοντικό επαγγελματικό 

του πεδίο, την κατανόηση των συνθηκών και των προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού 

έργου και τη συστηματική εισαγωγή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στους βασικούς 

τομείς της καθημερινής παιδαγωγικής και διδακτικής δραστηριότητας , δηλ. την 

ανάλυση, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδακτικών και παιδαγωγικών 

διαδικασιών(Θεοδώρου, 2000 στο: Aργυροπούλου 2005:44).Τα μοντέλα της 

πρακτικής άσκησης είναι κυρίως δύο :To μονοφασικό μοντέλο και το διφασικό. Στο 

πρώτο, η πρακτική άσκηση είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 

διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ,κάτι το οποίο ισχύει και για την Ελλάδα. Στο 

διφασικό μοντέλο οι φοιτητές τελειώνουν πρώτα τις σπουδές τους τρία ή τέσσερα 

χρόνια και κατόπιν όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά ως δάσκαλοι 

παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός συνήθως έτους. Αυτή 

η διαδικασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό (Μάρκου,1991 στο: 

Αργυροπούλου,2005).Στην Ευρώπη συνήθως συναντάμε το διφασικό μοντέλο όπως 

στη Γερμανία αλλά σε μερικές χώρες συνυπάρχει το διφασικό με το μονοφασικό 

μοντέλο, όπως η Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα, τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, ακολουθούν το μονοφασικό μοντέλο, παρέχοντας 

ταυτόχρονα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς τη θεωρητική επιστημονική 

εκπαίδευση, την παιδαγωγική-διδακτική κατάρτιση και την Πρακτική 

Άσκηση(Αντωνίου,2009:145). 

Καθώς η πρακτική άσκηση είναι τόσο σημαντική στα περισσότερα 

παιδαγωγικά τμήματα ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παιδαγωγική γνώση του 

αντικειμένου, η ικανότητα δηλαδή του εκπαιδευτικού  να προσαρμόζει τη γνώση 

περιεχομένου που κατέχει στις εκάστοτε παιδαγωγικές συνθήκες π.χ στο επίπεδο και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του. Στα περισσότερα Προγράμματα Σπουδών 

προβλέπεται το 1/3 των μαθημάτων να αφιερώνεται στην παιδαγωγική κατάρτιση, το 

1/3 στο Γνωστικό Αντικείμενο και το υπόλοιπο 1,3 στην Πρακτική Άσκηση. Παρ΄όλα 

αυτά συναντάμε διαφορές από τμήμα σε τμήμα. 

3.1.1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

Στο Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης διδάσκονται τριάντα (30) υποχρεωτικά μαθήματα. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, δώδεκα (12) από αυτά ανήκουν 

στον τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών, εννέα(9) ανήκουν στον τομέα 

θετικών επιστημών και Νέων τεχνολογιών, τέσσερα(4) στον τομέα Παιδαγωγικής και 
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Κοινωνικού Αποκλεισμού και πέντε(5) είναι τα μαθήματα πρακτικής άσκησης. 

Παρατηρούμε  ότι το σαράντα τοις εκατό (40%) των μαθημάτων αφορά Κοινωνικές 

και Πολιτισμικές Σπουδές. Από τα τριάντα(30) υποχρεωτικά  μαθήματα τα εννέα(9) 

είναι μαθήματα επιστημών της Αγωγής(Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση), τα εφτά(7) 

είναι μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών, εννέα(9) Θετικών Επιστημών και 

πέντε(5) μαθήματα πρακτικής άσκησης. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών  

Υποχρεωτικά 

Υ-1 Ψυχολογία και Σχολείο 

Υ-2 Ιστορική Θεώρηση της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης  

Υ-3 Θεμελίωση της Παιδείας στη Φιλοσοφική Σκέψη 

Υ-4 Οργάνωση Διαδικασιών Μάθησης στο Σχολείο 

Υ-5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Υ-6 Γλώσσα και Νέοι Γραμματισμοί στο Σχολείο 

Υ-7 Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα: Μάθηση και Διδασκαλία  

Υ-8 Διδακτική Γλώσσας και Ψυχογλωσσολογία: Διδακτικές Πρακτικές  

Υ-9 Διδακτική Γλώσσας και Σπουδές Γραμματισμών: Διδακτικές Πρακτικές  

Υ-10 Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική πράξη  

Υ-11 Διδακτική της Λογοτεχνίας  

Υ-12 Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Ελλάδα 

Υποχρεωτικά Επιλογής 

ΥΕ-1 Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία: Εφαρμογές στην Τάξη  

ΥΕ-2 Κριτικός Γραμματισμός και Λειτουργική Γραμματική: Εφαρμογές στην Τάξη  

ΥΕ-3 Πρακτικές Διδασκαλίας Πολυτροπικού Λόγου 

ΥΕ-4 Νέες Διδακτικές Πρακτικές στο Μάθημα της Λογοτεχνίας  

Επιλογής 

Ε-1 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης,  
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Ε-2 Διγλωσσία και Νέα Περιβάλλοντα Μάθησης,  

Ε-3 Αναπαραστάσεις της Κοινωνίας στη Σύγχρονη Νεοελληνική Πεζογραφία,  

Ε-4 Ψυχική Υγεία και Σχολείο,  

Ε-5 Κοινωνική Ψυχολογία και Εκπαίδευση,  

Ε-6 Έρευνα Σχολικών Εγχειριδίων,  

Ε-7 Υπολογιστική Γλωσσολογία: Αξιοποίηση στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής, 

Ε-8 Γνωσιολογικά Ζητήματα της Παιδείας,  

Ε-9 Σύνδεση Οικογένειας και Σχολείου,  

Ε-10 Δημιουργική Γραφή και Φιλαναγνωσία,  

Ε-11 Νέες Τεχνολογίες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,  

Ε-12 Παιδική Λογοτεχνία,  

Ε-13 Φιλοσοφία της Παιδείας  

Ε-14 Η Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη/Ξένη στη Διασπορά  

Ε-15 Ψυχολογία, Μετανάστευση και Σχολείο  

Ε-16 Ελευθεριακή Μάθηση  

Ε-17 Νεοέλληνες Παιδαγωγοί  

Ε-18 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική  

Ε-19 Μορφές Οικογενειακής Οργάνωσης στη Σύγχρονη Κοινωνία 

Ε-20 Κοινωνική και Πολιτισμική Κατασκευή των Ταυτοτήτων φύλου  

Ε-21 Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση  

Ε-22 Η Παιδική Λογοτεχνία ως Μέσο για την Καλλιέργεια της Γλώσσας  

Ε-23 Δημιουργία Ενταξιακού Περιβάλλοντος για τη Διδασκαλία της Δεύτερης 

Γλώσσας  

Ε-54 Πλαίσια Συνεργασίας του Σχολείου με Φορείς Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 

Πολιτικής στην Κοινότητα   

Ε-55 Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Εισαγωγή στη 

Θεωρία του Πολιτισμού  
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Ε-57 Το Άτομο και η Κοινωνία μέσα από την Κοινωνιολογική Οπτική  

Ε-58 Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση  

Ε-60 Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας  

Ε-61 Φύλο και Παιχνίδι  

Ε-62 Γραμματισμός στα Μέσα και Διδασκαλία της Γλώσσας 

Ε-63 Ψυχοκοινωνικές Ταυτότητες των Παιδιών στα/με τα ΜΜΕ: Εκπαίδευση, 

Αναπαράσταση, Συμμετοχή  

Ε-64 Διδακτική της Ιστορίας  

Ε-65 Διάλογοι για τη Σχολική Ιστορία  

Ε-66 Σύγχρονη Ιστορία  

Ε-67 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  

E-68 Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου  

2. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών  

Υποχρεωτικά  

Υ-13 Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών και Διδακτικές Εφαρμογές  

Υ-14 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: 

Θέματα Διδακτικού Σχεδιασμού 

Υ-15 Διδακτική της Γεωγραφίας  

Υ-16 Διδακτική των Μαθηματικών: Βασικές Θεωρίες και Πρακτικές 

Υ-17 Διδακτική των Μαθηματικών: Σύγχρονες Όψεις της και Αξιοποίηση 

Διδακτικών Πόρων  

Υ-18 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές 

Επιστήμες  

Υ-19 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση 

του Πολίτη  

Υ-20 Αστρονομία και Μαθηματική Γεωγραφία  

Υ-21 Φυσικές και Ανθρωπογενείς Μεταβολές του Γήινου Περιβάλλοντος  
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Υποχρεωτικά Επιλογής 

ΥΕ-5 Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εφαρμογές στην Τάξη  

ΥΕ-6 Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιώσιμο Σχολείο: Διδακτικές 

Προσεγγίσεις και Στρατηγικές  

ΥΕ-7 Οργάνωση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών: Από τη Θεωρία στην 

Πράξη  

Επιλογής 

Ε-24 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας  

Ε-25 Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον  

Ε-26 Σύγχρονα Ενεργειακά Προβλήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Ε-27 Φυσικές Επιστήμες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση  

Ε-28 Αστρονομία στην Εκπαίδευση  

Ε-29 Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  

Ε-30 Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας  

Ε-31 Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδασκαλία τους στο Δημοτικό Σχολείο 

Ε-32 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολικός Χώρος  

Ε-33 Αστροφυσική και Κοσμολογία στην Εκπαίδευση  

Ε-34 Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονοι Προβληματισμοί  

Ε-35 Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους 

Ε-36 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες  

Ε-37 Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών για την Ανάπτυξη Γνώσεων και Ικανοτήτων  

Ε-38 Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Επίλυση Προβλήματος  

3. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Υποχρεωτικά  

Υ-22 Παιδαγωγική της Ένταξης  

Υ-23 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

Υ-24 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας  
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Υ-25 Αντιρατσιστική, Αντισεξιστική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

Υ-26 Τέχνες στην Εκπαίδευση  

Υ-27 Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο  

Υ-28 Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του 

Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις  

Υ-29 Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές 

Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις  

Υ-30 Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και Σχολικές Πρακτικές  

Υποχρεωτικά Επιλογής 

ΥΕ-8 Διδασκαλία των Μαθημάτων μέσω των Εικαστικών Τεχνών και Μουσειακή 

Εκπαίδευση. Ασκήσεις σε Σχολεία, Μουσεία, Πινακοθήκες  

Επιλογής 

Ε-39 Εκπαιδευτικοί: Αποστολή, Ρόλος και Επάγγελμα  

Ε-40 Εκπαιδευτική Πράξη και Αναπηρία  

Ε-41 Σχολική Αποτυχία  

Ε-42 Σχολική Παιδαγωγική  

Ε-43 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

Ε-44 Ψηφιακός Γραμματισμός 

Ε-45 Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη  

Ε-46 Διδασκαλία Μαθηματικών: Από τη Θεωρία στη Σχολική Τάξη  

Ε-47 Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση  

Ε-48 Εκπαιδευτική Προσέγγιση της Νοητικής Καθυστέρησης στο Γενικό Σχολείο  

Ε-49 Αυταρχισμός και Δημοκρατία στο Σχολείο και στη Σχολική Τάξη  

Ε-50 Διδασκαλία Μαθηματικών σε Πολυπολιτισμικές τάξεις  

Ε-51 Θεατρική Αγωγή για Έκφραση και Επικοινωνία  

Ε-52 Θέατρο στην Εκπαίδευση: Σκηνοθετικές Απόψεις και Πρακτικές 
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E-53 Γλώσσα του Σώματος και Λόγος: Η Συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική 

Πράξη  

Ε-59 Βασικές Έννοιες του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Τέχνης  

Ε-69 Ενταξιακές προσεγγίσεις: Από τη Θεωρία στην Πράξη 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας και Πληροφοριακού Γραμματισμού 

ΚΑ Αγγλική Γλώσσα  

ΚΒ Παιδαγωγικά Κείμενα στη Γαλλική Γλώσσα  

ΙΥ Πληροφοριακός Γραμματισμός 

Μαθήματα για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της 

Μουσουλμανικής Μειονότητας  

Ε-125 Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης 

Ε-136 Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία  

Ε-133 Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας 

στη Θράκη  

Ε-134 Μειονότητες και Πολυγλωσσία στην Ευρώπη  

Ε-135 Διδακτικές Προσεγγίσεις της Πολυγλωσσίας  

Ε-137 Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας  

Ε-142 Ισλάμ και Εκπαίδευση  

Ε-141 Παιδαγωγικές και Εθνοπολιτισμικές Διαστάσεις της Μειονοτικής Εκπαίδευσης  

Ε-126 Τουρκική Γλώσσα και Γραμματική  

Ε-140 Γραμματισμός Μαθητών και Μαθητριών από Πολυγλωσσικά Περιβάλλοντα  

E-143 Μειονότητες και Μαθηματικά 

3.1.2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Στο Παιδαγωγικό Φλώρινας διδάσκονται τριάντα(30) υποχρεωτικά μαθήματα .Τα 

δέκα (10) από αυτά είναι μαθήματα Επιστημών Αγωγής (βασική παιδαγωγική 

κατάρτιση), τα οχτώ(8) είναι μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα έξι(6) 

μαθήματα Θετικών Επιστημών και τα άλλα έξι(6) μαθήματα Πρακτικής Άσκησης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1. Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)  

Υποχρεωτικά  

Υ 101 Διδακτική Μεθοδολογία 

Υ 102 Ειδική Αγωγή & Μαθησιακές Δυσκολίες 

Υ 105 Ψυχολογία της Ανάπτυξης 

Υ 107 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική  

Υ 108 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (Παιδαγωγικά Υλικά & Μέσα)  

Υ 111 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  

Υ 112 Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση  

Υ 113 Παιδαγωγική 

Υ 114 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές σχέσεις στην σχολική τάξη 

Υ 117 Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά  

ΥΕ 131 Αναλυτικά Προγράμματα  

ΥΕ 133 Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου 

ΥΕ 134 Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας 

ΥΕ 135 Ιστορία της Αγωγής  

ΥΕ 136 Εννοιολογική Ανάπτυξη και μάθηση 

ΥΕ 140 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

ΥΕ 142 Ολοήμερο σχολείο: Θεωρία και πράξη  

ΥΕ 144 Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία  

ΥΕ 145 Συναισθηματική & Ηθική Ανάπτυξη 

ΥΕ 146 Νοητική καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες  

ΥΕ 154 Οργανωσιακή Συμπεριφορά  

ΥΕ 155 Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας 

ΥΕ 159 Συγκριτική Παιδαγωγική 



 

[67] 

 

ΥΕ 161 Επιστημονική τεχνογραφία  

ΥΕ 162 Εκπαιδευτική Πολιτική 

ΥΕ 164 Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο 

ΥΕ 165 Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση  

ΥΕ 166 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  

2. Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)  

Υποχρεωτικά  

Υ 201 Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας  

Υ 202 Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

Υ 203 Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της  

Υ 204 Νέα Ελληνική Ιστορία 

Υ 207 Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία 

Υ 208 Ιστορία: Αρχαιότητα & Βυζάντιο  

Υ 209 Ορθοδοξία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 

Υ 212 Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ιστορίας 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 

ΥΕ 232 Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση  

ΥΕ 240 Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικο-κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

ΥΕ 243 Διδακτική της Λογοτεχνίας  

ΥΕ 244 Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους  

ΥΕ 245 Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα  

ΥΕ 248 Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές  

ΥΕ 249 Μουσική Θεωρία και πράξη 

ΥΕ 256 Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας 

ΥΕ 257 Εισαγωγή στη διγλωσσία – Διγλωσσία και εκπαίδευση 

ΥΕ 258 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων  
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ΥΕ 262 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Πολιτισμού  

ΥΕ 264 Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας  

ΥΕ 265 Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του 

ΥΕ 266 Ο γραμματισμός στο σχολείο:κατανόηση και παραγωγή κειμένων  

ΥΕ 267 Μουσειακή Εκπαίδευση  

ΥΕ 268 Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση  

ΥΕ 269 Ιστορία από πηγές 

ΥΕ 270 Επαφές γλωσσών σε πολύγλωσσα - πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  

3. Μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ)  

Υποχρεωτικά  

Υ 301 Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών  

Υ 303 Οι έννοιες της φυσικής και οι αναπαραστάσεις τους  

Υ 304 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την αειφορία 

Υ 305 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  

Υ 307 Στατιστική στην Εκπαίδευση 

Υ 308 Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για εκπαιδευτικούς 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 

ΥΕ 331 Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία μαθηματικών με τη χρήση 

Πληροφορικής Τεχνολογίας 

ΥΕ 332 Επιστημολογία  

ΥΕ 333 Εφαρμοσμένη Στατιστική 

ΥΕ 335 Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 

ΥΕ 337 Ιστορία των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση  

ΥΕ 342 Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας  

ΥΕ 349 Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία 

ΥΕ 350 Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες  
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ΥΕ 351 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

ΥΕ 352 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας  

ΥΕ 353 Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυσης Προβλημάτων   

ΥΕ 354 Ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού 

ΥΕ 355 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους 

τεχνοεπιστήμης 

ΥΕ 356 Διατομικοί και συναισθηματικοί παράγοντες στη μάθηση των μαθηματικών  

ΥΕ 357 Διάχυτες διεπαφές στο σχολείο 

ΥΕ 358 Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

ΥΕ 359 Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και διδακτικών σεναρίων με ΤΠΕ 

ΥΕ 360 Προηγμένες τεχνικές διδασκαλίας μέσω τεχνολογίας  

4. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ)  

Υποχρεωτικά 

Α' φάση  

Υ 401 Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας   

Β' φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου  

Υ 402 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας   

Υ 403 Διδακτική της Ιστορίας  

Υ 404 Διδακτική των Μαθηματικών  

Υ 405 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών   

Γ' φάση  

Υ 407 Ανάληψη παιδαγωγικού - διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική 

προετοιμασία και ανατροφοδότηση  

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 

ΥΕ 431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος  

ΥΕ 432 Διδακτική των Θρησκευτικών  

ΥΕ 433 Διδακτική των Εικαστικών  
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ΥΕ 434 Διδακτική της Μουσικής 

ΥΕ 435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής  

5. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)  

ΕΕ 505 Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου 

ΕΕ 525 Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί  

ΕΕ 527 Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση Ι  

ΕΕ 504 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου  

ΕΕ 524 Σχολική Διαμεσολάβηση  

ΕΕ 526 Πολιτισμικά στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων του 4ου αι. μ.Χ. 

ΕΕ 528 Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση ΙΙ  

ΕΕ 529 Κριτικός Γραμματισμός 

3.2 Σύγκριση των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών 

τους 

1.Έτος ίδρυσης 

Τα παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκαν με το Νόμο 

1268/82.Τα πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα ιδρύθηκαν στα 

Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης(με έδρα την 

Αλεξανδρούπολη ) και Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο).Αργότερα, το 1984 ιδρύονται τα 

τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας( με έδρα το Βόλο) και του πανεπιστημίου 

Αιγαίου(με έδρα τη Ρόδο) και το 1989 το τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης( με έδρα τη Φλώρινα) , το οποίο στη συνέχεια υπάγεται στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Έτος Λειτουργίας 

Αθηνών 1984-85 

Αλεξανδρούπολης 1986-87 

Βόλου 1985-86 

Θεσσαλονίκης 1986-87 

Ιωαννίνων 1984-85 

Πατρών 1986-87 
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2.Στόχοι 

Όλα τα παιδαγωγικά τμήματα έχουν κάποιους κοινούς γενικούς στόχους. Σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του Π.Δ 320/1983, τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ έχουν ως 

αποστολή: 

1. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις παιδαγωγικές επιστήμες, με την ακαδημαϊκή 

και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 

2.Να παρέχουν στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την 

άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

3.Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων 

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

4.Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν 

γένει»(άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83). 

Μερικά τμήματα έχουν ακόμα πιο εξειδικευμένους στόχους. Το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στη διαμόρφωση δασκάλων με δημοκρατική συνείδηση, οι 

οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική ,σε κάθε λογική 

κοινωνικών διακρίσεων. Επίσης, επιδιώκει τη διαμόρφωση δασκάλων που 

αντιμετωπίζουν με θετικό πνεύμα τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην 

κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της 

δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Ακόμα , αποστολή 

του είναι να διαμορφώσει δασκάλους που να κατανοούν και να μπορούν να 

χρησιμοποιούν στην καθημερινή εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, 

κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο 

περιεχόμενο και στις μεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου. Τέλος, 

στόχος είναι η διαμόρφωση δασκάλων ,οι οποίοι έχουν μια ουσιαστική ανθρωπιστκή 

καλλιέργεια, που συγκροτεί την ικανότητα του σεβασμού και της κατανόησης της 

φύσης και των διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και της διαρκούς ενεργητικής 

παρέμβασης στα κοινά. 

Ρεθύμνου 1984-85 

Ρόδου 1986-87 

Φλώρινας 1990-91 
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Το παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου αποβλέπει : 

-να καλλιεργήσει στον φοιτητή και μέλλοντα δάσκαλο πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης 

της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς 

-Να τον βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί τις ανθρώπινες αξίες. 

-να τον παροτρύνει και να αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες για την κατανόηση και 

αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την κριτική ανάλυση θεσμών 

και καταστάσεων. 

-να τον καταστήσει φορέα βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου 

μας. 

-να του παράσχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής 

έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών του 

-να τον εξασκήσει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην 

προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης. 

Το παιδαγωγικό τμήμα Ρόδου έχει ως στόχο να καλλιεργήσει ένα πνεύμα 

ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, συλλογικής 

προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς και να ενισχύσει την ανάπτυξη της 

ανθρωπιστικής παιδείας και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, 

στοχεύει στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των μελλοντικών 

δασκάλων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των μαθητών τους καθώς και στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής 

του τόπου τους. Τέλος, το τμήμα επιδιώκει  να ενημερώσει τους φοιτητές γύρω από 

τα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της εκπαίδευσης, να θεμελιώσει τη θεωρία 

μέσα από την πειραματική εμπέδωση στα πλαίσια των εργαστηρίων και της 

πρακτικής άσκησης, να εξασκήσει τους φοιτητές στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

και των σύγχρονων εργαλείων της εκπαίδευσης και να τους προετοιμάσει κατάλληλα 

για πιθανή συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

3.Τομείς 

Τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα χωρίζονται σε τομείς που αφορούν είτε την 

παιδαγωγική επιστήμη και τους κλάδους της, είτε σχετίζονται με γνωστικά 

αντικείμενα των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Παρουσιάζονται πιο 

αναλυτικά οι τομείς του κάθε τμήματος: 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών 

1. Τομέας Επιστημών της Αγωγής 

2. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

3. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών 

4. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής 

5. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

Παιδαγωγικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης 

1. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

2. Τομέας Θετικών Επιστημών 

3. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Βόλου 

Στο Τμήμα δεν έχουν συσταθεί Τομείς, ωστόσο τα μαθήματα μπορούν να χωριστούν 

με βάση τους ακόλουθους θεματικούς κύκλους: 

1. Γλώσσα – Λογοτεχνία 

2. Μαθηματικά 

3. Παιδαγωγικά 

4. Ψυχολογία 

5. Σχολική Πρακτική 

6. Τ.Π.Ε. 

7. Ιστορία 

8. Τέχνη – Πολιτισμός 

Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 

1. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών 

2. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών 

3. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων 

Στο Τμήμα δεν έχουν συσταθεί Τομείς, ωστόσο τα μαθήματα μπορούν να χωριστούν 

με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑ) 

2. Γνωστικά Αντικείμενα (ΓΑ) 

4. Διδακτικές (Δ) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Πατρών 

1. Τομέας Παιδαγωγικής 

2. Τομέας Ψυχολογίας 

3. Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

4. Τομέας Γενικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου 

1. Τομέας Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας 

2. Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας 

3. Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

4. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

5. Τομέας Θετικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου 

1. Τομέας Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας 

2. Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους 

3. Τομέας Θετικών Επιστημών – Νέων Τεχνολογιών και της Διδακτικής τους 

4. Τομέας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας 

Στο Τμήμα δεν έχουν συσταθεί Τομείς, ωστόσο τα μαθήματα μπορούν να χωριστούν 

με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Επιστήμες της Αγωγής (Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση) 
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2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Διδακτική τους 

3. Θετικές Επιστήμες και Διδακτική τους 

5.Εργαστήρια 

Στα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα λειτουργούν κάποια εργαστήρια και κάποιες 

εργαστηριακές ασκήσεις. Πιο αναλυτικά: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών 

α) Εργαστήριο Πληροφορικής 

β) Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

γ) Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής 

δ) Εργαστήριο Ψυχολογίας 

ε) Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστήμων 

στ) Εργαστήριο Μαθηματικών Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των 

Μαθηματικών 

ζ) Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

Επικοινωνίας 

η) Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου 

θ) Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

ι) Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης 

κ) Εργαστήριο "Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση" 

λ) Εργαστήριο Λογοθεραπείας 

μ) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας και της 

Ρητορικής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης 

α) Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης 

β) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 

(ΕΕΨΕΕΑ) 
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γ) Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

δ) Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής 

ε) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  

Παιδαγωγικό Τμήμα Βόλου 

α) Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα 

β) Εργαστήριο Έρευνας και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών του Λαϊκού Πολιτισμού 

γ) Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας 

δ) Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ε.Μαθ.Ε) 

ε) Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού 

Λογισμικού 

στ) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας 

ζ) Εργαστήριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 

Στον Οδηγό Σπουδών δεν αναφέρονται συγκεκριμένα εργαστήρια, αλλά στην 

περιγραφή αρκετών μαθημάτων δηλώνεται ότι περιλαμβάνουν και εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων 

α) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας 

β) Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

γ) Εργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού 

δ) Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης 

ε) Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

στ) Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση 

ζ) Εργαστήριο Έρευνας στη  Διδασκαλία των Μαθηματικών 

η) Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής 

θ) Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής 

ι) Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (άτυπο, χώρος εικαστικής εκπαίδευσης) 
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ια) Εργαστήριο Μουσικής (άτυπο, χώρος μουσικής εκπαίδευσης) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Πατρών 

α) Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας 

β) Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής 

γ) Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης 

δ) Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας 

ε) Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας 

στ) Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης 

ζ) Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

η) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

θ) Εργαστήριο Θετικών Επιστημών 

ι) Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου 

α) Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 

β) Εργαστήριο Έρευνας των Επιστημών της Αγωγής και Οπτικοακουστικών Μέσων 

γ) Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών 

δ) Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην 

Εκπαίδευση 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου 

α) Εργαστήριο Γλωσσολογίας 

β) Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων 

γ) Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας 

δ) Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών 

ε) Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

στ) Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας 

Στον Οδηγό Σπουδών δεν αναφέρονται συγκεκριμένα εργαστήρια, αλλά στην 

περιγραφή αρκετών μαθημάτων δηλώνεται ότι περιλαμβάνουν και εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

6.Ταξινόμηση των μαθημάτων 

Σε όλους τους οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων τα μαθήματα 

διακρίνονται με κριτήριο τη δεσμευτικότητα παρακολούθησής τους από τους 

φοιτητές προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες μονάδες για τη λήψη του 

πτυχίου(Αντωνίου,2002:329).  

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες έχουν ως εξής: Υποχρεωτικά, Κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικά (Κυμαινόμενα) και Ελεύθερης Επιλογής (Τμήμα Αθηνών), 

Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και Επιλογής (Τμήμα 

Αλεξανδρούπολης),Υποχρεωτικά, Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και Ελεύθερης 

Επιλογής (Τμήμα Βόλου), Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν, και 

Επιλεγόμενα (Τμήμα Θεσσαλονίκης), Υποχρεωτικά, Επιλεγόμενα και Εργαστήρια 

(Τμήμα Ιωαννίνων), Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν και Κατ’ Επιλογήν Αισθητικής 

Παιδείας (Τμήμα Πατρών), Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα και Ελεύθερα 

Επιλεγόμενα (Τμήμα Ρεθύμνου), Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και 

Επιλεγόμενα (Τμήμα Ρόδου) και Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και 

Ελεύθερης Επιλογής (Τμήμα Φλώρινας). 

7.Πρακτική άσκηση 

H πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των Προγραμμάτων 

Σπουδών και αφορά όλες τις εμπειρίες που αποκτά ο υποψήφιος δάσκαλος, είτε 

παρατηρώντας τη διδασκαλία έμπειρων δασκάλων ή συμφοιτητών του στο σχολείο, 

είτε διδάσκοντας ο ίδιος. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος θεωρίας και πράξης στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.(Αργυροπούλου,Σ.,2005:44).Η πρακτική άσκηση 

διαρκεί συνήθως τρία ή τέσσερα εξάμηνα και διεξάγεται σε δύο, τρεις ή τέσσερις 

φάσεις. Στην Ελλάδα παρόλο που τα παιδαγωγικά τμήματα χρειάζονται τα 

πειραματικά σχολεία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους και τα σχολεία 

χρειάζονται τα παιδαγωγικά τμήματα για την ανανέωση του προσωπικού τους , δεν 

υπάρχει διάθεση συνεργασίας ανάμεσά τους.(Αργυροπούλου,Σ.,2005:46).Σύμφωνα 

με τους οδηγούς σπουδών η πρακτική άσκηση στα παιδαγωγικά τμήματα της 
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Ελλάδας οργανώνεται ως εξής : Στο παιδαγωγικό τμήμα Αθηνών η πρακτική άσκηση 

των φοιτητών ξεκινάει από το 2
ο
 έτος , χωρίζεται σε τρεις φάσεις και αντιστοιχεί σε 

14 ί σε 14 ECTS.Στο παιδαγωγικό τμήμα Αλεξανδρούπολης η πρακτική άσκηση 

χωρίζεται σε δύο φάσεις, πραγματοποιείται το 7
ο
 και στο 8

ο
 εξάμηνο και αντιστοιχεί 

σε 15 ECTS.Στο 8
ο
 εξάμηνο προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση 

είναι η παρακολούθηση κάποιων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Στο παιδαγωγικό 

Βόλου η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα και 

αντιστοιχεί σε 38 ECTS.Στο παιδαγωγικό τμήμα Θεσσαλονίκης η πρακτική άσκηση 

διεξάγεται στο πλαίσιο πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων του Τομέα Παιδαγωγικής 

και Κοινωνικού Αποκλεισμού, ξεκινάει από το 1
ο
 έτος και αντιστοιχεί σε 30 σε 30 

ECTS.Στο παιδαγωγικό τμήμα Ιωαννίνων η πρακτική άσκηση ξεκινά από το ΄Δ 

εξάμηνο και περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και διεξαγωγή διδασκαλιών 

εκ μέρους των φοιτητών. Η πρακτική των 2 τελευταίων εβδομάδων δεν 

περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των συνολικών πιστωτικών μονάδων(ECTS).Στο 

παιδαγωγικό τμήμα Πατρών η πρακτική άσκηση ξεκινάει από το 3
ο
 έτος σπουδών, 

χωρίζεται σε δύο επίπεδα και αντιστοιχεί σε 20 ECTS.Στο παιδαγωγικό τμήμα 

Ρεθύμνου η πρακτική άσκηση οργανώνεται σε δύο επίπεδα που αντιστοιχούν στο 

6
ο
(ΣΠΑ Α) και στο 7

ο
 εξάμηνο φοίτησης(ΣΠΑ Β) και αντιστοιχεί σε 21 ECTS. Στο 

παιδαγωγικό τμήμα Ρόδου η πρακτική άσκηση αποτελείται από 10 μαθήματα , 

διακρίνεται σε τρεις φάσεις και αντιστοιχεί σε 46 ECTS.Πολλά από τα μαθήματα της 

πρακτικής άσκησης, προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση των αντίστοιχων 

υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο παιδαγωγικό τμήμα Φλώρινας η πρακτική άσκηση 

χωρίζεται σε τρεις φάσεις και αντιστοιχεί σε 41 ECTS. 

8.Πτυχιακή εργασία 

Στο τμήμα Αθηνών η Γ.Σ κρίνει αν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας ή όχι. Στο Παιδαγωγικό τμήμα Αλεξανδρούπολης η πτυχιακή εργασία 

αντικαθιστά 2 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 10 ECTS, στο Τμήμα Βόλου 

αντικαθιστά 2 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 9 ECTS. Στο παιδαγωγικό 

τμήμα Θεσσαλονίκης αντικαθιστά 3 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 15 

ECTS,στο παιδαγωγικό τμήμα Ιωαννίνων αντικαθιστά 2 μαθήματα επιλογής και 

ισοδυναμεί με 10 ECTS, στο παιδαγωγικό τμήμα Πατρών αντικαθιστά 3 μαθήματα 

επιλογής και ισοδυναμεί με 15 ECTS,στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου αντικαθιστά 

3 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 13 ECTS,στο παιδαγωγικό τμήμα Ρόδου 
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αντικαθιστά 4 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 16 ECTS και στο παιδαγωγικό 

τμήμα Φλώρινας αντικαθιστά 3 μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με 12 ECTS. 

9.Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές όλων των παιδαγωγικών τμημάτων οφείλουν να 

συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες( ECTS),εκτός από το παιδαγωγικό Ρόδου 

όπου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 242  ECTS.Πιο συγκεκριμένα για τη λήψη 

πτυχίου απαιτούνται:  

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών 49 μαθήματα (30 υποχρεωτικά, 7 κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά και 12 ελεύθερης επιλογής. 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης 48 μαθήματα(38 υποχρεωτικά και 10 

επιλεγόμενα) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Βόλου 47 μαθήματα (27 υποχρεωτικά , 16 κατ’επιλογήν 

υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής, 4 ξένης γλώσσας) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 45 μαθήματα(29 υποχρεωτικά,1 

υποχρεωτικό κατ’έπιλογήν,13 επιλογής, 1 ξένης γλώσσας και 1 πληροφοριακού 

γραμματισμού 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων 48 μαθήματα(35 υποχρεωτικά ,13 επιλογής) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Πατρών 45 μαθήματα (24 υποχρεωτικά, 20 επιλογής , 1 

πρακτικής άσκησης) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου 57 μαθήματα (27 υποχρεωτικά, 18 

υποχρεωτικώς επιλεγόμενα, 8 επιλογής , 4 σεμινάρια) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου 46 μαθήματα (20 υποχρεωτικά, 10 πρακτικής , 4 

κατ’ έπιλογήν υποχρεωτικά , 12 επιλεγόμενα) 

-στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας 56 μαθήματα (30 υποχρεωτικά, 20 κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά, 6 ελεύθερης επιλογής). 

3.3. Απόψεις των Φοιτητών για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο που αφορά στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, θεωρούμε 

δόκιμο να παραθέσουμε ενδεικτικά, τις απόψεις φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, για την 
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εκπαίδευση που έλαβαν προκειμένου να καταστούν ικανοί να εργαστούν ως 

εκπαιδευτικοί. 

 Σε έρευνα του  Tacman (2011) που πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική 

Σχολή Ατατούρκ του Πανεπιστημίου της Εγγύς Ανατολής, όπου διερευνήθηκαν οι 

απόψεις των φοιτητών για το κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών τους προσφέρει τη 

δυνατότητα απόκτησης διδακτικών δεξιοτήτων, αποδείχθηκε ότι για την αρτιότερη 

εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων, εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, για να 

καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στο διδακτικό τους έργο, θεωρούν ότι είναι 

αναγκαία και μαθήματα που αφορούν: α. στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική που να 

έχουν άμεση εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, όπως π.χ. Μαθήματα Σχολικής 

Εμπειρίας και Διδακτικές Διδασκαλίες, β. στη διαχείριση της τάξης και στη 

διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος και γ. στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων π.χ. μαθήματα για το 

σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας. 

 Σύμφωνα με τον Shawer (2017), για να θεωρηθεί ένας εκπαιδευτικός 

αποτελεσματικός ως προς το διδακτικό του έργο, θα πρέπει α. να γνωρίζει πολύ καλά 

την τάξη. Να έχει αποκτήσει δηλαδή στις σπουδές του γνώσεις που να 

ανταποκρίνονται στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική και όχι μόνο θεωρητικές, β. να έχει 

ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων, δηλαδή, να έχει μια πολυεπίπεδη και 

πολύπλευρη εκπαίδευση, γ. να εμβαθύνει στο πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης, 

τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους Lynch και (2017), το πρόγραμμα σπουδών εκτός των 

γνωστικών στόχων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων. 

Σε έρευνες του  Erten (2015), που διεξήχθησαν σε εκπαιδευτικούς, 

επικράτησε η άποψη ότι επιθυμούν περισσότερη πρακτική άσκηση στις βασικές 

σπουδές τους και περισσότερη πραγματική διδακτική εμπειρία  

Σε έρευνα των DechengZhao, XiaorongMa, ShanbinQiao (2016) 

διερευνήθηκαν οι απόψεις των φοιτητών για την εκπαίδευση που πρέπει να 

λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί  και τα πορίσματα κατέδειξαν ότι: α. ο Οδηγός Σπουδών 

πρέπει να διασφαλίζει την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που να 

ανταποκρίνονται στην μελλοντική απασχόληση των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, 
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β. το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να προσφέρει πληροφόρηση 

έγκυρη και κατάλληλη για την παιδαγωγική επιστήμη, γ. πρέπει να δίνεται έμφαση 

στις διδακτικές προσεγγίσεις και στην αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και 

διδακτικού προσωπικού, δ. να υπάρχουν δίκαιοι και ευέλικτοι τρόποι αξιολόγησης 

των φοιτητών και ε. να προωθούνται αποτελεσματικά οι γνώσεις και οι ικανότητες 

των φοιτητών βελτιώνοντας με αυτό τον τόπο το σύστημα αξιολόγησης του 

προγράμματος σπουδών. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών, 

διαφαίνεται ότι όλοι συναινούν και επιθυμούν η εκπαίδευσή τους ως εκπαιδευτικοί, 

εκτός των θεωρητικών μαθημάτων να περιέχει περισσότερη εμπειρική γνώση. Στις 

προτάσεις τους πλειοψηφούν τα μαθήματα της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, των 

διδακτικών μεθόδων, της διαχείρισης της τάξης και γενικότερα ότι έχει άμεση σχέση 

με την τάξη και το διδακτικό έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα παρουσιάσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της 

έρευνας που πραγματοποιήσαμε, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των 

φοιτητών για το πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας. Η παρούσα έρευνα 

μπορεί να συμβάλλει στον βιβλιογραφικό εμπλουτισμό που είναι αναγκαίος (με 

παρόμοιες έρευνες), για ενδεχόμενες προσπάθειες αναμόρφωσης και διαμόρφωσης 

των Προγραμμάτων Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε. Για τέτοιου είδους εγχείρημα, είναι 

σημαντικές και οι απόψεις των φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν και γνωρίζουν πολύ 

καλά τα εν λόγω προγράμματα και επίσης τους αφορά άμεσα το θέμα για την 

καλύτερη και πιο δόκιμη προετοιμασία τους για το επάγγελμα που πρόκειται να 

ακολουθήσουν. Από τη βιβλιογραφική έρευνα που υλοποιήσαμε, προέκυψε ότι 

παρόμοιες έρευνες που αφορούν στις απόψεις των φοιτητών για τα προγράμματα 

σπουδών τους είναι ελάχιστες. Σε αυτό το πεδίο προσανατολίζεται η δική μας έρευνα 

και καταγράφει τις απόψεις των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας για το πρόγραμμα 

σπουδών τους. 

4.1. Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση των απόψεων των φοιτητών για το 

πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. της Φλώρινας κατά το έτος 2013. Συγκεκριμένα, 

διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών/τριων:  

α. ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός τους,  

β. ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που 

θεωρούν ότι συνέβαλαν περισσότερο ή λιγότερο στην εκπαίδευσή τους,  

γ. ως προς την πρακτική τους άσκηση,  

δ. ως προς την αυτοπεποίθηση για τη διδακτική τους ετοιμότητα και  

ε. ως προς τις προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματός τους. 
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4.2. Ο πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας 

Η έρευνά μας διεξήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Ο πληθυσμός της έρευνας 

αποτελείται από 15 τεταρτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την 

πρακτική τους άσκηση στα δημοτικά σχολεία, και έχουν αποκτήσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του Προγράμματος Σπουδών του τμήματός τους και έτσι είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν περισσότερο ικανοποιητικά στα ερωτήματα της έρευνας. 

Τα άτομα (ο πληθυσμός) επιλέχθηκαν τυχαία και οι απαντήσεις αυτών (στις 

συνεντεύξεις), αποτελούν το δείγμα της εν λόγω έρευνας. 

4.3. Μεθοδολογία της Έρευνας 

Για τη διερεύνηση των απόψεων των υποψηφίων δασκάλων για τα προγράμματα 

σπουδών τους: η περίπτωση του Π.Τ.Δ.Ε. της Φλώρινας και στην επιθυμία μας να 

προβούμε σε μια ποιοτική έρευνα μεθοδολογίας, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

ως εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων τη συνέντευξη και πιο συγκεκριμένα την 

ημιδομημένη συνέντευξη (Παρασκευόπουλος, 1993, Unrug, 1974, Bernard, 1994, 

Strauss, 1987,Patton, 1990). για τους εξής λόγους: α. ο πληθυσμός της έρευνας είναι 

μικρός, οπότε η ερευνήτρια μπόρεσε να έρθει η ίδια σε προσωπική επαφή με τους 

ερωτώμενους, β. η ερευνήτρια εργάστηκε σε καθορισμένο πλαίσιο και περιόρισε στο 

ελάχιστο τις παρεμβάσεις της, φροντίζοντας όμως να μην παρεκκλίνουν τα 

υποκείμενα από τα ζητούμενα και τους στόχους της έρευνας γ. δόθηκε πρωτοβουλία 

στα υποκείμενα της έρευνας να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα σε ένα 

οικείο πνεύμα επικοινωνίας. Η ερευνήτρια υπήρξε ένας δεσμευμένος μέτοχος της 

διαδικασίας που συμμετείχε χωρίς να αποστασιοποιείται, αλλά και χωρίς να 

επηρεάζει τους ερωτώμενους (Βάμβουκας, 1999). Εξαιτίας της αμεσότητας και της 

εμπλοκής της ερευνήτριας, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο 

βάθος τόσο της περιγραφής όσο και της ανάλυσης των φαινομένων και των 

διαδικασιών. Έτσι επιτυγχάνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, ολιστική οπτική και 

πολυδιάστατη προσέγγιση (Ιωσηφίδης, 2008). Επομένως, η ενεργός εμπλοκή της 

ερευνήτριας αποτελεί σημαντική παράμετρο των ποιοτικών ερευνών σε όλες τις 

φάσεις της διαδικασίας στο πλαίσιο του «φυσικού» ερευνητικού πεδίου (Erickson, 

1986. Denzin & Lincoln, 2003. Cohen, Manion & Morrison, 2007). Η συμμετοχή της 

ως υποκείμενο της διαδικασίας που διαμεσολαβεί στη σχεδίαση, παραγωγή/συλλογή 
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και ανάλυση των δεδομένων είναι ένα επιπλέον εχέγγυο για την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία της έρευνας (Παπαδοπούλου, 1999). 

 Το ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, 

περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Συντάχτηκε –εκτός από τα 

ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων- σύμφωνα τις εξής θεματικές ενότητες-

κατηγορίες: 

Α. Το πρόγραμμα Σπουδών (5 ερωτήσεις) 

Β. Το περιεχόμενο σπουδών – μαθήματα (6 ερωτήσεις) 

Γ. Τη Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (5 ερωτήσεις) 

Δ. Την αυτοπεποίθηση (αυτοεκτίμηση) για διδακτική ετοιμότητα (5 ερωτήσεις) 

Ε. Τις προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος σπουδών τους (1 ερώτηση) 

Κάθε κατηγορία-θεματική ενότητα αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων που είναι 

οι παρακάτω: 

1. Α. κατηγορία: Το πρόγραμμα σπουδών 

1.1. Πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 

σας; 

1.2. Mε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί 

επαρκώς επαγγελματικά;  

1.3. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησαν οι σπουδές σας στην επιστημονική σας 

κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Ιστορία κ.λπ.) ; 

1.4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησαν οι σπουδές σας στην παιδαγωγική και 

διδακτική σας  κατάρτιση; 

1.5. Τι γνώμη έχετε για το περιεχόμενο σπουδών; 

2. Β. κατηγορία: Περιεχόμενο σπουδών - μαθήματα 

2.1. Ποια υποχρεωτικά μαθήματα θεωρείτε ότι έπαιξαν το σπουδαιότερο ρόλο 

στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί; 

2.2. Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο; 
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2.3. Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την 

ύλη τους; 

2.4. Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας; 

2.5. Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών; 

2.6. Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών; 

3.. Γ. κατηγορία: ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ.: Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση 

3.1.Θεωρείτε ότι η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη για την επαγγελματική σας 

κατάρτιση και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας; 

3.2. Είστε ικανοποιημένος/η από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον 

τρόπο διεξαγωγής της; 

3.3. Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη γ φάση και για ποιο λόγο;  

3.4. Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση; 

3.5. Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε στο να εφαρμόσετε όσα μάθατε κατά τη 

φοίτησή σας στη σχολή ή θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και 

πράξης; 

4.Δ. κατηγορία: Αυτοεικόνα υποψήφιου δασκάλου – Διαχείριση καταστάσεων – 

ψυχολογία υποψήφιου δασκάλου  

4.1.Κατά πόσο νιώθετε έτοιμοι/ες να διδάξετε στην τάξη; 

4.2. Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη 

στο να τα διδάξετε; 

4.3. Κατά πόσο νιώθετε έτοιμοι/ες να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ); 

4.4. Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας 

στην τάξη και γιατί; 

4.5. Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις; Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

μαθησιακές δυσκολίες, διαχείριση συγκρούσεων, διαπολιτισμική σύνθεση της 

τάξης. 

5.Ε. κατηγορία: Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος σπουδών 
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5.1. Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών; 

(για παράδειγμα προτάσεις σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων, την 

πρακτική άσκηση, τις διδακτικές μονάδες και τη διάρκεια των μαθημάτων). 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (το πέμπτο), θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα ευρήματα 

της έρευνας με εργαλείο την ανάλυση περιεχομένου του δείγματος και θα προβούμε: 

α. σε ποσοτική και β. σε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και θα 

επιχειρήσουμε αρχικά μια ποσοτική ανάλυση των δεδομένων έτσι όπως 

καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από την ερευνήτρια και σε δεύτερο επίπεδο, 

θα προβούμε σε ποιοτική ανάλυση, η οποία απορρέει από τα στοιχεία των ποσοτικών 

δεδομένων.  

5.1. Ποσοτική ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων 

Αρχικά παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών και στη συνέχεια οι 

απαντήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τους πέντε (5) θεματικούς άξονες των 

ερωτήσεων της συνέντευξης. 

5.1.1. Ατομικά στοιχεία (Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού) 

Τα ατομικά στοιχεία των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, αφορούν:  

α. το φύλο,  

β. την ηλικία,  

γ. την κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο και  

δ. την επιλογή του επαγγέλματος (σειρά προτίμησης). 

Από την καταγραφή των δεδομένων, παρατηρούμε: 

1. Ως προς το α. δεδομένο, το φύλο, από τους 15 ερωτώμενους, οι δώδεκα (12) είναι 

γυναίκες έναντι των ανδρών που είναι μόνο τρεις (3). 

2. Ως προς το β. δεδομένο, την ηλικία, και οι 15 φοιτητές, έχουν την ίδια ηλικία (22 

χρονών). 

3. Ως προς το γ. δεδομένο, που αφορά στην κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν 

στο Λύκειο, παρατηρούμε ότι οι 14 φοιτητές προέρχονται από θεωρητική 

κατεύθυνση, ενώ μόνο ένας από τεχνολογική. 

4. Ως προς το δ. δεδομένο, που αφορά στη σειρά προτίμησης του συγκεκριμένου 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, παρατηρούμε ότι από 
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τους 15 φοιτητές, οι 10 το είχαν ως πρώτη επιλογή τους, οι τρεις ενώ είχαν ως πρώτη 

επιλογή τα παιδαγωγικά τμήματα, δεν είχαν το τμήμα της Φλώρινας (η πρώτη τους 

επιλογή ήταν τα αντίστοιχα τμήματα της Θεσσαλονίκης), ένας φοιτητής το δήλωσε 

ως δεύτερη επιλογή (πρώτη επιλογή είχε τη Νομική σχολή) κι ένας δήλωσε ότι τα 

παιδαγωγικά τμήματα ήταν από τις πρώτες του επιλογές, χωρίς όμως να διευκρινίζει 

τη σειρά προτίμησης. 

Ο πίνακας 1 που ακολουθεί, παρουσιάζει συνοπτικά τα ατομικά στοιχεία του 

πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα: 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

2 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

3 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (1
η
 Νομική) 

4 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

5 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

6 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ (1
η
 Π.Τ.Δ.Ε. Θεσ/νικης&Νηπ.γων) 

7 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

8 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

9 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 

10 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

11 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (1
η
 στη Θεσ/νικη) 

12 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

13 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

14 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗ (ως σχολή, όχι ως πόλη) 

15 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

Πίνακας 1. Τα ατομικά στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας 

5.1.2. Οι απόψεις των φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών 

Ο πρώτος θεματικός άξονας-κατηγορία, αφορά στο πρόγραμμα σπουδών του 

Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας και διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από αυτό, σε 

θέματα όπως: α. γενικά για το πρόγραμμα σπουδών, β. την ικανοποιητική ή όχι 
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προετοιμασία τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, καθώς και γ. τη γνώμη τους για το 

περιεχόμενο σπουδών και τις αλλαγές που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ως προς το πρώτο ερώτημα που αφορά στη γενική άποψη των φοιτητών για το 

πρόγραμμα σπουδών, από τους 15 φοιτητές, οι 4 φοιτητές απάντησαν ότι είναι πολύ 

ικανοποιημένοι, οι 10 φοιτητές, αρκετά και ένας φοιτητής απάντησε λίγο, όπως 

παρατηρούμε στο γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1. Πόσο ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές από το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα που αφορά στο αν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών 

τους έχει βοηθήσει να προετοιμαστούν επαρκώς για το επάγγελμά τους, από τους 15 

φοιτητές, οι 11 απάντησαν πολύ, σε ποσοστό 73,3%, 2 φοιτητές θεωρούν ότι τους 

βοήθησε λίγο, ένας φοιτητής, αρκετά και επίσης ακόμα ένας έδωσε αρνητική 

απάντηση, όπως βλέπουμε στο γράφημα 2. 
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ΠΟΛΎ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ 
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Γράφημα 2. Οι απόψεις των φοιτητών για το εάν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνέβαλε στην επαγγελματική τους 

κατάρτιση 

3. Ως προς το τρίτο ερώτημα που αφορά στην επιστημονική κατάρτιση που τους 

παρείχαν τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, από τους 15 

φοιτητές, οι 9 με ποσοστό 60% απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ και οι έξι με 

ποσοστό 40% θεωρούν ότι πήραν μέτρια επιστημονική κατάρτιση από τα μαθήματα 

της σχολής τους, όπως διαφαίνεται στο γράφημα 3. 

 

Γράφημα 3. Οι απόψεις των φοιτητών για το εάν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνέβαλε στην επιστημονική τους 

κατάρτιση 

4. Ως προς το τέταρτο ερώτημα που αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική τους 

κατάρτιση, από τους 15 φοιτητές, οι 8 απάντησαν ότι βοηθήθηκαν πολύ και οι 7 

φοιτητές θεωρούν ότι βοηθήθηκαν «μέτρια». 
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Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών,  
κατά πόσο σας βοήθησε  

στην επαγγελματική σας κατάρτιση; 
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Γράφημα 4. Οι απόψεις των φοιτητών για το εάν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνέβαλε στην παιδαγωγική και 

διδακτική τους κατάρτιση 

5. Ως προς το πέμπτο ερώτημα που αφορά στο περιεχόμενο των σπουδών τους και τις 

τυχόν αλλαγές που προτείνουν, από τους 15 φοιτητές, οι τέσσερις φοιτητές είναι 

απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν προτείνουν καμιά αλλαγή, οι επτά φοιτητές 

δηλώνουν ικανοποιημένοι, αλλά προτείνουν επιπλέον να ενταχθούν στο πρόγραμμα 

και άλλα μαθήματα που θα αφορούν: 

 τις Ν.Τ.,  

 τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,  

 τη συγγραφή εργασιών,  

 τις σύγχρονες μεθόδους,  

 περισσότερα μαθήματα επιλογής,  

 περισσότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας 

 επιπλέον χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

και τέσσερις φοιτητές πρεσβεύουν ότι το πρόγραμμα χρειάζεται γενικώς ανανέωση 

και αλλαγή, χωρίς όμως να αναφέρουν οι ίδιοι σε ποια σημεία ακριβώς. 

5.1.3. Οι απόψεις των φοιτητών για το Περιεχόμενο Σπουδών-

Μαθήματα 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας της συνέντευξης, αποτελείται από έξι ερωτήματα, τα 

οποία καλούνται να απαντήσουν οι φοιτητές και αφορούν στη κριτική του 
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κατά πόσο σας βοήθησε  

στην παιδαγωγική και διδακτική σας 
κατάρτιση; 

ΠΟΛΎ 

ΛΙΓΟ 



 

[93] 

 

περιεχομένου των επιμέρους μαθημάτων (υποχρεωτικά και επιλογής) σε σχέση πάντα 

με την προετοιμασία τους για το μελλοντικό εκπαιδευτικό τους έργο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ως προς το πρώτο ερώτημα που αφορά στο ποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα 

θεωρούν σπουδαιότερα για την εκπαιδευτική κατάρτιση των φοιτητών, τα μαθήματα 

που επέλεξαν οι φοιτητές ως πλέον σημαντικά είναι:   

 Η Διδακτική Μεθοδολογία με 4 επιλογές 

 Όλες οι διδακτικές των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων με 6 επιλογές 

 Η Ιστορία της εκπαίδευσης με μία επιλογή 

 Η Παιδαγωγική με 10 επιλογές 

 Οι Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) με μία επιλογή 

 Οι Ιστορίες με 8 επιλογές 

 Οι Ψυχολογίες με 8 επιλογές 

 Τα μαθήματα της Γλώσσας με 2 επιλογές 

 Η Φυσική με 9 επιλογές 

 Τα Μαθηματικά με 6 επιλογές 

 Η Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης με 2 επιλογές 

 Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση με μία επιλογή και  

 Η Στατιστική με 2 επιλογές προτίμησης  

Το γράφημα 5 παρουσιάζει την κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων, έτσι όπως 

τα επέλεξαν οι φοιτητές: 
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Γράφημα 5. Οι απόψεις των φοιτητών για το ποια υποχρεωτικά μαθήματα θεωρούν σημαντικότερα στις σπουδές 

τους 

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα που αφορά στο ποια από τα μαθήματα επιλογής 

προτιμούν περισσότερο οι φοιτητές, τα μαθήματα που επέλεξαν αποτυπώνονται ως 

εξής:  

 Τα μαθήματα γλώσσας με 5 επιλογές προτίμησης 

 Τα μαθήματα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) με 2 επιλογές 

 Τα μαθήματα ιστορίας με 3 επιλογές 

 Τα μαθήματα ψυχολογίας με 4 επιλογές 

 Τα μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μία επιλογή 

 Τα μαθήματα εικαστικών με μία επιλογή 

 Τα μαθήματα για το παιχνίδι με 2 επιλογές 

 Τα παιδαγωγικά μαθήματα με 3 επιλογές 

 Τα μαθήματα θρησκευτικών με μία επιλογή και 

 Τα μαθήματα στατιστικής με μία επιλογή  

Το γράφημα 6 αποτυπώνει τα μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τις προτιμήσεις των 

φοιτητών: 
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Γράφημα 6. Ποια μαθήματα Επιλογής προτιμούν οι φοιτητές 

3. Ως προς το τρίτο ερώτημα που αφορά στο ποια μαθήματα θεωρούν ότι είναι πιο 

δύσκολα, καταγράφηκαν οι εξής απόψεις: α. η Συγκριτική παιδαγωγική με 6 

αναφορές, β.  οι Ψυχολογίες με 3 αναφορές, γ. τα Μαθηματικά με 7 αναφορές, δ. η 

Φυσική με μία αναφορά, ε. η Παιδαγωγική με μία αναφορά, στ. η Διδακτική 

μεθοδολογία επίσης με μία αναφορά, ζ. η Στατιστική με μία αναφορά, η. η Ιστορία με 

4 αναφορές, θ. τα μαθήματα Γλώσσας με 2 αναφορές και ι. η Εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών με μία αναφορά. 

Στο γράφημα 7 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απόψεις των φοιτητών για τα 

μαθήματα που δυσκολεύουν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: 
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Γράφημα 7. Ποια μαθήματα θεωρούν πιο δύσκολα οι φοιτητές 

 

4. Ως προς το τέταρτο ερώτημα που αφορά στο ποια μαθήματα θεωρούν απαραίτητα 

στο πρόγραμμα σπουδών τους, τα μαθήματα που αναφέρθηκαν είναι: α. τα 

Μαθηματικά με 9 αναφορές, β. η Γλώσσα με 9 προτιμήσεις, γ. η Ιστορία με 5 

προτιμήσεις, δ. η Φυσική με 7 προτιμήσεις, ε. η Παιδαγωγική με 3 προτιμήσεις, στ. η 

Διδακτική μεθοδολογία επίσης με 3 προτιμήσεις, ζ. οι Ψυχολογίες με 6 προτιμήσεις, 

η. η Στατιστική με μία προτίμηση, θ. γενικά όλες οι Διδακτικές με 2 προτιμήσεις, ι. η 

Ειδική αγωγή με μία προτίμηση, όπως παρουσιάζονται στο γράφημα 8: 
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Γράφημα 8. Ποια μαθήματα θεωρούν πιο απαραίτητα στο πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές 

5. Σχετικά με το πέμπτο ερώτημα που αφορά στο ποια μαθήματα θα αφαιρούσαν από 

το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που καταγράφηκαν είναι τα εξής: α. οι πολλές 

ιστορίες με 6 αναφορές, β. οι Παραδοσιακοί χοροί με μία αναφορά, γ. η Συγκριτική 

παιδαγωγική με μία αναφορά, δ. κάποιες Περιττές πληροφορίες των παιδαγωγικών με 

μία αναφορά, ε. η Λαογραφία με μία αναφορά, στ. τα Θρησκευτικά με μία αναφορά, 

ζ. η Βιβλιοδεσία με μία αναφορά, η. η Γεωμετρία με μία αναφορά, θ. η Ιστορία της 

εκπαίδευσης με μία αναφορά, και ι. Κανένα μάθημα με 5 αναφορές. Οι απαντήσεις 

αποτυπώνονται στο γράφημα 9: 
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Γράφημα 9. Ποια μαθήματα θεωρούν ότι πρέπει να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές 

6. Σχετικά με το έκτο ερώτημα που αφορά στο ποια μαθήματα θα πρόσθεταν στο 

πρόγραμμα σπουδών, αναφέρθηκαν τα εξής μαθήματα:  

 η Γεωγραφία με 2 προτιμήσεις 

 μαθήματα για τη Διαχείριση της τάξης με μία αναφορά 

 η Διαπολιτισμική εκπαίδευση με 3 αναφορές 

 η Ειδική αγωγή με 3 αναφορές 

 η Ψυχολογία με 2 αναφορές 

 μαθήματα Συγγραφής εργασιών με 2 αναφορές 

 μαθήματα Γραμματικής και γλώσσας με 2 αναφορές 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση με μία αναφορά 

 μαθήματα Πληροφορικής με 3 αναφορές 

 η Γυμναστική με μία αναφορά 

 η Μουσική με μία αναφορά 

 η Σεξουαλική αγωγή με μία αναφορά 

 οι Πρώτες βοήθειες με μία αναφορά 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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6 

Ποια μαθήματα θα ήθελαν να αφαιρέσουν 
από το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές 

Παραδοσιακούς χορούς  

Συγκριτική παιδαγωγική  

Περιττές πληροφορίες 
των παιδαγωγικών  

Λαογραφία 

Θρησκευτικά 

Βιβλιοδεσία 

Γεωμετρία 

Ιστορία της εκπαίδευσης  

Κανένα 
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 περισσότερη Πρακτική άσκηση με μία αναφορά 

 Γαλλικά με μία αναφορά και 

 Γερμανικά με μία αναφορά (1)  

Οι προτάσεις των φοιτητών παρουσιάζονται συνοπτικά στο γράφημα 10: 

 

Γράφημα 10. Ποια μαθήματα επιθυμούν να προσθέσουν στο πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές 

5.1.4. Οι απόψεις των φοιτητών για τη Διδακτική Μεθοδολογία και 

Πρακτική Άσκηση 

Ο τρίτος θεματικός άξονας αποτελείται από πέντε ερωτήματα που αφορούν στο 

μάθημα της διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης και πιο συγκεκριμένα 

για το εάν είναι οι φοιτητές ικανοποιημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής της, από τη 

διάρκειά της, από τα μαθήματα που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και από τη σχέση 

της θεωρίας με την πράξη. Ειδικότερα: 

1. Στο πρώτο ερώτημα που αφορά στην αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης για την 

επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, και οι 15 φοιτητές, με ποσοστό 

100% θεωρούν απαραίτητη την πρακτική άσκηση για την επαγγελματική τους 

κατάρτιση και την απόκτηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 
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3 3 

2 2 2 
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1 1 1 1 1 1 1 
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3 

3,5 

Ποια μαθήματα επιθυμούν να προσθέσουν  
στο Πρόγραμμα Σπουδών οι φοιτητές 

Γεωγραφία 

Διαχείριση της τάξης  

Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  
Ειδική αγωγή  

Ψυχολογία 

Συγγραφή εργασιών  

Γραμματική 

Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση  
Πληροφορική 

Γυμναστική 

Μουσική 

Σεξουαλική αγωγή  

Πρώτες βοήθειες  
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2. Στο δεύτερο ερώτημα που αφορά στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και τον 

τρόπο διεξαγωγής της, από τους 15 φοιτητές: οι τρεις είναι πολύ ικανοποιημένοι, οι 

επτά φοιτητές είναι ικανοποιημένοι, αλλά ζητούν να διαρκεί περισσότερο και οι 

πέντε, θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από καθηγητές και μέντορες 

και ζητούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθεί το πολύ γράψιμο του 

ημερολογίου. 

3. Στο τρίτο ερώτημα που αφορά στα μαθήματα του σχολείου που δυσκόλεψαν τους 

φοιτητές, καταγράφηκαν τα εξής μαθήματα:  

 Τα μαθηματικά με 9 προτιμήσεις 

 Η γυμναστική με μία προτίμηση 

 Τα θρησκευτικά με 3 προτιμήσεις 

 Η φυσική με μία προτίμηση  

 Η πολιτική αγωγή με μία προτίμηση 

 Η ιστορία με μία προτίμηση 

 Η μουσική με μία προτίμηση 

 Η γεωμετρία με μία προτίμηση 

 Η πληροφορική με μία προτίμηση 

 Κανένα μάθημα με μία αναφορά  

 

Γράφημα 11. Ποια μαθήματα του δημοτικού σχολείου δυσκολεύουν περισσότερο τους φοιτητές 

4. Στο τέταρτο ερώτημα που αφορά στο ποια μαθήματα θεωρούν οι φοιτητές ότι είναι 

απαραίτητα για την επαγγελματική τους κατάρτιση, αναφέρθηκαν τα εξής μαθήματα: 

9 

1 1 1 1 

3 

1 1 1 1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ποια από τα μαθήματα του σχολείου  
σας δυσκόλεψαν περισσότερο; 

Μαθηματικά 

Μουσική 

Ιστορία 

Φυσική 

Γυμναστική 

Θρησκευτικά   

Πολτική αγωγή  

Πληροφορική 

Γεωμετρία 

Κανένα 
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 όλες οι διδακτικές με 2 αναφορές  

 τα μαθηματικά και η διδακτική τους με 9 αναφορές 

 η γλώσσα και η διδακτική της με 10 αναφορές 

 η ιστορία και η διδακτική της με 4 αναφορές   

 η φυσική και η διδακτική της με 4 αναφορές  

 τα θρησκευτικά με μία αναφορά  

 η μουσική με μία αναφορά  

 όλα τα μαθήματα με 5 αναφορές  

 

Γράφημα 12. Ποια μαθήματα της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. είναι απαραίτητα για την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών 

5. Στο πέμπτο ερώτημα που αφορά στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη δια μέσου 

της πρακτικής άσκησης, από τους 15 φοιτητές, οι επτά θεωρούν ότι όλα συνδέονται 

μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένα χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, οι έξι 

φοιτητές πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, 

ένας φοιτητής θεωρεί ότι αδικείται η πράξη και πρεσβεύει ότι χρειάζονται 

περισσότερα μαθήματα που να αντιστοιχούν στην πράξη και ένας αναφέρει ότι δεν 

έχει προλάβει να αποκτήσει άποψη λόγω του σύντομου χρόνου της πρακτικής του 

άσκησης. 
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Ποια από τα μαθήματα της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. θεωρείτε ότι σας 
είναι απαραίτητα για την επαγγελματική σας κατάρτιση; 

Όλες οι Διδακτικές  

Διδακτική των 
μαθηματικών 
Διδακτική της Γλώσσας 

Διδακτική της Ιστορίας 

Διδακτική της Φυσικής  

Διδακτική των 
Θρησκευτικών 
Μουσική  

Όλα τα μαθήματα 
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Γράφημα 13. Οι απόψεις των φοιτητών για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη 

5.1.5. Αυτοεικόνα υποψήφιου δασκάλου – Διαχείριση καταστάσεων  

Ο τέταρτος θεματικός άξονας ανιχνεύει την αυτο-εικόνα που έχει ο κάθε φοιτητής 

μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης και καταγράφει το κατά πόσο αισθάνεται 

έτοιμος να διδάξει και να αναλάβει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες καταστάσεις που 

αναδεικνύονται μέσα στην τάξη. Ειδικότερα: 

1. Στο πρώτο ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο νιώθουν έτοιμοι να αναλάβουν 

διδακτικό έργο, από τους 15 φοιτητές, οι 7 δηλώνουν ότι είναι πολύ έτοιμοι να 

αναλάβουν να διδάξουν, οι έξι ότι είναι αρκετά έτοιμοι και μόνο 2 δηλώνουν ότι δεν 

νιώθουν έτοιμοι. 

Όλα συνδέονται 
μεταξύ τους.  

46% 

Υπάρχει μεγάλη 
διαφορά.  

40% 

Αδικείται η πράξη.  
1; 7% 

Δεν ξέρω.  
1; 7% 

Τι πιστεύεται για τη σύνδεση  
της θεωρίας 

με την πράξη; 
Όλα συνδέονται μεταξύ 
τους  

Υπάρχει μεγάλη διαφορά  

Αδικείται η πράξη  

Δεν ξέρω 
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Γράφημα 14. Οι απόψεις των φοιτητών για τη διδακτική του ετοιμότητα μετά το πέρας των σπουδών τους 

2. Το δεύτερο ερώτημα αποτελείται από 2 σκέλη: α. ποια μαθήματα θεωρούν ότι 

μπορούν να τα διδάξουν με επιτυχία και β. σε ποια μαθήματα νιώθουν άγχος για την 

διεκπεραίωσή τους. Ως προς το α. σκέλος, αναφέρθηκαν τα εξής μαθήματα: 

 Γλώσσα με 14 αναφορές   

 Ιστορία με 8 αναφορές,  

 Θρησκευτικά με μία αναφορά,  

 Μαθηματικά με 5 αναφορές 

 Φυσική με 6 αναφορές  

 Γυμναστική με μία αναφορά 

 Κοινωνική και πολιτική αγωγή με μία αναφορά 

 Μελέτη περιβάλλοντος με 2 αναφορές 

 Γεωμετρία με μία αναφορά  

Ως προς το β. σκέλος αναφέρθηκαν τα μαθήματα:  

 Μαθηματικά με 9 αναφορές 

 Φυσική με 7 αναφορές 

 Ιστορία με 3 αναφορές 

 Μουσική με μία αναφορά 

 Θρησκευτικά με μία αναφορά 

 Μελέτη περιβάλλοντος με μία αναφορά 

Νιώθω πολύ 
έτοιμος να 

διδάξω. 
47% 

Νιώθω αρκετά 
έτοιμος να 

διδάξω. 
40% 

Δεν νιώθω 
έτοιμος. 

13% 

Πόσο έτοιμοι νιώθουν οι φοιτητές να 
διδάξουν μετά το πέρας της Πρακτικής τους 

Άσκησης 

Νιώθω πολύ έτοιμος 
να διδάξω 
Νιώθω αρκετά έτοιμος 
να διδάξω 
Δεν νιώθω έτοιμος να 
διδάξω 
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Στο γράφημα 15 παρουσιάζονται τα μαθήματα που θεωρούν οι φοιτητές ότι μπορούν 

να διδάξουν με επιτυχία: 

 

Γράφημα 15. Οι απόψεις των φοιτητών για το ποια σχολικά μαθήματα μπορούν να διδάξουν με επιτυχία 

Στο γράφημα 16 παρουσιάζονται τα σχολικά μαθήματα που θεωρούν οι φοιτητές ότι 

αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ως προς τη διδασκαλία τους: 

 

Γράφημα 16. Οι απόψεις των φοιτητών σε ποια σχολικά μαθήματα νιώθουν άγχος ότι δεν θα ανταπεξέλθουν με 

επιτυχία στη διδασκαλία τους 

3. Το τρίτο ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο νιώθουν έτοιμοι οι φοιτητές να 

εντάξουν στις διδασκαλίες τους τις Νέες τεχνολογίες, από τους 15, οι 5 φοιτητές 

33,30% 

6,60% 

53,30% 

40% 

6,60% 
6,60% 

6,60% 
6,60% 

93,30% 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 

100,00% 

Ποια από τα σχολικά μαθήματα 
μπορείτε να διδάξετε με επιτυχία; 

Μαθηματικά 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Ιστορία 

Φυσική 

Γυμναστική 

Θρησκευτικά   

Κοιν. & Πολτική αγωγή  

Γεωμετρία 

Γλώσσα 

60% 

46,60% 

20% 

6,60% 6,60% 6,60% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Σε ποια σχολικά μαθήματα νιώθετε 
άγχος ως προς τη διδασκαλία τους; 

Μαθηματικά 

Φυσική 

Ιστορία 

Μουσική 

Θρησκευτικά  

Μελέτη περιβάλλοντος 
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απάντησαν σε μεγάλο βαθμό, οι 3, όχι, οι 5 φοιτητές απάντησαν αρκετά και 2 

φοιτητές απάντησαν λίγο. 

 

Γράφημα 17. Οι απόψεις των φοιτητών για την ένταξη των Ν.Τ. στο διδακτικό τους έργο 

4. Στο τέταρτο ερώτημα που αφορά στο τι πιστεύουν οι φοιτητές ότι θα τους 

δυσκολέψει περισσότερο μέσα στην τάξη, οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν:  

 η αλληλεπίδραση με τα παιδιά με 4 προτιμήσεις  

 η συμπεριφορά των παιδιών με 3 προτιμήσεις  

 παιδιά με ειδικές ανάγκες με μία αναφορά  

 οι μεγάλες τάξεις με μία αναφορά  

 ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και η έλλειψη δημιουργικότητας με μία 

αναφορά  

 ο χρόνος για τη μετάδοση της γνώσης με μία αναφορά  

 η διαχείριση των μαθητών με μία αναφορά  

 η οργάνωση και η διαχείριση της τάξης με μία αναφορά  

 οι συνθήκες μέσα στην τάξη με μία αναφορά  

 η προσαρμογή πάνω σε κάθε μαθητή με μία αναφορά 

33,30% 

33,30% 

13,30% 

20% 

Νιώθετε έτοιμοι να εντάξετε τις Ν.Τ.  
στο διδακτικό σας έργο; 

Πολύ 

Αρκετ
ά 
Λίγο 

ΟΧΙ 
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Γράφημα 18. Οι απόψεις των φοιτητών για τις δυσκολίες που θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν μέσα στην 

τάξη 

5. Στο πέμπτο ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο θεωρούν οι φοιτητές ότι μπορούν 

να διαχειριστούν: α. ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β. μαθησιακές δυσκολίες, γ. 

διαχείριση συγκρούσεων και δ. διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες μιας τάξης, οι 

απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι οι εξής: α. για την περίπτωση των Ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, 7 φοιτητές πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τις 

αντιμετωπίσουν και ένας φοιτητής πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. β. για την 

περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών, 3 φοιτητές θεωρούν ότι δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν, ενώ 5 φοιτητές πιστεύουν ότι μπορούν. γ. για την περίπτωση της 

διαχείρισης των συγκρούσεων, δεν καταγράφηκε αρνητική απάντηση, ενώ 8 φοιτητές 

πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. δ. για την περίπτωση των διαπολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων, 3 φοιτητές απάντησαν ότι δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, ενώ 5 

φοιτητές πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Επίσης, 4 φοιτητές πιστεύουν ότι 

με προσωπική αναζήτηση και προσπάθεια, θα τα καταφέρουν, ενώ 3 φοιτητές 

πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Το 

γράφημα 19 αποτυπώνει τις απόψεις των φοιτητών για τις ιδιαιτερότητες που μπορεί 

να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μέσα στην τάξη, καθώς και το πόσο νιώθουν ικανοί 

και έτοιμοι για κάτι τέτοιο: 

26,60% 

20% 

6,60% 
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6,60% 
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6,60% 
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Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί  
να αντιμετωπίσετε μέσα στην τάξη; 

η αλληλεπίδραση με τα παιδιά  

η συμπεριφορά των παιδιών 

παιδιά με ειδικές ανάγκες 

οι μεγάλες τάξεις 

ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας 
και η έλλειψη δημιουργικότητας 

ο χρόνος για τη μετάδοση της γνώσης  

η διαχείριση των μαθητών 

η οργάνωση και η διαχείριση της τάξης 

οι συνθήκες μέσα στην τάξη 

η προσαρμογή πάνω σε κάθε μαθητή 
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Γράφημα 19. Οι απόψεις των φοιτητών για τις δυσκολίες που θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν μέσα στην 

τάξη 

5.1.6. Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος σπουδών 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας-κατηγορία αφορά στις προσωπικές απόψεις των 

φοιτητών και προσπαθεί να ανιχνεύσει τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση και 

ανανέωση του προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. που σπούδασαν και γνώρισαν 

βιωματικά. Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται συνοπτικά οι προτάσεις των φοιτητών: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Πρόγραμμα 

Σπουδών 

1. Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε δίωρες 

διδασκαλίες, γιατί τα τρίωρα κουράζουν πολύ 

2. Όλες οι Διδακτικές να είναι υποχρεωτικές 

3. Οι πτυχιακές να είναι υποχρεωτικές 

4. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα Ειδικής Αγωγής 

5. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα εκμάθησης της 

Γλώσσας 

6. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα για την πρακτική 

Άσκηση (εργαστηριακής μορφής) 

7. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

8. Να ενταχθούν μαθήματα Σεξουαλικής Αγωγής 
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9. Να ενταχθούν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 

10. Να υλοποιούνται τα μαθήματα «απλωμένα» σε όλη την 

εβδομάδα και όχι να «στριμώχνονται» σε λίγες ημέρες 

 

Περιεχόμενο 

Σπουδών 

1. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα Ειδικής Αγωγής 

2. Να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

3. Να ενταχθούν μαθήματα για εξειδικευμένα θέματα (π.χ. 

διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη, θέματα οργάνωσης 

κ.λπ.) 

4. Να ενταχθούν περισσότερα δημιουργικά μαθήματα και όχι 

μόνο μαθήματα γνωστικών αντικειμένων π.χ. Θεατρικό 

παιχνίδι, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.λπ. 

5. Οι μονάδες των μαθημάτων, να αντιστοιχούν στις 

απαιτήσεις του κάθε μαθήματος 

6. Να ενταχθούν περισσότερα διαδραστικά μαθήματα 

7. Να μειωθούν οι υπερβολικές απαιτήσεις από τους 

διδάσκοντες 

 

Πρακτική 

Άσκηση 

1. Να μειωθεί η γραφική εργασία που αφορά στο ημερολόγιο 

και να δοθεί περισσότερη έμφαση στον Αναστοχασμό 

2. Να διαρκεί η Πρακτική Άσκηση περισσότερο χρόνο 

3. Να υπάρχει καλύτερη οργάνωση 

4. Να υπάρχει περισσότερο ειδικό προσωπικό για να βοηθάει 

τους φοιτητές στην υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης 

(βοηθούν περισσότερο οι δάσκαλοι) 

5. Οι υπεύθυνοι καθηγητές να βοηθούν περισσότερο τους 

φοιτητές 

6. Να αποσπώνται περισσότεροι δάσκαλοι ως μέντορες για 

την Πρακτική Άσκηση 

Πίνακας 2. Οι προτάσεις των φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 

Στην επόμενη ενότητα, θα προβούμε σε ποιοτική ανάλυση των καταγραφέντων 

δεδομένων, σε μια προσπάθεια να εμβαθύνουμε σε αυτά και να μπορέσουμε να 

καταλήξουμε σε συμπεράσματα ορθά και να τα συνδέσουμε με τους στόχους και τα 

ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 
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5.2. Ποιοτική Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας 

Εμβαθύνοντας στα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν μέσα από την ποσοτική 

ανάλυση που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, προβαίνουμε στις 

παρακάτω παρατηρήσεις. Η ποιοτική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί χωριστά για κάθε 

θεματικό άξονα και στο επόμενο κεφάλαιο (έκτο) θα καταλήξουμε σε παρατηρήσεις 

για όλη την έρευνα και όλες συνολικά τις κατηγορίες της. 

5.2.1. Ατομικά στοιχεία του πληθυσμού 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας, τα αποτελέσματα που 

καταγράφηκαν, ήταν αναμενόμενα:  

1. Η πλειοψηφία των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης είναι γυναίκες 

2. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανήκουν στις πρώτες 

επιλογές των νέων 

3. Οι νέοι προτιμούν περισσότερο τα πανεπιστημιακά τμήματα μεγάλων πόλεων 

π.χ. Θεσσαλονίκης και σε δεύτερες επιλογές δηλώνουν τα πανεπιστημιακά 

τμήματα μικρότερων πόλεων, όπως στη δική μας περίπτωση είναι το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας 

4. Η πλειοψηφία των φοιτητών που προτιμούν τα Παιδαγωγικά τμήματα, 

προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση σπουδών. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι 

από το τυχαίο δείγμα των 15 φοιτητών, μόνο ένας προερχόταν από 

τεχνολογική κατεύθυνση. Αυτό αναδεικνύει και ένα ακόμα ερώτημα, αυτή τη 

φορά προς το υπουργείο παιδείας, το οποίο μέσα στις νέες αλλαγές για την 

εισαγωγή στα Παιδαγωγικά τμήματα, έχει ορίσει ως υποχρεωτική, την 

εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών (φαινόμενο που είχε ως αποτέλεσμα 

να πέσουν τραγικά οι βάσεις εισαγωγής στα εν λόγω τμήματα). 

5.2.2. Οι απόψεις των φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών 

Σχετικά με τον πρώτο θεματικό άξονα-κατηγορία, που αφορά στο πρόγραμμα 

σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας και διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών 

από αυτό, σε θέματα όπως: α. γενικά για το πρόγραμμα σπουδών, β. την 

ικανοποιητική ή όχι προετοιμασία τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί,καθώς και γ. τη 
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γνώμη τους για το περιεχόμενο σπουδών και τις αλλαγές που πιστεύουν ότι πρέπει να 

γίνουν, καταλήγουμε στις εξής παρατηρήσεις: 

1. Η πλειοψηφία των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, σε ποσοστό 66,7% είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών 

2. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό (6,7%) των φοιτητών που δηλώνουν ότι είναι 

ελάχιστα ικανοποιημένοι από το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών 

3. Η πλειοψηφία των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, σε ποσοστό 73,3%, 

θεωρούν ότι το ισχύον πρόγραμμα σπουδών τους βοήθησε πολύ στην 

επαγγελματική τους κατάρτιση και μόνο ένα ποσοστό 6,7% θεωρεί ότι δεν 

βοηθήθηκε επαρκώς. 

4. Η πλειοψηφία των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, με ποσοστό 60%, 

θεωρούν ότι το ισχύον πρόγραμμα σπουδών τους βοήθησε πολύ στην 

επιστημονική τους κατάρτιση και το 40% θεωρούν ότι βοηθήθηκαν μέτρια. 

5. Η πλειοψηφία των φοιτητών με ποσοστό 53,3%, πιστεύουν ότι το πρόγραμμα 

σπουδών συμβάλλει ουσιαστικά στην παιδαγωγική και διδακτική τους 

κατάρτιση σε αντίθεση με αυτούς που πιστεύουν ότι βοηθήθηκαν μέτρια και 

κατέχουν το ποσοστό του 46,7% του πληθυσμού. 

6. Η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας και των 

ιδιαιτεροτήτων της και πρέπει να ενταχθούν και άλλα μαθήματα, όπως: 

περισσότερα μαθήματα για τις Ν.Τ. και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να 

διδάσκονται περισσότερα κεφάλαια και περιόδους της ιστορίας, να 

διδάσκονται για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, να διδάσκονται για 

τους τρόπους συγγραφής επιστημονικών εργασιών και πτυχιακών, να 

υπάρχουν περισσότερα μαθήματα επιλογής και τέλος, να αυξηθεί η διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης. 

5.2.3. Οι απόψεις των φοιτητών για το Περιεχόμενο Σπουδών-

Μαθήματα 

Σχετικά με το δεύτερο θεματικό άξονα του δείγματος που αποτελείται από έξι 

ερωτήματα, και αφορούν στη κριτική του περιεχομένου των επιμέρους μαθημάτων 

(υποχρεωτικά και επιλογής) σε σχέση πάντα με την προετοιμασία τους για το 

μελλοντικό εκπαιδευτικό έργο των φοιτητών, καταλήγουμε στις εξής παρατηρήσεις: 
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1. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που θεωρούν οι φοιτητές πλέον σημαντικά για τις 

σπουδές τους, είναι σχεδόν όλα όσα ανήκουν μέσα στο πρόγραμμα σπουδών 

τους. Όμως, αυτά που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα και τα κατατάσσουν πρώτα στις 

προτιμήσεις τους, είναι: 1. τα μαθήματα της Παιδαγωγικής, 2. Η Φυσική, 3. Η 

Ιστορία και η Ψυχολογία, 4. Τα Μαθηματικά και όλες οι διδακτικές και 5. 

Ακολουθεί το μάθημα της Διδακτικής μεθοδολογίας και όλα τα υπόλοιπα. 

2. Στα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών, πρωταγωνιστούν στις 

προτιμήσεις των φοιτητών: 1. Τα μαθήματα της Γλώσσας, 2. Τα μαθήματα 

της Ψυχολογίας, 3. Τα μαθήματα της Ιστορίας και 4. Τα μαθήματα των 

Παιδαγωγικών και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. 

3. Τα μαθήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες οι φοιτητές είναι: 1. 

Τα Μαθηματικά, 2. Η Συγκριτική Παιδαγωγική, 3. Η Ιστορία και 4. Η 

Ψυχολογία. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι ερωτώμενοι, 

καταδικάζουν την αποστήθιση και σε αυτήν αποδίδουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν με μαθήματα που έχουν υπερβολικά πολλή ύλη. 

4. Τα μαθηματικά και η Γλώσσα πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των 

φοιτητών και θεωρούνται ως τα πλέον απαραίτητα μαθήματα στις σπουδές 

τους. Ακολουθούν τα μαθήματα της ιστορίας, της ψυχολογίας, των 

παιδαγωγικών και της Διδακτικής μεθοδολογίας. 

5. Το 1/3 των φοιτητών είναι ευχαριστημένο από το πρόγραμμα σπουδών και 

δεν θα αφαιρούσε κανένα μάθημα από αυτό, αλλά τα 2/3 του πληθυσμού, 

θεωρούν κάποια μαθήματα ότι θα μπορούσαν να μην είναι ενταγμένα μέσα σε 

αυτό, όπως π.χ. τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, η Συγκριτική 

παιδαγωγική, η Λαογραφία, τα Θρησκευτικά, η Βιβλιοδεσία κ.ά. 

6. Πολλές είναι οι προτάσεις των φοιτητών για ένταξη και άλλων μαθημάτων 

μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Εκτός από ήδη ενταγμένα μαθήματα, που 

ζητούν να αυξηθεί και να εμπλουτιστεί η ύλη τους, όπως ψυχολογίες, 

παιδαγωγικά, πρακτική, γλώσσα, ξένες γλώσσες και Πληροφορική, ζητούν 

επίσης μαθήματα σεξουαλικής αγωγής, πρώτων βοηθειών, συγγραφής 

εργασιών κλπ. 

5.2.4. Οι απόψεις των φοιτητών για τη Διδακτική Μεθοδολογία και 

Πρακτική Άσκηση 
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Σχετικά με τον τρίτο θεματικό άξονα της έρευνας που αφορά στο μάθημα της 

διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης και πιο συγκεκριμένα για το εάν 

είναι οι φοιτητές ικανοποιημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής της, από τη διάρκειά της, 

από τα μαθήματα που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και από τη σχέση της θεωρίας με 

την πράξη, προβαίνουμε στις εξής παρατηρήσεις: 

1. Ομόφωνα οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, με ποσοστό 100% των 

ερωτηθέντων, θεωρούν ότι το μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής Άσκησης είναι απαραίτητο για την απόκτηση της επαγγελματικής 

τους ταυτότητας. 

2. Η πλειοψηφία των φοιτητών, θεωρεί ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

πρέπει να αυξηθεί, καθώς επίσης και οι υπεύθυνοι (καθηγητές και μέντορες) 

να προσφέρουν περισσότερη και εποικοδομητικότερη βοήθεια προς αυτούς 

κατά την υλοποίησή της. Επίσης, προτείνουν απλοποίηση της οργάνωσης της 

πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και λιγότερη γραφική εργασία (για τη 

συγγραφή του ημερολογίου). Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην ουσία των 

πραγμάτων και τον αναστοχασμό της όλης εμπειρίας. 

3. Από τα σχολικά μαθήματα που δίδαξαν οι φοιτητές κατά την Πρακτική τους 

άσκηση, αυτό που τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα, ήταν το μάθημα των 

μαθηματικών, με δεύτερο, το μάθημα των θρησκευτικών. Τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν ήταν περισσότερο μεθοδολογικά και ιδεολογικά, παρά 

γνωστικού περιεχομένου. 

4. Ακόμα και στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης, οι φοιτητές θεωρούν ότι τα μαθήματα της Γλώσσας (η διδακτική 

της Γλώσσας) και των Μαθηματικών (η διδακτική των μαθηματικών), είναι τα 

πλέον σημαντικά και ακολουθούν όλες οι διδακτικές όλων των γνωστικών 

αντικειμένων. 

5. Στο διαρκές ερώτημα που απασχολεί το χώρο της εκπαίδευσης, στο εάν 

συνδέεται η θεωρία με την πράξη, και στην παρούσα έρευνα, οι απόψεις 

διίστανται: σχεδόν οι μισοί φοιτητές πιστεύουν ότι συνδέεται άμεσα η θεωρία 

με την πράξη και οι άλλοι μισοί φοιτητές πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, την οποία αντιλαμβάνονται όταν 

μπαίνουν στις τάξεις για να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. 
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5.2.5. Αυτο-εικόνα υποψήφιου δασκάλου – Διαχείριση καταστάσεων  

Σχετικά με τον τέταρτο θεματικό άξονα που ανιχνεύει την αυτο-εικόνα που έχει ο 

κάθε φοιτητής μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης και καταγράφει το κατά 

πόσο αισθάνεται έτοιμος να διδάξει και να αναλάβει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες 

καταστάσεις που αναδεικνύονται μέσα στην τάξη, παρατηρούμαι τα εξής: 

1. Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους 

άσκηση, θεωρούν ότι είναι ικανοί να αναλάβουν διδακτικό έργο με επιτυχία. 

2. Τα σχολικά μαθήματα που προτιμούν να διδάσκουν και θεωρούν ότι θα τα 

καταφέρουν με επιτυχία, είναι τα μαθήματα της Γλώσσας και της Ιστορίας, 

ενώ νιώθουν άγχος και θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες για τα 

μαθήματα των θετικών επιστημών (μαθηματικά και φυσική). 

3. Η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρούν ότι είναι ικανοί να εντάξουν στο 

εκπαιδευτικό έργο τις Νέες Τεχνολογίες σε αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό, 

που νιώθουν ανασφάλεια ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. 

4. Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι φοιτητές και νιώθουν ιδιαίτερο άγχος 

όσον αφορά στο μελλοντικό εκπαιδευτικό τους έργο, είναι η αλληλεπίδραση 

με τα παιδιά, καθώς και τυχόν συμπεριφορικά προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν μέσα στην τάξη. 

5. Η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι με προσωπική αναζήτηση και πέραν 

των υποχρεωτικών σπουδών τους (δια βίου μάθηση, σεμινάρια κ.λπ.), θα 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες καταστάσεις μέσα στην τάξη. Αυτό 

που τους δημιουργεί περισσότερο άγχος, είναι η αντιμετώπιση παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, ενώ σε άλλες καταστάσεις, νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους (μαθησιακές δυσκολίες, διαπολιτισμικές καταστάσεις, 

συγκρούσεις κ.ά.). 

5.2.6. Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος σπουδών 

Σχετικά με τον πέμπτο θεματικό άξονα-κατηγορία που αφορά στις προσωπικές 

απόψεις των φοιτητών και προσπαθεί να ανιχνεύσει τις δικές τους προτάσεις για τη 

βελτίωση και ανανέωση του προγράμματος Σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε. της Φλώρινας, 

παρατηρούμαι τα εξής: 
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1. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση με το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο 

του προγράμματος σπουδών. Και για τις δύο κατηγορίες, οι προτάσεις των 

φοιτητών είναι ταυτόσημες και αφορούν κυρίως στο περιεχόμενο και το 

αντικείμενο των μαθημάτων. 

2. Υπερτερούν οι προτάσεις για την ένταξη μαθημάτων που θεωρούνται 

αναγκαία στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας όπως: πρώτες βοήθειες, 

σεξουαλικής, περιβαλλοντικής, διαπολιτισμικής αγωγής, πληροφορικής, 

ειδικής αγωγής, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργικά παιχνίδια κ.ά. 

3. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν την αδυναμία τους στη συγγραφή εργασιών και 

προτείνουν να ενταχθεί ένα μάθημα για τη συγγραφή επιστημονικών 

εργασιών και πτυχιακών. 

4. Δηλώνουν ότι τα τρίωρα μαθήματα είναι πολύ κουραστικά και προτείνουν να 

γίνονται μαθήματα διάρκειας 2 ωρών. 

5. Όσον αφορά στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 

Άσκησης, αν και νιώθουν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι, προτείνουν να 

αυξηθεί η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης να αποσπώνται 

περισσότεροι μέντορες, έτσι ώστε να έχουν περισσότερη βοήθεια κατά την 

υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.  

6. Τελευταία πρόταση για το μάθημα ΔΙ.ΜΕ.Π.Α., είναι η απλούστευση της 

όλης διαδικασίας και των γραφικών απαιτήσεων κατά τη διάρκειά της. 

Αναφέρουν ότι είναι αρκετά κοπιαστικό και τους αποσυντονίζει από το 

εκπαιδευτικό τους έργο, η συγγραφή ταυτόχρονα του ημερολογίου τους. 
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6. Συζήτηση - Παρατηρήσεις 

Τα στοιχεία που αναδείχθηκαν από την καταγραφή και μελέτη των απαντήσεων του 

πληθυσμού της παρούσας έρευνας, δεν αποτελούν δείγμα προς γενίκευση των 

πορισμάτων. Το δείγμα είναι αρκετά μικρό και μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα 

ενδεικτικό δείγμα που αν και μικρό, μπορεί να συμπληρώσει και να συμβάλλει σε 

ευρύτερες έρευνες για το ίδιο πολύ ενδιαφέρον θέμα για την προετοιμασία των 

μελλοντικών δασκάλων. Παρότι η έρευνα ήταν μικρής εμβέλειας, εν τούτοις μας δίνει 

την ευκαιρία να συζητήσουμε και να προβούμε σε γενικές παρατηρήσεις που 

αφορούν την οργάνωση και το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών. 

 Αρχικά, οι διαπιστώσεις που εξάγονται από τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού της έρευνας, είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Δημοτικής 

Εκπαίδευσης είναι «γυναικεία υπόθεση». Η πλειοψηφία των μελλοντικών δασκάλων 

είναι θηλυκού γένους. Επίσης, η βασική (Β/θμια εκπαίδευση) εκπαίδευση των 

μελλοντικών δασκάλων είναι θεωρητική και αυτός είναι κι ένας λόγος που 

δικαιολογεί το φόβο τους για τα μαθήματα των θετικών επιστημών. Είναι πολύ 

λογικό να προτιμούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα μεγαλύτερων πόλεων, μιας και το 

ΠΤΔΕ της Φλώρινας είναι από τα πιο απομακρυσμένα πανεπιστημιακά τμήματα και 

η πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα είναι ευκολότερη. Και ένα στοιχείο που αναδείχθηκε 

επίσης, είναι ότι το επάγγελμα του δασκάλου είναι από τα πλέον αγαπητά και 

προσφιλή, μιας και ανήκει στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων. 

 Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ, θεωρείται από τους 

περισσότερους φοιτητές αρκετά ικανοποιητικό και θεωρούν ότι τους προσφέρει 

επαρκή επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. Η μόνη τους επιθυμία είναι να 

αναθεωρηθεί ως προς τα μαθήματα που προσφέρει, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και 

νέα γνωστικά πεδία που θα συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τα δεδομένα της 

σύγχρονης εποχής. Ιδιαίτερα, ενδιαφέρονται για μαθήματα της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, των Νέων Τεχνολογιών, της Ειδικής Αγωγής και επιθυμούν 

περισσότερη Πρακτική Άσκηση. 

 Οι περισσότεροι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των 

μαθημάτων και θεωρούν ότι όλα τα μαθήματα συμβάλλουν στην προετοιμασία τους 
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για το διδακτικό τους έργο. Όμως τα μαθήματα των θετικών επιστημών, τα θεωρούν 

δυσκολότερα, εάν λάβουμε υπόψη ότι η πλειοψηφία προέρχονται από θεωρητική 

κατεύθυνση σπουδών, αλλά και μαζί με τα μαθήματα της Γλώσσας, τα θεωρούν 

επίσης και πιο σημαντικά (Γλώσσα και Μαθηματικά). 

 Όλοι οι φοιτητές θεωρούν ότι τα μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

των Παιδαγωγικών είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της Πρακτικής τους 

Άσκησης, την οποία επιθυμούν να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και λιγότερη γραφική 

εργασία. Την θέλουν πιο πρακτική και πιο εμπειρική, απαλλαγμένη από το θεωρητικό 

πλαίσιο, το οποίο ούτως ή άλλως δίδεται στα θεωρητικά μαθήματα. Θεωρούν ότι η 

Πρακτική Άσκηση πρέπει να είναι καθαρά εργαστηριακό μάθημα με περισσότερη 

πράξη και λιγότερη θεωρία. Οι γνώμες όμως διίστανται για τη σύνδεση της θεωρίας 

με την πράξη. Και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. 

 Οι περισσότεροι φοιτητές, διακατέχονται από αισιοδοξία για το μελλοντικό 

έργο, καθώς πιστεύουν ότι με την εκπαίδευση που παίρνουν από το Πανεπιστήμιο, 

είναι ικανοί να διδάξουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα δεδομένα της 

σχολικής πράξης. Παρότι διακατέχονται από άγχος για κάποια μαθήματα και κάποιες 

ιδιαιτερότητες που μπορεί να τους απασχολήσουν, θεωρούν ότι με τη συνεχιζόμενη 

προσωπική αναζήτηση και Δια Βίου Μάθηση, θα καταφέρουν να φανούν αντάξιοι 

του πτυχίου τους. 

Εν κατακλείδι, ο διάλογος για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ του 

ΠΔΜ, είναι διαρκής και συνεχώς προκύπτουν νέα δεδομένα και αναγκαιότητες που 

αντανακλούν τις ανάγκες της κάθε εποχής. Το Πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να είναι 

στάσιμο, αλλά προσαρμόζεται, αναθεωρείται και ακολουθεί τις ανάγκες που κάθε 

φορά προκύπτουν. Η φωνή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη από τους αναμορφωτές 

του Οδηγού Σπουδών και αυτό φαίνεται από τα αυξημένα ποσοστά ικανοποίησης που 

καταγράφονται στις μικρές έρευνες –σαν την παρούσα-, τόσο για την οργάνωση, όσο 

και για το περιεχόμενο των μαθημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

1. ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της 

διπλωματικής μου εργασίας και σκοπό έχει να διερευνήσει τις απόψεις των 

φοιτητών/τριών για τα προγράμματα σπουδών των ΠΤΔΕ. Η έρευνα είναι ανώνυμη. 

 

Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με ειλικρίνεια. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Α. Ατομικά στοιχεία 

 

Φύλο:  

O Αγόρι            

O Κορίτσι 

 

Ηλικία: ………….. 

 

Κατεύθυνση σπουδών που ακολουθήσατε στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου; 

O Θεωρητική 

O Θετική  

O Τεχνολογική 

 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν η πρώτη σας επιλογή 

στο μηχανογραφικό δελτίο; 

O Ναι 

O Όχι 

Αν όχι, τότε ποια σχολή ήταν η πρώτη σας επιλογή; 

…………………………………. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1. Πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος σας; 

 

2. Mε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί 

επαρκώς επαγγελματικά;  
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3. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησαν οι σπουδές σας στην επιστημονική σας 

κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Ιστορία κ.λπ.) ; 

 

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησαν οι σπουδές σας στην παιδαγωγική και 

διδακτική σας  κατάρτιση; 

 

5. Τι γνώμη έχετε για το περιεχόμενο σπουδών; 

 

O οι σπουδές στο τμήμα είναι πολύ καλά οργανωμένες, δεν χρειάζονται 

αλλαγές 

 

O οι σπουδές στο τμήμα είναι αρκετά καλά οργανωμένες, όμως 

χρειάζονται να γίνουν αλλαγές. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

O οι σπουδές στο τμήμα δεν είναι πολύ καλά οργανωμένες, δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στις σημερινές απαιτήσεις και πρέπει να 

αλλάξουν. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………….... 

 

O οι σπουδές στο τμήμα θεωρούνται ξεπερασμένες, μία απλή αλλαγή δεν 

αρκεί, χρειάζεται σε βάθος αλλαγή των σπουδών. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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1. Οι παρακάτω τομείς υποχρεωτικών μαθημάτων πόσο θεωρείτε ότι σας 

βοήθησαν στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικών; (κυκλώστε αυτό που σας 

εκφράζει) 

Υποχρεωτικά Μαθήματα  καθόλου λίγο μέτρια πολύ πάρα πολύ 

● Παιδαγωγική 1 2 3 4 5 

● Ιστορία της 

εκπαίδευσης 

1 2 3 4 5 

● Κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης 

1 2 3 4 5 

● Ψυχολογία και Σχολείο 1 2 3 4 5 

● Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση 

1 2 3 4 5 

● Εκπαίδευση για άτομα 

με αναπηρία 

1 2 3 4 5 

● Εκπαιδευτική Πολιτική 1 2 3 4 5 

● Δίγλωσση Εκπαίδευση 1 2 3 4 5 

● Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής 

Έρευνας 

1 2 3 4 5 

● Τέχνες στην 

Εκπαίδευση 

1 2 3 4 5 

● Διδακτική της Γλώσσας 1 2 3 4 5 

● Διδακτική της 

Λογοτεχνίας 

1 2 3 4 5 

● Διδακτική των 

Μαθηματικών 

1 2 3 4 5 

● Διδακτική των 

Φυσικών Επιστημών 

1 2 3 4 5 

● Διδακτική της Ιστορίας 1 2 3 4 5 

● Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

1 2 3 4 5 
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2. Ποια από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής έχετε επιλέξει;  

 

⏩ Μουσειακή εκπαίδευση 

⏩ Παιδική Λογοτεχνία 

⏩ Αναλυτικά Προγράμματα 

⏩ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

⏩ Συγκριτική Παιδαγωγική 

⏩ Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

⏩ Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού 

⏩ Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

⏩ Κριτικός Γραμματισμός 

⏩ Έρευνα σχολικών εγχειριδίων 

⏩ Δημιουργική γραφή και Φιλαναγνωσία 

⏩ Αστρονομία στην Εκπαίδευση 

⏩ Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου 

⏩ Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

⏩ Σχολική Αποτυχία 

⏩ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση 

⏩ Θέατρο στην Εκπαίδευση 

 

3. Ποια από τα παραπάνω μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας, 

υποχρεωτικά και επιλογής ή από άλλα που δεν υπάρχουν στους παραπάνω 

πίνακες, σας δυσκόλεψαν  περισσότερο; (βάλτε τα σε σειρά αρχίζοντας από το 

πιο δύσκολο)  

1.  _______________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________ 

 

4. Ποια από τα παραπάνω μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας ή από 

άλλα που δεν υπάρχουν στους παραπάνω πίνακες, θεωρείτε ότι συνέβαλαν 

περισσότερο στην εκπαίδευσή σας ως δασκάλων; (βάλτε τα σε σειρά αρχίζοντας 

από αυτό που θεωρείτε ότι συνέβαλε περισσότερο)  

1.  _______________________________________________________ 
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2.  _______________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________ 

5. Ποια μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας θεωρείτε πως είναι περιττά 

για έναν εκπαιδευτικό; (βάλτε τα σε σειρά αρχίζοντας από αυτό που θεωρείτε το 

πιο περιττό) Δώστε μία σύντομη εξήγηση. 

1.  _______________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………… 

 

6. Ποιο μάθημα ή μαθήματα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προστεθεί/ούν στο 

πρόγραμμα σπουδών σας, για την καλύτερη επαγγελματική προετοιμασία ; 

1.  _______________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________ 

 

Γ. ΔΙ,ΜΕ.ΠΑ.: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

 

1. Θεωρείτε ότι η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη για την επαγγελματική 

σας κατάρτιση και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας;. 

2. Είστε ικανοποιημένος/η από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον 

τρόπο διεξαγωγής της? 

3. Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη γ φάση και για ποιο λόγο; ? 

4. Ποιά από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση 

5. Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε στο να εφαρμόσετε όσα μάθατε κατά τη 

φοίτησή σας στη σχολή ή θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και 

πράξης 

 

Δ. ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 

1. Κατά πόσο νιώθετε έτοιμοι/ες να διδάξετε στην τάξη; 

2. Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη 

στο να τα διδάξετε?3. Ποιά μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο; 
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3. Κατά πόσο νιώθετε έτοιμοι/ες να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες 

της πληροφορίας και επικοινωνίας(ΤΠΕ)? 

4. Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας 

στην τάξη και γιατί? 

5. Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

μαθησιακές δυσκολίες, διαχείριση συγκρούσεων, διαπολιτισμική σύνθεση της 

τάξης 
 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Ποιές προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών? 

(για παράδειγμα προτάσεις σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων, την 

πρακτική άσκηση, τις διδακτικές μονάδες και τη διάρκεια των μαθημάτων) 
 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των απαντήσεων 

 

2.1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

2 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

3 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (1
η
 Νομική) 

4 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

5 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

6 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ (1
η
 Π.Δ.Ε. Θες/νικης&Νηπ.γων 

7 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

8 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

9 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 

10 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

11 ΑΝΔΡΑΣ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (1
η
 στη Θες/νικη) 

12 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

13 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

14 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗ (ως σχολή, όχι ως πόλη) 

15 ΓΥΝΑΙΚΑ 22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 

 

2.2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

2.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Α/Α 1
η
 Ερώτηση 2

η
 

Ερώτηση 

3
η
 

Ερώτηση 

4
η
 

Ερώτηση 

5
η
 Ερώτηση 

1 Αρκετά Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

2 Αρκετά  Ναι  Μέτρια  Μέτρια  Ναι  +πρακτική 

3 Αρκετά  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι + ε.α. 

+διαπολιτισμική 

4 Πολύ  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι +και άλλες 

ιστορικές περιόδους 

5 Λίγο  Όχι -λίγη 

Π.Α. 

Μέτρια  Μέτρια  + Συγγραφή εργασιών 

+ σύγχρονες μέθοδοι 

6 Αρκετά  Ναι  Μέτρια  Μέτρια  + επιλογής περισσότερα 

7 Αρκετά  Ναι  Ναι  Μέτρια  +καλύτερη οργάνωση 

πρακτικής 

8 Αρκετά  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

9 Πολύ  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

10 Πολύ  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

11 Πολύ  Ναι  Ναι  Ναι  Αλλαγές ΓΕΝΙΚΆ 

12 Αρκετά  Ναι  Ναι  Ναι  Αλλαγές ΓΕΝΙΚΆ 

13 Αρκετά  Λίγο  Μέτρια  Μέτρια  +καλύτερη οργάνωση 

πρακτικής 

14 Αρκετά  Λίγο  Μέτρια  Μέτρια  Αλλαγές στα μαθήματα 

15 Αρκετά  Αρκετά  Μέτρια  Αρκετά  Ανανέωση, 

περισσότερες Ν.Τ. 

 

2.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Α/

Α 

1
η
 Ερώτηση 2

η
 Ερώτηση 3

η
 

Ερώτησ

η 

4
η
 

Ερώτησ

η 

5
η
 

Ερώτηση 

6
η
 Ερώτηση 

1 η διδακτική 

μεθοδολογία Οι 

ιστορίες της 

εκπαίδευσης , η 

οργάνωση της 

κατεύθυνση της 

γλώσσας 

θετικές 

επιστήμες 

μαθηματι

κά και η 

γλώσσα 

Πολλές 

ιστορίες 
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εκπαίδευσης. οι 

διδακτικές των 

μαθηματικών 

2 Παιδαγωγική 

και ιστορία, 

Ν.Τ., 

μαθηματικά, 

φυσική 

Φεστιβάλ με Ν.Τ. Συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή 

Γλώσσα, 

μαθηματι

κά, 

φυσική 

 Γεωγραφία  

3 ιστορία ,η 

νεοελληνική 

ιστορία, 

παιδαγωγική, οι 

έννοιες της 

φυσικής και οι 

αναπαραστάσεις 

τους 

Όλα εκτός από 

αυτών των θετικών 

επιστημών 

εξελικτική 

ψυχολογί

α και η 

παιδαγωγι

κή 

ψυχολογί

α 

Παιδαγω

γική, 

ιστορίες, 

φυσική 

Γεωμετρία  τη διαχείριση 

της τάξης 

4 Γλώσσα, 

παιδαγωγικά, 

φυσική 

Ιστορίες, 

διαπολιτισμικότητα

, γλωσσολογικά 

μαθήματα 

Φυσική 

και 

μαθηματι

κά  

γλώσσα, 

μαθηματι

κά, 

φυσική 

και 

ιστορία 

 διαπολιτισμικ

ότητα, 

ετερότητα 

5 Ψυχολογίες και 

κοινωνικοπαιδαγ

ωγικές 

προσεγγίσεις, 

φυσικά 

εργαστήρια 

κοινωνικοπαιδαγωγ

ικά 

μαθήματα 

ιστορίας 

ψυχολογί

α του 

παιδιού 

Λιγότερες 

ιστορίες 

Συγγραφή 

επιστημονικής 

εργασίας, 

SPSS, 

εκπαιδευτικά 

λογισμικά 

6 Εργαστήρια 

φυσικής, 

ιστορία, 

διδακτικές, 

παιδαγωγική 

ψυχολογία για 

συναισθηματική 

ανάπτυξη, παιχνίδι 

εκπαίδευσ

η 

εκπαιδευτ

ικών , 

συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή   

φυσική , 

τη 

διδακτική 

μαθηματι

κών , τη 

διδακτική 

της 

γλώσσας, 

την 

παιδαγωγ

ική , η 

διδακτική 

μεθοδολο

γία 

Λιγότερε 

ιστορίες 

Περιβαλλοντι

κή 

εκπαίδευση 

και ειδική 

αγωγή 

7 διδακτική 

μεθοδολογία , η 

διδακτική της 

φυσικής και η 

διδακτική των 

μαθηματικών, η 

διδακτική της 

ιστορίας  

διαφοροποίηση 

διδασκαλίας, 

περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Ελληνική 

γλώσσα 

και 

πολλές 

ιστορίες, 

ειδικά η 

τοπική 

ιστορία 

Διδακτικ

ή 

μεθοδολο

γία, 

στατιστικ

ή, ειδική 

αγωγή, 

σχολική 

Συγκριτική 

παιδαγωγικ

ή (τρόπος 

εκμάθησης

) και 

μικρασιατι

κός 

πολιτισμός 

διαπολιτισμικ

ή εκπαίδευση, 

εφαρμοσμένη 

πληροφορική 

και το spss , 

ειδικές 

μαθησιακές 

δυσκολίες και 
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 ψυχολογί

α 

βοήθεια για 

κάποιες 

ανάγκες των 

παιδιών 

8 Ψυχολογίες, 

ιστορίες, 

μαθηματικά 

Όλα τα μαθήματα 

ψυχολογίας 

Μαθηματι

κά και 

στατιστικ

ή 

Γλώσσα 

και 

ψυχολογί

α 

Παραδοσια

κούς 

χορούς 

Περισσότερα 

μαθήματα 

ψυχολογίας 

και 

εργαστηριακά 

για την 

πρακτική 

άσκηση 

9 Ιστορία, 

παιδαγωγική, 

ψυχολογία, 

γλώσσα, 

μαθηματικά, 

στατιστική 

Εφαρμοσμένη 

στατιστική, 

διδακτική των 

θρησκευτικών, 

ιστορία του 

σύγχρονου 

ελληνισμού 

Τα 

μαθηματι

κά, η 

γεωμετρία 

και η 

ψυχολογί

α και η 

διδακτική 

μεθοδολο

γία 

Μαθηματ

ικά, 

γεωμετρί

α, 

γλώσσα, 

ιστορία 

 η μουσική, η 

γυμναστική 

10 διδακτική 

μεθοδολογία, 

παιδαγωγική και 

όλες οι 

διδακτικές 

μαθηματικά και 

νέες τεχνολογίες, 

ιστορία 

Διδακτική 

των 

μαθηματι

κών και 

της 

γλώσσας 

μαθηματι

κά, 

φυσική, 

ιστορία 

και  

γλώσσα 

 διδακτική της 

ελληνικής 

γλώσσας ως 

δεύτερη ή 

ξένη γλώσσα 

11 Η οργάνωση και 

διοίκηση της 

εκπαίδευσης, 

εφαρμοσμένη 

στατιστική και η 

περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, 

ιστορία και 

ψυχολογία 

η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

η 

συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή. 

  πληροφορική 

, εκπαιδευτική 

ρομποτική, 

εκμάθηση 

επιστημονικής 

τεχνογραφίας, 

πώς να 

συγγράψει 

κάποιος μια 

εργασία , 

διπολιτισμική 

εκπαίδευση 

12 εκπαιδευτική 

ψυχολογία, η 

γνωστική 

ψυχολογία, η 

διδακτική 

μεθοδολογία, 

διδακτική 

φυσικής και 

διδακτική 

μαθηματικών, η 

παιδαγωγική 

γλωσσολογικά-

λογοτεχνικά 

συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή 

παιδαγωγ

ική , 

διδακτική 

μεθοδολο

γία 

,ψυχολογί

α και οι 

διδακτικέ

ς 

Λαογραφίε

ς, 

βιβλιοδεσί

α, 

θρησκευτικ

ά 

μαθησιακές 

δυσκολίες , 

ειδική αγωγή 

και ίσως 

πρώτες 

βοήθειες, 

σεξουαλική 

αγωγή , 

13 η παιδαγωγική Διγλωσσία, μαθηματι οι κάποιες κλινική 
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ψυχολογία, η 

σχολική 

ψυχολογία, 

συγκριτική 

παιδαγωγική , 

φυσική , 

οργανωσιακήσυμπε

ριφορά, 

κά, η 

συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή, η 

ιστορία    

ψυχολογί

ες, τα 

μαθηματι

κά 

ιστορίες ψυχολογία, 

γερμανικά και 

τα γαλλικά 

14 Παιδαγωγικά, 

φυσική, 

ψυχολογίες 

Παραδοσιακοί 

χοροί και 

παιχνίδια, 

παιδαγωγικά 

Συγκριτικ

ή 

παιδαγωγι

κή, 

ψυχολογί

α, ιστορία 

Γραμματι

κή, 

μαθηματι

κά, 

φυσική, 

ψυχολογί

α 

Μαθήματα 

ιστορίας 

και 

ιστορίας 

της 

εκπαίδευσ

ης 

Μαθήματα 

γραμματικής 

15 Φυσική, 

διδακτική της 

ιστορίας, και οι 

ψυχολογίες 

Διγλωσσία, 

εικαστικά 

Μαθηματι

κά και 

ψυχολογίε

ς 

Γλώσσα, 

μαθηματι

κά, 

φυσική, 

ιστορία 

και οι 

διδακτικέ

ς 

Κάποιες 

περιττές 

λεπτομέρει

ες από τα 

παιδαγωγικ

ά 

Διδακτική 

γεωγραφίας 

 

 

2.2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Α/Α 1
η
 

Ερώτηση 

2
η
 Ερώτηση 3

η
 Ερώτηση 4

η
 Ερώτηση 5

η
 Ερώτηση 

1 Ναι  Ναι από τον τρόπο Όχι. 

Κάνουμε πολλά 

πράγματα μόνοι 

Μαθηματικά  μαθηματικά, 

γλώσσα, 

θρησκευτικά 

Ναι, όλα 

συνδέονται 

2 Ναι  Ναι να ήταν λίγο 

παραπάνω 

Φυσική  Όλες οι 

διδακτικές 

Ναι, όλα και 

περισσότερο 

των διδακτικών 

3 Ναι  Πολύ  Μαθηματικά - 

γεωμετρία 

η διδακτική 

της γλώσσας 

Ναι, όλα 

συνδέονται 

4 Ναι  Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

τα 

μαθηματικά 

διδακτική 

γλώσσας και 

μαθηματικών 

Ναι, όλα 

συνδέονται 

5. Ναι  Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

μαθήματα 

γυμναστικής , 

πληροφορικής 

μαθήματα 

γλώσσας και 

μαθηματικών, 

αλλά και τα 

υπόλοιπα 

Υπάρχει 

μεγάλη 

διαφορά από τη 

θεωρία στην 

πράξη 

6 ναι  Ναι από τις 2 φάσεις, 

λίγο από τη γ’ φάση 

Στα μαθήματα 

των 

θρησκευτικών 

και της 

μουσικής 

Διδακτική της 

φυσικής , των 

μαθηματικών 

και της 

γλώσσας 

Ναι, όλα 

συνδέονται 

7 Ναι  Όχι, χρειαζόμαστε 

περισσότερη στήριξη 

Τα 

θρησκευτικά 

Όλα τα 

μαθήματα 

Υπάρχει χάσμα 
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από τους υπεύθυνους της 

πρακτικής 

8 Ναι  Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

Τα 

μαθηματικά 

Όλα τα 

μαθήματα 

Όλα 

συνδέονται 

αλλά 

χρειάζεται 

περισσότερο 

πράξη 

9 ναι ναι Τα 

μαθηματικά 

Διδακτική 

γλώσσας, 

μαθηματικών 

,φυσικής 

ιστορίας 

Όλα 

συνδέονται 

10 Ναι  Ναι  Ιστορία και 

μαθηματικά 

η γλώσσα, η 

ιστορία και τα 

μαθηματικά 

Είναι δύσκολο 

να εφαρμόσεις 

στην πράξη ό,τι 

λέει η θεωρία 

11 ναι Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

τα 

μαθηματικά 

Τα 

μαθηματικά 

και η γλώσσα 

Υπάρχει χάσμα 

12 Ναι  Έχει πολλή χαρτούρα Θρησκευτικά 

και πολιτική 

αγωγή 

Όλα τα 

μαθήματα 

Τεράστιο 

χάσμα 

13 Ναι  Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

Τα 

μαθηματικά 

γλώσσα, 

μαθηματικά, 

φυσική 

,μουσική , 

ιστορία 

Υπάρχει χάσμα  

14 ναι Να ήταν όλα πιο απλά Κανένα  Όλα τα 

μαθήματα 

Δεν υπάρχει 

χάσμα 

15 Ναι  Να ήταν λίγο 

περισσότερο 

Τα 

μαθηματικά  

Φυσική, 

διδακτική 

γλώσσας, 

μαθηματικών, 

ιστορίας 

Δεν είχα 

αρκετό χρόνο 

για να το 

καταλάβω 

 

2.2.4. ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
Α/Α 1

η
 

Ερώτηση 

2
η
 Ερώτηση 3

η
 

Ερώτηση 

4
η
 Ερώτηση 5

η
 Ερώτηση 

1 Ναι  +γλώσσα 

-μαθηματικά, 

φυσική 

Ναι  Η αλληλεπίδραση 

με τα παιδιά 

Ναι, με κατάλληλη 

προετοιμασία και 

συνεργασία με τους 

δασκάλους 

2 Αρκετά  + στη γλώσσα, 

στην ιστορία 

,στα 

θρησκευτικά ,σε 

θεωρητικά 

Ναι  Η επαφή με τα 

παιδιά 

Όχι δεν νιώθω έτοιμη 
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μαθήματα 

- στη φυσική 

3 Ναι  +γλώσσα και 

ιστορία 

-μαθηματικά και 

φυσική 

Όχι  Ο παραδοσιακός 

τρόπος 

διδασκαλίας, η 

έλλειψη 

δημιουργικότητας 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

+Μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

4 Αρκετά  +γλώσσα και 

ιστορία 

-μαθηματικά 

Αρκετά  Ο χρόνος και η 

μετάδοση της 

γνώσης 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

+Μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

5 Αρκετά, 

αλλά με 

επιπλέον 

αναζήτηση 

+μαθηματικά, 

φυσική και 

γλώσσα 

-ιστορία 

Πολύ  η διαχείριση των 

μαθητών 

- Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης  

+ Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες Μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

6 Πολύ  +φυσική, 

γυμναστική, 

γλώσσα, 

μαθηματικά 

-Μουσική, 

θρησκευτικά, 

περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Ελάχιστα  τα συμπεριφορικά Όχι, θα έχω 

δυσκολίες σε όλα 

7 Πολύ  + στη μελέτη , 

στα μαθηματικά 

και στη φυσική 

-ιστορία, φυσική 

της έκτης 

Αρκετά  Παιδιά με ειδικές 

ανάγκες 

Όχι, μόνο με 

προσωπικό ψάξιμο 

θα μπορώ να τα 

καταφέρω 

8 Αρκετά  +γλώσσα Όχι ιδιαίτερα Η επικοινωνία με Μπορώ  
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-μαθηματικά, 

φυσική 

τα παιδιά 

9 Πολύ  +γλώσσα, 

ιστορία, φυσική, 

γεωμετρία 

-μαθηματικά 

Πολύ  Η οργάνωση και 

διαχείριση της 

τάξης 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες  

+Μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

10 Ναι  +γλώσσα και 

μαθηματικά 

Πολύ  Η προσαρμογή 

πάνω σε κάθε 

μαθητή 

Αρκετά σε όλα 

11 Αρκετά  +γλώσσα, 

ιστορία, μελέτη 

περιβάλλοντος 

-μαθηματικά 

Αρκετά  Οι συνθήκες μέσα 

στην τάξη 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

+Μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

 

12 Πολύ  +γλώσσα, 

φυσική, ιστορία 

-μαθηματικά 

Αρκετά  Η συνεργασία με 

τα παιδιά 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες Μαθησιακές 

δυσκολίες 

+Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

13 Όχι 

ιδιαίτερα 

+ στη γλώσσα, 

στην ιστορία 

,κοινωνική και 

πολιτική αγωγή 

-μαθηματικά, 

φυσική 

Όχι ιδιαίτερα Οι μεγάλες τάξεις - Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες Μαθησιακές 

δυσκολίες 

+Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

14 Ναι, αρκετά +γλώσσα, 

μαθηματικά, 

φυσικά 

Αρκετά  Η συμπεριφορά 

των παιδιών 

Αρκετά σε όλα 
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-ιστορία 

15 Όχι 

ιδιαίτερα 

+γλώσσα, 

ιστορία 

-μαθηματικά, 

φυσική 

Λίγο  Θέματα 

συμπεριφορών των 

παιδιών 

- Ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες Μαθησιακές 

δυσκολίες 

+Διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα 

στην τάξη 

Διαπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης 

 

2.2.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Α/Α Πρόγραμμα 

σπουδών 

Περιεχόμενο 

σπουδών 

Πρακτική Άσκηση 

1   Περισσότερη έμφαση στον αναστοχασμό και όχι 

στο ημερολόγιο 

2   Περισσότερο χρόνο 

3  Περισσότερα 

μαθήματα για 

την ειδική 

αγωγή και τη 

διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

 

4 Δίωρα και όχι τρίωρα  Περισσότερο χρόνο 

5 Δίωρα και όχι τρίωρα Πιο 

εξειδικευμένα 

μαθήματα π.χ. 

διαχείριση 

προβλημάτων, 

οργάνωσης 

κ.λπ. 

Περισσότερο χρόνο 

6 Δίωρα και όχι τρίωρα Περισσότερα 

δημιουργικά 

μαθήματα και 

όχι μόνο 

γνωστικά π.χ. 

περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, 

θεατρικό 

παιχνίδι 

 

7 Οι διδακτικές να είναι 

υποχρεωτικές 

Οι πτυχιακές 

υποχρεωτικές 

Οι μονάδες να 

ανταποκρίνεται 

με τις 

απαιτήσεις του 

κάθε 

μαθήματος 

 

8 Περισσότερα πρακτικά 

μαθήματα 

 Περισσότερη πρακτική άσκηση 
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9 Μαθήματα ειδικής 

αγωγής 

 Περισσότερη πρακτική άσκηση 

10 Περισσότερα 

μαθήματα ειδικής 

αγωγής, 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και 

ελληνικής γλώσσας 

  

11 Περισσότερα πρακτικά 

μαθήματα 

Δίωρα και όχι τρίωρα 

Όχι όλα τα μαθήματα 

μαζεμένα, αλλά 

απλωμένα σε όλη την 

εβδομάδα 

  

12 Περισσότερα 

μαθήματα ειδικής 

αγωγής, 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, 

σεξουαλικής αγωγής, 

πρώτων βοηθειών 

Αλλαγή στη χρονική 

περίοδο διδασκαλίας 

κάποιων μαθημάτων 

π.χ. διδακτική 

μεθοδολογία 

  

13 Περισσότερα 

μαθήματα ειδικής 

αγωγής 

 Καλύτερη οργάνωση στην πρακτική άσκηση και 

όχι τόσο πολύ γραφική εργασία 

14  Λιγότερες 

απαιτήσεις από 

τους καθηγητές 

 

15  Περισσότερα 

διαδραστικά 

μαθήματα 

Περισσότερο χρόνο η πρακτική άσκηση 

Περισσότερη βοήθεια από τους καθηγητές και τους 

μέντορες (μας βοήθησαν περισσότερο οι 

δάσκαλοι) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

3. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

3.1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ    ΗΛΙΚΙΑ: 22    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ70 

Καλησπέρα, από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από θεωρητική 

Ωραία, το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών πόσο ικανοποιημένος είστε? 

-Όσο φοίτησα? 

Ναι από το πρόγραμμα σπουδών κατά τη φοίτησή σας 

-Αρκετά ικανοποιημένη 

Θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να 

διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι θεωρώ ότι υπήρχαν και μαθήματα όσο και πρακτική άσκηση που με βοήθησε να 

είμαι έτοιμη γι αυτό. 

Πολύ ωραία. Μετά την αποφοίτησή σας από αυτό το πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε 

τον εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-εε θεωρώ πως ναι όπως ξαναείπα τα μαθήματα με βοήθησαν προς διάφορες 

κατευθύνσεις τόσο μάλλον τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά. 

Δηλαδή θεωρείτε ότι αποκτήσατε και άλλες δεξιότητες πέρα από το διδακτικό 

κομμάτι ως παιδαγωγός? 

-Βεβαίως! 

Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποιες από αυτές? 

-Περισσότερο και μέσα από την ενασχόληση και με τα παιδιά, το να είσαι μεθοδικός , 

το να είσαι κοντά με τα παιδιά, το να μην προσπαθείς να μεταδώσεις μόνο γνώσεις 

αλλά και διάφορες αξίες και ιδανικά που προετοιμάζεις το παιδί να βγει στην 

κοινωνία και όχι μόνο στα πλαίσια του σχολείου. 



 

[142] 

 

Πολύ ωραία. Όσον αφορά τις σπουδές θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Ναι θεωρώ ότι κάναμε ότι ανταποκρίνεται στην κοινωνία και στο κοινωνικό 

περιβάλλον εννοείται. 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Όχι είμαι ικανοποιημένη όπως είπα γιατί με το που μπήκα στη σχολή είχα και την 

πρακτική άσκηση την οποία θεωρώ σημαντική για το επάγγελμα που έχω επιλέξει. 

Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θα μπορούσαν να έχουν οι σπουδές σας για να έχετε την 

αίσθηση ότι προετοιμαστήκατε επαρκώς? Κάποια πρόταση ίσως? 

-Από το 1
ο
 2

ο
 έτος κάναμε τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στην πρακτική άσκηση. 

Από το 2
ο
 έτος μπήκαμε σε τάξη που είναι σημαντικό ως δάσκαλος να βλέπεις αυτό 

που θα πας να διδάξεις οπότε είμαι ικανοποιημένη από το πώς είναι το πρόγραμμα 

σπουδών δομημένο.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις επιστήμες 

της αγωγής , ποια από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ποια από τις θετικές 

επιστήμες θεωρείτε ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως 

εκπαιδευτικοί? 

-θεωρώ πως η διδακτική μεθοδολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ο ι ιστορίες της 

εκπαίδευσης , η οργάνωση της εκπαίδευσης. Από τις θετικές επιστήμες οι διδακτικές 

των μαθηματικών. 

Από τα μαθήματα επιλογής ποια προτιμήσατε και για ποιόν λόγο? 

-Γενικότερα επειδή ήμουν και θεωρητική κατεύθυνση πιο πολύ επέλεξα την 

κατεύθυνση της γλώσσας διότι είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά μου. 

Πάρα πολύ ωραία. Ποιά μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών 

σας? 

-Τα μαθηματικά και η γλώσσα που είναι τα δύο βασικά μαθήματα. 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Είμαι από θεωρητική κατεύθυνση  οπότε ότι έχει να κάνει με τις θετικές επιστήμες 

με δυσκόλεψαν περισσότερο. 

Υπάρχουν κάποια μαθήματα που θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα? 

-Νομίζω ότι είχαμε πολλή ιστορία , ιστορία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική 

νομίζω ήταν όλα παραπλήσια και όχι τόσο ενδιαφέροντα ως προς εμένα. 



 

[143] 

 

ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Με την πρακτική άσκηση νιώθετε πιο έτοιμη να διδάξετε σε τάξη? 

-Βεβαίως, ένας λόγος που επέλεξα το παιδαγωγικό τμήμα συγκεκριμένα της 

Φλώρινας ήταν και η πρακτική άσκηση που ξεκινάει από το 2
ο
 έτος . 

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο που 

διεξάγεται? 

-Ναι είμαι αρκετά ικανοποιημένη .Το μόνο κουραστικό και αγχωτικό θα έλεγα ήταν 

το τελευταίο έτος της πρακτικής μας άσκησης που διαρκεί δύο βδομάδες στην ουσία 

προετοιμάζεις τα πάντα μόνος σου και έπρεπε να τα γράφεις όλα και να 

προετοιμαζόμαστε επαρκώς εμείς. 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄Γ φάση και για ποιο λόγο? 

 

-Τα μαθηματικά χρειαζόταν να τα διαβάσω πιο πολύ στο σπίτι ώστε να τα διδάξω. 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Σίγουρα μαθηματικά, σίγουρα γλώσσα θα έλεγα και τα θρησκευτικά προς εμένα  

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση σας βοήθησε στο να εφαρμόσετε όσα μάθατε 

κατά τη φοίτησή σας στη σχολή ή θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και 

πράξης? 

-Θεωρώ ότι όλα αυτά συνδέονται και με βοήθησε πάρα πολύ η θεωρία στην πράξη 

στο τέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και από τα θεωρητικά μαθήματα που 

αλληλεπιδρούσαν με την πρακτική άσκηση. 

ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-θα έλεγα πως ναι , επειδή έκανα και πρακτική άσκηση και ήμουν δύο βδομάδες σε 

σχολείο σε καθημερινή βάση θεωρώ πως προσπάθησα αρκετά και είμαι έτοιμη! 

Σε ποιά μαθήματα θεωρείτε ότι έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια 

μικρότερη στο να τα διδάξετε? 

-Σίγουρα θα έλεγα τη γλώσσα που ανήκει στα ενδιαφέροντά μου και ασχολιόμουν 

από μικρή και λιγότερη αυτοπεποίθηση στα μαθηματικά, στη φυσική, στα θετικών 

επιστημών διότι δεν νιώθω εγώ κατάλληλα προετοιμασμένη. 
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Σ’αυτό σας επηρεάζει θεωρείτε και η εικόνα σας από το σχολείο? Πώς ήσασταν εσείς 

μαθήτρια? 

-Βεβαίως, βεβαίως 

Νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας , τα ΤΠΕ? 

-Ναι, είχαμε αρκετά μαθήματα και επιλογής με βάση την τεχνολογία, τα οποία 

βοήθησαν στο να δούμε εναλλακτικές μορφές που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε 

μέσα στην τάξη. 

Σας φαίνεται όμως ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? Είναι εφικτό να 

εφαρμοστούν όλα αυτά μέσα στην τάξη κάτω από κανονικές συνθήκες? 

-Ναι αν προσπαθήσουμε γιατί υπήρχε και ένα τέτοιο μάθημα στο πανεπιστήμιο αν 

προσπαθήσουμε να το εντάξουμε εμείς και το θέλουμε πιστεύω δε θα υπάρχει χάσμα 

και θα ναι εύκολο αν το προσπαθήσουμε και βρούμε εναλλακτικά πράγματα. 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί? 

-Νομίζω το παν είναι η αλληλεπίδραση με τα παιδιά , το πώς θα συμπεριφερθείς σε 

αυτά και στο πώς θα το εισπράξουν και στο πώς θα μεταδώσω τη γνώση . 

Όσον αφορά κάποιες καταστάσεις μπορείτε να τις διαχειριστείτε παιδαγωγικά? Όπως 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ,μαθησιακές δυσκολίες, διαχείριση συγκρούσεων και 

διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης. 

-Όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ήμουν κατάλληλα 

προετοιμασμένη σε τέτοιου είδους καταστάσεις αλλά θα έκανα το καλύτερο δυνατόν 

και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δασκάλους και με ειδικούς  δημιουργηθεί 

μέσα στην τάξη. Όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες εξίσου πιστεύω ότι είναι πιο 

εφικτό να το αντιμετωπίσεις πάλι με κατάλληλα εφόδια και διάβασμα και με 

περισσότερη προσπάθεια. Όσον αφορά τη διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης το 

αντιμετωπίζουμε και στο πανεπιστήμιο με διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα οπότε 

είναι πιο κατανοητό να εξαλείψεις τις ρατσιστικές συμπεριφορές .Πιστεύω είμαι 

κατάλληλα προετοιμασμένη γι αυτό. Όσον αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων 

πιστεύω με τη συζήτηση, το διάλογο με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση των 

παιδιών θα μπορούσα  να απαλλάξω την τάξη από τέτοιου είδους συγκρούσεις. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Έχετε να μου κάνετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών? (Όσον αφορά το περιεχόμενο , την πρακτική άσκηση , τις διδακτικές 

μονάδες και τη διάρκεια των μαθημάτων) 
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-Νομίζω ότι θα άλλαζα την πρακτική άσκηση στο τέλος όπως είπα θα έδινα έμφαση 

στο τι θα γράψουμε παρά να δίναμε έμφαση στο ημερολόγιό μας γιατί μας 

καταβάλλει όλο αυτό και δεν ανταποκρινόμαστε καλά .Είμαι ευχαριστημένη όσον 

αφορά τα μαθήματα της πρακτικής και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης πιστεύω 

ότι είναι ικανοποιητική. 

-ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΤΕ ΚΑΛΑ 
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3.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ  ΗΛΙΚΙΑ: 22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ70 

Καλησπέρα, από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική 

Το  παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών σας πόσο ικανοποιημένη είστε από το 

πρόγραμμα αυτό? 

-Είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί πιστεύω ότι σαν σχολή είχε τα κατάλληλα εφόδια 

για κάθε εκπαιδευτικό, δηλαδή με τις διδασκαλίες, τις πρακτικές και όλα αυτά ήταν 

αρκετά ικανοποιητικά .Πέρα από κάποια μαθήματα που στις αρχές υα θεωρούσα 

λιγότερο σημαντικά εντάξει στην πορεία καταλάβαινα ότι για κάποιον λόγο υπάρχουν 

στη σχολή . 

-Πολύ ωραία. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε 

προετοιμαστεί επαρκώς επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

Αν κρίνω από τις βδομάδες της πρακτικής μου νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένη από 

τις γνώσεις που έλαβα από το πανεπιστήμιο για να διδάξω. Τώρα βέβαια ένας καλός 

δάσκαλος δε γίνεται ούτε από τέσσερα χρόνια φοίτησης εδώ ούτε από 2 βδομάδες 

πρακτικής οπότε…. 

Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνουν οι σπουδές σας κάτι ακόμα? Έχετε 

κάποιες προτάσεις? 

-Νομίζω ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα ,δηλαδή οι 

δυο βδομάδες της πρακτικής άσκησης για μένα δεν ήταν αρκετές να προσαρμοστώ 

και να δώσω αυτά που έπρεπε να δώσω στα παιδιά. Δηλαδή η πρώτη βδομάδα ήταν 

πιο πολύ βδομάδα προσαρμογής , εντάξει να σε μάθουν τα παιδιά και μέχρι να έρθει 

η άλλη βδομάδα έπρεπε να φύγουμε . Ενώ οι διδασκαλίες ήταν πολύ καλά γιατί  

είχαμε σε κάθε μάθημα μία διδασκαλία στην πρακτική νομίζω ήταν σύντομο το 

χρονικό διάστημα. 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Δύσκολη ερώτηση 

Δηλαδή θεωρείτε ότι έχετε κάποιες δεξιότητες παραπάνω πέρα από τις διδακτικές? 

-Είναι πάλι αυτό που είπα και πριν για τη διάρκεια της πρακτικής και  τις 

διδασκαλίες. Παίρναμε τα βιβλία και έπρεπε να μαστε απλά εκπαιδευτικοί δηλαδή να 



 

[147] 

 

μάθουμε στα παιδιά το γνωστικό αντικείμενο. Δηλαδή δεν μας δόθηκε  τόσο πολύ η 

ευκαιρία να συναναστραφούμε με τα παιδιά με κάποια άλλη σχέση ,δηλαδή μπαίναμε 

στην τάξη και έπρεπε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας που είχαμε 

φτιάξει. 

Μάλιστα. Οι σπουδές  θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας ή χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά 

την οργάνωσή τους? 

- Όχι πιστεύω..εμένα γενικά με κάλυπταν νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικές οι σπουδές. 

Ανταποκρίνονται δηλαδή στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Νομίζω ναι γιατί αυτό που βλέπω όσο προχωράμε και εξελίσσεται η κοινωνία κτλ η 

σχολή μας, μας έβαλε σε αυτό το τρυπάκι και να οργανώσουμε καλύτερες και πιο 

σύγχρονες διδασκαλίες ,όχι δηλαδή να βασιστούμε απλά σε ένα βιβλίο ή ας πούμε και 

αυτό που είχαμε με τα μαθήματα της πληροφορικής , τις νέες τεχνολογίες όλα αυτά 

νομίζω βοήθησαν πάρα πολύ και ότι σε εμάς τους νέους μας έδωσαν πολλές ιδέες για 

πιο σύγχρονη διδασκαλία και για να κερδίζουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής ,ποια από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ποια από  τις 

θετικές επιστήμες θεωρείτε ότι έπαιξαν σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως 

εκαπιδευτικοί?  

Από τις επιστήμες της αγωγής ? 

-Δε τα θυμάμαι. 

Παιδαγωγικά, ιστορίες ,τα θεωρητικά μαθήματα πιο πολύ όπως και από τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες. 

- Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η παιδαγωγική στο πρώτο έτος και μου 

άρεσε πολύ σαν μάθημα, δηλαδή μάθαμε  βασικά πράγματα, απλά και ήταν ωραίο 

μάθημα για πρώτο έτος που θα είχαμε μπει και στην τάξη . Οι ιστορίες φυσικά 

εντάξει στο Δημοτικό έχουμε ιστορία εννοείται πως είναι σημαντικές γιατί ο 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξέρει ας πούμε μόνο τι γράφει το βιβλίο το σχολικό των 

παιδιών προφανώς θα πρέπει να έχει και περισσότερες γνώσεις και αυτό είναι 

σημαντικό . 

Και από τις θετικές  επιστήμες? 

-Από τις θετικές επιστήμες ..ήταν και αυτά με το φεστιβάλ? 

Επιλογής ήταν αυτό… φυσική, μαθηματικά  
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-Ναι, νομίζω ότι γενικά η αριθμητική, η στατιστική , η γεωμετρία όλα αυτά νομίζω 

ότι εμένα με βοήθησαν επειδή ήρθα και από θεωρητική κατεύθυνση και φυσικά δεν 

ήξερα ούτε στατιστική, όλα αυτά τα έμαθα στη σχολή και πιστεύω ότι είναι 

σημαντικά για έναν δάσκαλο σαν γνώσεις 

Από τα μαθήματα επιλογής ποια προτιμήσατε και για ποιον λόγο? 

- Από μαθήματα επιλογής είχα και το μάθημα με το φεστιβάλ γιατί είχε πολύ 

πρακτικό χαρακτήρα και πραγματικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και εξοικειώθηκα 

πάρα πολύ με τα παιδιά στην τάξη ,αυτό δεν το σκέφτηκα πριν αν ήμουν παιδαγωγός 

, νομίζω αυτό ήταν το μάθημα που μας βοήθησε να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά 

και με έναν άλλο τρόπο .. 

Ήταν περισσότερο βιωματικό δηλαδή? 

-Ναι ναι. Αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα του κύριου Παλαιγεωργίου που 

ήταν με τα makeymakey γιατί όπως είπα και πριν λόγω της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας κτλ είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας με 

έναν διαφορετικό τρόπο εφόσον μας δίνεται η δυνατότητα φυσικά . 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Λοιπόν, νομίζω ότι βασικά είναι αυτά που περιλαμβάνονται και στο δημοτικό 

σχολείο σαν μαθήματα δηλαδή η γλώσσα εννοείται , τα μαθηματικά , φυσική ..μμ θα 

ήθελα πάρα πολύ να έχουμε γεωγραφία , νομίζω ότι στη σχολη πέρα από μελέτη 

περιβάλλοντος, καθαρά γεωγραφία δεν είχαμε  

Θα προσθέτατε δηλαδή αυτό το μάθημα , τη γεωγραφία στο σχολείο 

-Ναι και το χω σκεφτεί και πολλές φορές δηλαδή το θεωρώ σημαντικό μάθημα και οι 

περισσότεροι από εμάς νομίζω ότι δεν ξέρουμε τόσο καλή γεωγραφία  

Εκτός από τη γεωγραφία θα προσθέτατε κάποιο άλλο μάθημα στο πρόγραμμα 

σπουδών? Η θα αφαιρούσατε κάποιο άλλο? 

-Όχι, νομίζω όχι. 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Συγκριτική παιδαγωγική . Με δυσκόλεψε πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ γενικά 

άργησα πάρα πολύ στο να μπω στο όλο θέμα . Μου είναι πολύ δύσκολο και το 

εγχειρίδιο γενικά , δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο σαν μάθημα και από την 

αρχή και αυτό. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Τώρα όσον αφορά την πρακτική άσκηση νιώθετε πιο έτοιμη να διδάξετε στην τάξη 

μετά από αυτήν? 
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-Κατά ένα βαθμό ναι απλά όπως είπα και πριν ήταν πολύ σύντομο το χρονικό 

διάστημα , πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι άπειρα έτοιμη να μπω στην τάξη 

με τις δυο βδομάδες πρακτικής που είχα αλλά άμα κρίνω το συνολικό πρακτικό 

χαρακτήρα του σχολείου με τα φεστιβάλ , τις διδασκαλίες τις μεμονωμένες και την 

πρακτική νομίζω ότι γενικά μπορεί να ετοιμάσει έναν νέο εκπαιδευτικό για να μπει σε 

μια τάξη . 

Άρα είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης  και τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Από τον τρόπο διεξαγωγής της ναι είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο πιστεύω ότι θα 

μπορούσε στην πρακτική άσκηση καθαρά αυτές οι δύο βδομάδες να ήταν λίγο 

παραπάνω. 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Νομίζω ότι η φυσική με δυσκόλεψε όχι επειδή κάτι δεν καταλάβαινα εγώ απλά δεν 

ήμουν πολύ ικανή να το δείξω στα παιδιά ,επειδή είχα και έκτη δημοτικού ναι μεν τα 

πειράματα που βλέπει το παιδάκι μπορεί να καταλάβει κάτι πιο εύκολα , εγώ δεν 

ήμουν τόσο καλή όσο ήμουν στα άλλα μαθήματα. 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? Διδακτική γλώσσας, μαθηματικών φυσικής  

-Νομίζω όλες οι διδασκαλίες , όλες όσες είχα ..εντάξει κάποιες όπως η διδακτική 

γυμναστικής ή εικαστικών εντάξει τώρα υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία όχι ότι 

μπορούσαν να παραλειφθούν γιατί σε κάποια μονοθέσια σχολεία εννοείται πως 

χρειάζονται αλλά πρέπει να επιλέξω κάποια ας πούμε που είναι λιγότερο σημαντικά 

επειδή δεν υπάρχουν ειδικότητες στο σχολείο. 

Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να εφαρμόσετε όσα μάθατε κατά τη φοίτησή σας 

στη σχολή ή είδατε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Εγώ γενικά συνέδεσα πολλά από αυτά που έμαθα στη σχολή με την πρακτική μου 

εννοώ δηλαδή και αυτά που μάθαμε τα θεωρητικά στις διδακτικές , τα εφάρμοσα 

στην πρακτική μου αλλά βέβαια, φυσικά και δεν τα εφάρμοσα όλα δηλαδή και ούτε 

είχα πάντα στο μυαλό μου τι διδάχτηκα ας πούμε στην παιδαγωγική για να το 

εφαρμόσω ας πούμε στην πρακτική μου ,όχι στην παιδαγωγική και σε οποιοδήποτε 

άλλο μάθημα αλλά πιο πολύ σύνδεσα τις διδακτικές μου που έκανα τα μαθήματα 

δηλαδή των διδακτικών κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου. 

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμοι να διδάξετε στην τάξη 

γενικά? 

-Γενικά αισθάνομαι αρκετά έτοιμη  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη να τα 

διδάξετε? 
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-Περισσότερο έτοιμη αισθάνομαι στη γλώσσα, στην ιστορία ,στα θρησκευτικά ,σε 

θεωρητικά μαθήματα επειδή δεν ξέρω ίσως ήταν και αυτή η κατεύθυνσή μου δεν 

ξέρω νομίζω σε αυτά είμαι πιο έτοιμη και λιγότερο σε αυτά που σας είπα στην 

πρακτική ας πούμε στη φυσική πάλι αισθάνομαι ότι πρέπει και συνεχώς και να 

διαβάζω και να προσπαθήσω και να καταλάβω  

Μάλιστα .Νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας? τα ΤΠΕ? Το προαναφέρατε κιόλας για τα makey 

makey που είπατε. 

-Νομίζω πως ναι δηλαδή βέβαια είναι μια διαδικασία θα την έλεγα χρονοβόρα για 

έναν άνθρωπο που τα έχει κάνει αυτά στη ζωή του 5-6 φορές εννοείται αλλά αν 

φυσικά το θελήσω και το ψάξω νομίζω πως ναι θα μπορούσα να το εφαρμόσω. 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στην διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί? 

-Νομίζω ότι βασικό ρόλο παίζει η επαφή με τα παιδιά, δηλαδή θα με δυσκολέψει 

περισσότερο στο να δεθώ με τα παιδιά δηλαδή να τα κάνω να με αισθανθούν σαν 

φίλη , να νιώσουν οικειότητα και από εκεί και πέρα να μπορέσω να τους δώσω ότι 

έχω δώσει σε θέμα εκπαίδευσης .Νομίζω πιο πολύ για ένα παιδί είναι δύσκολο το να 

δεθεί με κάποιον από εκεί και πέρα… 

Τώρα όσον αφορά κάποιες καταστάσεις κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να τις 

διαχειριστείτε παιδαγωγικά? Ας πούμε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τι έχετε να 

πείτε γι αυτό? 

-Για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμη  

Τις μαθησιακές δυσκολίες? 

-Γενικά, σε αυτά τα κομμάτια νομίζω ότι …εντάξει …είχαμε στη σχολή μαθήματα 

και μαθησιακές δυσκολίες και ειδική αγωγή αλλά δεν ήταν αρκετά ώστε να μας 

βοηθήσουν και να μας ετοιμάσουν αύριο μεθαύριο να βγούμε στην κοινωνία και να 

πούμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, βασικά ότι είμαστε σε σχολείο με παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και σε αυτό φταίει το ότι δεν είδαμε κάτι στην πράξη ,δηλαδή 

με το να ξέρουμε τι είναι η δυσλεξία δεν μας βοηθάει στο να ξέρουμε πώς να το 

αντιμετωπίσουμε βασικά μέσα στην τάξη. 

Όσον αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων? Πώς θα την αντιμετωπίζατε? Παιδαγωγικά 

πάντα έτσι? Με ποιες μεθόδους τι θα κάνατε στην τάξη μέσα όσον αφορά τους 

μαθητές? 

-Και αυτό είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμη , νομίζω ότι το πιο 

δύσκολο πράγμα είναι να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουνε πώς θα πρέπει να 

είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να συνδεθούν μαζί μου 
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.Τώρα δυσκολεύομαι να απαντήσω στο πώς θα αντιμετώπιζα μια σύγκρουση γιατί 

αυτή τη στιγμή δεν ξέρω νομίζω ότι θα δυσκολευόμουν  

- Είναι και θέμα εμπειρίας πιστεύω… 

-Ναι στη φάση που είμαι τώρα θα δυσκολευόμουν να το αντιμετωπίσω.. 

Όσον αφορά τη διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης, με αλλοδαπά παιδιά… πώς θα το 

αντιμετωπίζατε? 

Λοιπόν …αυτό επειδή γενικά επειδή είχαμε και μαθήματα στη σχολή όπως η αγγλική 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτά τα μαθήματα της κυρίας Γρίβα επειδή κάνουν διάφορα 

τεστάκια , μας είχε δείξει βασικά κάποια βιβλία που αφορούσαν παιδιά από κάποιο 

άλλο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο  

Μέσα στην τάξη πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω το παιδί ή τα παιδιά με 

κάποιο άλλο , με εγχειρίδιο δικό μου αλλά να δουλεύει το παιδί παράλληλα με τα 

άλλα παιδιά όχι να το ξεχωρίσω..δεν ξέρω αν είμαι πολύ κατανοητή απλά 

διαλέγοντας μια ενότητα θα το κάνουμε στην πράξη ενώ τα υπόλοιπα παιδιά μπορεί 

να ήθελαν το σχολικό βιβλίο το κανονικό το συγκεκριμένο παιδί θα μπορούσε να έχει 

παραπλήσιες ασκήσεις αλλά να δουλεύει παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά χωρίς 

όμως να φαίνεται ότι το ξεχωρίζω ή το οτιδήποτε 

-Διαφοροποίηση δηλαδή.. 

Ναι  

Και τέλος έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών? Όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις 

διδακτικές μονάδες ή τη διάρκεια των μαθημάτων? Κάποια πρόταση έτσι που να 

σκέφτεστε? 

Ναι , μόνο αυτό που είπα για την πρακτική ισχύει , για το χρόνο υλοποίησης για τις 

μονάδες βασικά νομίζω ότι δεν με απασχόλησε τόσο πολύ με την έννοια ότι εντάξει 

κάποια μαθήματα είχαν και περισσότερες μονάδες  η πρακτική , οι διδακτικές .Δε θα 

άλλαζα κάτι. 

Ούτε όσον αφορά τη διάρκεια των μαθημάτων? 

-Για τη διάρκεια των μαθημάτων..όχι εντάξει γιατί ήταν μια φορά τη βδομάδα , ένα 

δίωρο απλά το κλασσικό τρίωρο ήταν κουραστικό για κάποια μαθήματα επειδή ήταν 

γεμάτο αλλά γενικά  δεν θα άλλαζα κάτι  

Σας ευχαριστώ πολύ .. 
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3.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3  

ΦΥΛΟ : ΑΝΤΡΑΣ  ΗΛΙΚΙΑ : 22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ 70 

Από ποια κατεύθυνση έρχεστε? 

-Από θεωρητική κατεύθυνση 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ήταν η δεύτερη επιλογή μου 

Η πρώτη σας ποια ήταν? 

-Ήταν νομική 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών πόσο ικανοποιημένος είστε από το πρόγραμμα? 

-Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, υπήρχαν βέβαια κάποια μαθήματα που δεν υπήρχαν 

μέσα στο πρόγραμμα, ήταν περιορισμένα τα μαθήματα όπως ήταν η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, λίγα μαθήματα υπήρχαν για την ειδική αγωγή 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμος να διδάξετε σε τάξη? 

-Μπορώ να πω πως ναι γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είχε μεγάλη 

διάρκεια στην πρακτική οπότε μπόρεσα να μπω πολλές φορές στην τάξη έστω και για 

μια ώρα άρα σε αυτόν τον τομέα με βοήθησε αρκετά. 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Θα μπορούσα …ναι να θεωρήσω τον εαυτό μου παιδαγωγό γιατί έμαθα πολλά 

πράγματα στο πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό  τον τομέα όχι μόνο δηλαδή σαν δάσκαλος 

και σαν παιδαγωγός γενικότερα. 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Πιστεύω ότι είναι καλά οργανωμένες , όσο γίνεται χρησιμοποιούνται και 

ηλεκτρονικά μέσα και το διδακτικό προσωπικό πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο γι΄ 

αυτήν τη δουλειά και είναι επαρκές. 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ωστόσο όσον αφορά την οργάνωση των 

σπουδών? 

-Θα εστιάσω πάλι σε αυτό που είπα πριν ότι υπάρχουν λίγα μαθήματα όσον αφορά 

την ειδική αγωγή κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους όσο περνούν τα χρόνια 

και γενικότερα και για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση λόγω του θέματος των 
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μεταναστών τώρα που έχουν έρθει στην Ελλάδα κρίνεται και τακτικό να υπάρχουν 

τέτοια μαθήματα περισσότερο γιατί υπάρχουν και στις τάξεις περισσότερα παιδιά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Από τις επιστήμες της αγωγής μπορώ να πω ότι η ιστορία ,η νεοελληνική ιστορία 

-Από τις ανθρωπιστικές? 

Από τις ανθρωπιστικές η παιδαγωγική και από τις θετικές οι έννοιες της φυσικής και 

οι αναπαραστάσεις τους. 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιόν λόγο? 

-Προτίμησα κυρίως θεωρητικά μαθήματα από τις επιστήμες της αγωγής και 

παιδαγωγικά μαθήματα και όχι τόσο από τις θετικές επιστήμες γιατί θεώρησα ότι θα 

μου είναι πιο χρήσιμα για τη διδακτική μου εμπειρία γι αυτόν το λόγο 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών είναι σίγουρα η παιδαγωγική , σίγουρα είναι 

όπως ανέφερα πριν οι ιστορίες που υπάρχουν τόσο η νεοελληνική όσο και η ιστορία 

της εκπαίδευσης και θα μπορούσα να πω ότι και η φυσική είναι πολύ σημαντική  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε και να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Τα μαθήματα που με δυσκόλεψαν έτσι ήταν η εξελικτική κυρίως ψυχολογία αλλά 

και η παιδαγωγική ψυχολογία  

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Στο πρόγραμμα σπουδών θα πρόσθετα μάθημα όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης 

…αυτό κυρίως 

Και ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών? 

Από το πρόγραμμα σπουδών τη γεωμετρία θα αφαιρούσα  

Δε τη θεωρείτε τόσο απαραίτητη? 

-Παρά το γεγονός ότι στο δημοτικό εντάξει υπάρχουν κεφάλαια ξεχωριστά για τη 

γεωμετρία θεωρώ πως με ένα μάθημα που να αφορά τα μαθηματικά και να περιέχει 

γεωμετρία θα ήταν επαρκές 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
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Νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη με την πρακτική άσκηση? 

-Με την πρακτική άσκηση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο νιώθω πως είμαι 

έτοιμος να διδάξω σε τάξη ναι. 

Είστε ικανοποιημένος από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής της γιατί και 

η διάρκειά της ήταν μεγάλη δηλαδή ήταν έξι εξάμηνα και χωρισμένα σε τρεις φάσεις 

αλλά και από το προσωπικό που μας βοήθησε για κάνουμε την πρακτική μας 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη γ φαση και για ποιο λόγο? 

-Στη ΄γ φάση δυσκολεύτηκα στα μαθηματικά γιατί θεωρώ ότι μου έπεσαν πιο 

δύσκολα έτσι κεφάλαια που αφορούσαν τη γεωμετρία και θεωρώ ότι υστερώ λίγο στη 

γεωμετρία μου φάνηκε κάπως δύσκολο 

Ποια από τα μαθήματα της διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Σίγουρα είναι η διδακτική της γλώσσας, που είναι απαραίτητη και κάθε διδακτική 

προσφέρει τα δικά της στοιχεία αλλά δε θεωρώ ότι πέρα από τη γλώσσα υπερτερεί 

κάποια άλλη. 

Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να εφαρμόσετε όλα όσα μάθατε στη σχολή? Ή 

θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Χάσμα δεν υπάρχει μεταξύ θεωρίας και πράξης .Τις περισσότερες φορές με βοήθησε 

η πρακτική άσκηση να εφαρμόσω  

ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να διδάξω σε μία τάξη μέσα από τις σπουδές και τις 

γνώσεις που έχουμε αποκομίσει από το πανεπιστήμιο. 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη που 

πρόκειται να διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση νιώθω στο να διδάξω γλώσσα και ιστορία και 

μικρότερη στα μαθηματικά και στη φυσική. 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να εντάξετε σε διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας(ΤΠΕ)? 

-Δε θεωρώ ότι θα μπορέσω να τα εντάξω σε αρχικό επίπεδο τις πρώτες φορές που θα 

μπω σε μια τάξη γιατί οι γνώσεις μου πάνω στα ΤΠΕ δεν είναι επαρκείς και δεν 

αποκόμισα πολλές γνώσεις από το πανεπιστήμιο. 
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Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί? 

-Πιστεύω ότι θα με δυσκολέψει το γεγονός ότι μπορεί να μην έχω δημιουργικότητα , 

να μην έχω κατάλληλες μεθόδους και να κάνω ένα βαρετό μάθημα με την 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας όπως γίνεται στα περισσότερα σχολεία. 

Κατά πόσο θεωρείται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις? 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

-Δεν πιστεύω ότι είμαι ακόμα σε θέση να διαχειριστώ τέτοιες ανάγκες τέλος πάντων  

Μαθησιακές δυσκολίες 

-Μαθησιακές δυσκολίες σε ένα μικρό επίπεδο πιστεύω ότι μπορώ 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης 

-Πιστεύω ότι δεν είμαι σε θέση να τη διαχειριστώ  

Με διάφορες στρατηγικές εννοείται με οργάνωση πρώτα από το σπίτι και θα 

προσπαθούσα να έχω το κατάλληλο αποτέλεσμα τέλος πάντων 

Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην τάξη 

Θεωρώ ότι μπορώ να διαχειριστώ κάποιες συγκρούσεις που μπορούν αν γίνουν μέσα 

στην τάξη και αυτό μπορεί μα γίνει είτε με νουθεσία είτε με κάποια τιμωρία  

Έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών? Για 

παράδειγμα προτάσεις σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων , την πρακτική 

άσκηση , τις διδακτικές μονάδες , ή τη διάρκεια των μαθημάτων? 

-Κυρίως πάλι θα αναφερθώ στα μαθήματα που υπάρχουν , θα πρέπει λίγο να 

αναπροσαρμοστεί ο οδηγός σπουδών στις ανάγκες της κοινωνίας, δηλαδή όπως 

προανέφερα θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μαθήματα πάνω στην ειδική αγωγή 

, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  
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3.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4 

ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ  ΗΛΙΚΙΑ:22  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ70 

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-θεωρητική  

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? Αν όχι ποια ήταν η 

πρώτη σας επιλογή? 

-Η πρώτη ήταν 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών πόσο ικανοποιημένη είστε από αυτό? 

-Με βάση κάποια κλίμακα στα 10 8. 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι αρκετά καλά 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Ναι φυσικά τον θεωρώ παιδαγωγό  

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Είναι αρκετά καλά τα εφόδια που παίρνουμε , ίσως αυτό που θα ήθελα περισσότερο 

ήταν πρακτική  άσκηση. 

-Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των 

σπουδών? 

Ίσως τα μαθήματα θα επιθυμούσα να είναι λίγο διαφορετικά .Ας πούμε διδαχτήκαμε 

πολλές ιστορίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και κυρίως σύγχρονη ιστορία της 

Ελλάδας θα προτιμούσα να διδαχθώ και ευρωπαϊκή ιστορία και άλλες περιόδους της 

ιστορίας 

ό-?Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί 

-Νομίζω η φυσική ήταν πολύ καλή όντως με βοήθησε , τα μαθηματικά όχι τόσο θα 

μπορούσα να πω , η γλώσσα επίσης με βοήθησε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες  

και από τις επιστήμες της αγωγής τα παιδαγωγικά αρκετά με βοήθησαν  

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 
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-Κυρίως έπαιρνα μαθήματα που έχουν να κάνουν με ιστορία γιατί μου αρέσει και της 

κυρίας Γρίβας που έχουν να κάνουν με διαπολιτισμικότητα με γλωσσολογικά 

μαθήματα τέτοια .. 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Σίγουρα γλώσσα, μαθηματικά, φυσική και ιστορία ..αυτά  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε η να αφοιμοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Λίγο η διδακτική της φυσικής ίσως με δυσκόλεψε και τα μαθηματικά αυτά τα δύο 

αλλά όχι πάρα πολύ μέτρια  

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών και ποια θα αφαιρούσατε? 

-Σίγουρα θα πρόσθετα κάτι όσον αφορά διαπολιτισμικότητα, ετερότητα τέτοια 

μαθήματα δεδομένου ότι τα σύγχρονα σχολεία απαρτίζονται από παιδιά από 

διαφορετικούς πολιτισμούς οπότε ένας δάσκαλος θα πρέπει να έχει εφόδια πάνω 

στους συγκεκριμένους τομείς και θα αφαιρούσα …εε δε νομίζω ότι θα αφαιρούσα 

κάτι δεν μου έρχεται κάτι τώρα.. 

Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης και τον τρόπο διεξαγωγής της? 

-Όπως προανέφερα θα προτιμούσα η πρακτική άσκηση να διαρκούσε λίγο 

περισσότερο  

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Ίσως λίγο τα μαθηματικά , το βιβλίο των μαθηματικών της πέμπτης που είχα ήταν 

αρκετά κακογραμμένο οπότε θα έπρεπε να βρω δικούς μου τρόπους για να διδάξω 

γιατί το βιβλίο δε με βοηθούσε πολύ μπορώ να πω  

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Σίγουρα διδακτική γλώσσας και μαθηματικών  

Θεωρείτε ότι στη σχολή υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια πιστεύω ότι έχουμε αρκετή πρακτική άσκηση   

ωστόσο εγώ επειδή μου αρέσει και ως επάγγελμα θα προτιμούσα να έχω λίγη 

παραπάνω πρακτική , όχι απαραίτητα στο τελευταίο έτος αλλά και στα προηγούμενα 

για παράδειγμα όταν είχα διδακτική ιστορίας στο 2
ο
 έτος νομίζω είχε γίνει κλήρωση 

ποιοι θα διδάξουμε επειδή δεν υπήρχαν μέντορες, επιβλέποντες και είχε γίνει 

κλήρωση και εγώ δεν είχα επιλεγεί, οπότε προτιμούσα να κάνω μια διδακτική από 

όλα τα μαθήματα  
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Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Σίγουρα τα εφόδια που πήρα από τη σχολή είναι πάρα πολύ απαραίτητα , από κει και 

πέρα νομίζω ότι η προσωπική αναζήτηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο που έχω τη 

διάθεση και να ψάξω υλικό μόνη μου και να βρω τρόπους για να διδάξω πράγματα 

οπότε είμαι αρκετά έτοιμη μπορώ να πω . Έχουμε και πολλά ερεθίσματα internet , 

βιβλιοθήκη κτλ που μπορούμε να πάρουμε ιδέες  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη σίγουρα γλώσσα , ιστορία γενικότερα τα θεωρητικά πιο πολύ νομίζω 

λίγο δυσκολεύομαι στα μαθηματικά δηλαδή και στη φυσική με τα πειράματα νομίζω 

ότι τα καταφέρνω  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)? 

-Νομίζω αρκετά γιατί και στη ΄γ φάση έβαλα το συγκεκριμένο κομμάτι …δηλαδή με 

υπολογιστές και με τέτοια δεν εννοείτε? 

Ναι  

…νομίζω ότι είμαι αρκετά έτοιμη , γιατί τα έχω βάλει και στην πρακτική μου άσκηση 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί? 

-Σίγουρα αυτό που φοβούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι η τάξη όσον αφορά το πόσο 

εύκολα αντιλαμβάνονται τα μαθήματα τα παιδιά και σίγουρα να βγει ο χρόνος η 

φάσεις της διδασκαλίας όπως τις έχει προγραμματίσει και σίγουρα να γίνει 

κατανοητό το γνωστικό αντικείμενο που θα θέλει να διδάξει στους μαθητές ..αυτό 

είναι η μεγαλύτερη δυσκολία και ίσως φόβος να το πω? 

Κατά πόσο θεωρείται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις? 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Νομίζω ότι τα μαθήματα της σχολής δε με βοήθησαν  αρκετά για τέτοιες 

περιπτώσεις , δεν είχα πολλά μαθήματα ειδικής αγωγής  

Όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες? 

-Αρκετά μπορώ να πω γιατί και στα ιδιαίτερα που κάνω έχω παιδάκια που έχουν έτσι 

κάποια μικροπροβλήματα που μπορούσα να το αντιμετωπίσω  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

-Αρκετά καλά μπορώ να πω μέσω του διαλόγου  
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

-Αυτό είπα και πριν ότι λείπει λίγο θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω αρκετά καλά 

μέσα από κάποια μαθήματα , μέσα από πρότζεκτ ας πούμε να διδάξω τη 

διαπολιτισμικότητα 

Και τέλος έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών? Όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις 

διδακτικές μονάδες ή τη διάρκεια των μαθημάτων? Κάποια πρόταση έτσι που να 

σκέφτεστε? 

-Σίγουρα πρακτική άσκηση περισσότερη γιατί πέρα από τα θεωρητικά που 

διδασκόμαστε στη σχολή ουσιαστικά το επάγγελμά μας είναι καθαρά πρακτικό και 

χρειάζεται πρακτική γιατί μέσα από αυτό θα μάθεις ..ίσως δε μου άρεσε στη σχολή 

που ήταν 3 ωρα τα μαθήματα , νομίζω το 2 ωρο αρκεί και δεν μπορούμε να 

προσηλωθούμε τόση ώρα σε ένα αντικείμενο αυτό.. 
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3.5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5 

Φύλο: κορίτσι  ΗΛΙΚΙΑ: 22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ70 

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική  

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών πόσο ικανοποιημένη είστε από αυτό? 

-Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Θεωρώ ότι  θα έπρεπε 

να υπάρχουν κάποια επιπλέον μαθήματα που δεν υπήρχαν αλλά σε γενικές γραμμές 

είμαι αρκετά ικανοποιημένη ,δηλαδή θεωρώ ότι έχουν καλύψει τα μαθήματα ένα 

ευρύ φάσμα  

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Σίγουρα όχι γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρακτική 

διδασκαλία ,ο χρόνος που αφιερώθηκε σε αυτήν ήταν μικρός επομένως αν υπήρχε ένα 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα αισθανόμουν και καλύτερα 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες? 

-Εντάξει, καλά οργανωμένες ήταν απλά δεν ήταν καλοί οι τρόποι διδασκαλίας να το 

πω , ήταν πολύ μετωπικά τα πράγματα και δεν είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε 

τόσο πολύ , σε γενικές γραμμές ναι καλούτσικα ήταν δεν μπορώ να πω.. 

Ανταποκρίνονται θεωρείτε οι σπουδές στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Ναι γενικά ήταν ενημερωμένο το πρόγραμμα επομένως δεν έχω κάποιο παράπονο, 

κάποια παρατήρηση σχετικά με αυτό 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Όσον αφορά την οργάνωση δε θα μπορούσα να πω κάτι συγκεκριμένο , ίσως θα 

έπρεπε να είναι λίγο μειωμένες οι ώρες απλά να είναι πιο ουσιώδεις , κατά κάποιο 

τρόπο να υπάρχουν πιο πολλά θέματα αλλά μειωμένα ουσιαστικά σε θέμα χρόνου και 

εκτός από αυτό ας πούμε θα ήθελα εγώ να υπάρχουν κάποια μαθήματα , ένα έλειμμα 

που εντόπισα εγώ δεν υπήρχε μάθημα που να μας προετοιμάζει σε θέμα συγγραφής 

κάποιας επιστημονικής εργασίας , κάποιας εργασίας γενικότερα  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 
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-Από τις επιστήμες της αγωγής θα έλεγα πιο πολύ ψυχολογικά μαθήματα ή μαθήματα 

κοινωνικοπαιδαγωγικά όπως για παράδειγμα κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις  , 

η παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου  

Από τις ανθρωπιστικές  ιστορίες δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο μάθημα που 

να πω ότι το ξεχώρισα  

Από τις θετικές επιστήμες μαθήματα φυσικής , εργαστήρια και κάποια επιλογής που 

έχω διαλέξει  

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Μαθήματα επιλογής πιο πολύ διάλεξα κοινωνικοπαιδαγωγικά , γενικά με ενδιέφερε 

πιο πολύ και η πτυχιακή μου στο τέλος ήταν κάτι παρεμφερές επομένως  σιγά σιγά 

διάλεξα αυτά και προχώρησα έτσι  

ayΠοια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Σίγουρα καταλαβαίνω τώρα ότι τα μαθήματα που είναι πιο ουσιαστικά είναι αυτά 

που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την ψυχολογία του παιδιού , δεν το κατάλαβα στη 

σχολή γρήγορα, το κατάλαβα στα τελευταία έτη  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Νομίζω τα μαθήματα ιστορίας γιατί είχα μεγάλη ύλη γενικά ήταν βιβλία παλιά 

γραμμένα και ήθελε θεωρώ αποστήθιση κάτι που δεν μου ταιριάζει εμένα ούτε 

θεωρώ ότι είναι σωστό. 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Αυτό που είπα και πριν θα θελα να υπάρχει ένα μάθημα που να μιλάει για το πώς 

γράφεται μια επιστημονική εργασία , να δίνει κάποιες κατευθύνσεις  για 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κάποιων δεδομένων για τη 

συγγραφή κάποιας επιστημονικής εργασίας , το spss πως χρησιμοποιείται ..αυτά 

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών? 

-Δε νομίζω ότι θα αφαιρούσα κάτι νομίζω ότι όλα ήταν χρήσιμα ίσως απλά κάποια , 

ας πούμε οι ιστορίες που κάναμε θα τις έβαζα σε ένα μάθημα και θα μαθαίναμε πιο 

ουσιαστικά πράγματα 

Όσον αφορά τη διδακτική είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης και από τον τρόπο διεξαγωγής της? 

-Ως ένα σημείο θεωρώ ότι ήταν καλή η πρακτική μας άσκηση , δεν έχω κάποιο 

παράπονο έντονο, απλά η διάρκειά της ήταν μικρή , ουσιαστικά αφιερώθηκαν 2 

βδομάδες από τις οποίες 2 βδομάδες οι 3 μέρες ήταν παρακολούθηση και οι 

υπόλοιπες μέρες ήταν διδασκαλίας , επομένως θεωρώ ότι είναι μικρό το χρονικό 
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διάστημα όπως οι μονόωρες που κάναμε τα προηγούμενα έτη ,σίγουρα θα έπρεπε να 

προστεθεί ακόμα ένας μήνας  σίγουρα για να αισθάνομαι καλύτερα προετοιμασμένη  

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Να πω την αλήθεια δε δυσκολεύτηκα γιατί είχα και μικρή τάξη απλά ίσως είναι 

κάπως περίεργα και όχι κατάλληλα όπως μαθήματα γυμναστικής , πληροφορικής και 

κάποια μαθήματα πιο πολύ που τα θεωρώ γενικότητες  

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για τη διδακτική 

σας κατάρτιση? 

-Σίγουρα μαθήματα γλώσσας και μαθηματικών γιατί αποτελούν και τα κύρια σημεία 

στο δημοτικό σχολείο αλλά και τα υπόλοιπα είναι χρήσιμα όπως η μουσική  

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Χάσμα υπάρχει σίγουρα γιατί από τη μία μας λέγανε ότι εντάξει δεν πρέπει να 

ακολουθείτε βιωματικές μεθόδους και γενικά ότι οι μαθητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν πιο πολύ αλλά πρακτικά αυτό δεν εφαρμοζόταν καν σε εμάς αυτό που 

συναντούσαμε μέσα στη σχολή ήταν κάτι τελείως μετωπικό με τους καθηγητές να τα 

λένε και εμείς απλά να πρέπει να τα ακούμε και αυτό δε θεωρώ ότι μας βοήθησε ούτε 

να τα συγκρατήσουμε και μόνο ουσιαστικά τα πράγματα που μας ενδιέφεραν στο 

τέλος μείνανε 

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Αυτή τη στιγμή θα ένιωθα έτοιμη να διδάξω στην τάξη αλλά θα έπρεπε σίγουρα από 

μόνη μου να προσπαθήσω να βελτιώσω κάποια πράγματα , να ψάξω, να μάθω, να 

διαβάσω παράλληλα με την τάξη δηλαδή δεν θα μπορούσα να βγω κατευθείαν από τη 

σχολή και να θεωρήσω ότι μπορώ να διδάξω σε τάξη  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση νιώθω γενικά σε μαθήματα φυσικής , μαθηματικών  και 

γλώσσας μπορώ να πω και μικρότερη  νιώθω σε μαθήματα ιστορίας ίσως γιατί δεν 

ταιριάζουν σε εμένα, ίσως γιατί έχω λιγότερα πράγματα που μπορώ να εφαρμόσω, 

σίγουρα μπορώ να κάνω το μάθημα πιο βιωματικό αλλά δεν μπορώ να το κάνω τόσο 

βιωματικό όπως στη φυσική που μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο πείραμα , 

κάποιους μαθητές για να τους ενεργοποιήσω περισσότερο  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας?(ΤΠΕ) 

-Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ έτοιμη γιατί είναι κάτι που το χρησιμοποίησα και 

στην πρακτική μου, είναι κάτι που μου αρέσει επομένως μπορώ να εντάξω και την 

πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες , δεν έχω κάποιο πρόβλημα σε αυτό 
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Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί ? 

-Στη διδασκαλία θεωρώ ότι θα με δυσκολέψουν περισσότερο τα ίδια τα παιδιά , η 

διαχείριση των μαθητών ουσιαστικά γιατί εντάξει σίγουρα όταν είναι ένα τμήμα το 

οποίο έχει μέσα 25 μπορεί και περισσότερους μαθητές δε θα μπορέσω να διαχειριστώ 

εξίσου καλά τον κάθε μαθητή ,ούτε σε θέμα συμπεριφοράς μπορεί κάποια παιδιά να 

κάνουν φασαρία, κάποια να είναι πιο ήσυχα κάποια να προχωράνε στην ύλη, κάποια 

να μένουν πιο πίσω , θα μπορούσα να πω ότι εκεί θα αντιμετωπίσω μεγαλύτερο 

πρόβλημα  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

-Ναι θα μπορούσα δεν έχω κάποιο ζήτημα σε αυτό  

Μαθησιακές δυσκολίες 

-θα ήθελα να είχα καταρτιστεί και λίγο καλύτερα και στη σχολή αλλά σε γενικές 

γραμμές έχω κάποιο υπόβαθρο αλλά πιστεύω με κάποιο προσωπικό διάβασμα θα 

μπορέσω να ανταπεξέλθω . 

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ισχύει κάτι παρόμοιο με το προηγούμενο που μπορώ 

να το διαχειριστώ ίσως καλύτερα από τις μαθησιακές δυσκολίες είναι και πιο κοντά 

σε αυτά που μάθαμε και αυτά που ασχολούμαι , επομένως θα μπορέσω  να το 

διαχειριστώ 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

-Σε αυτό είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε ενημερωθεί πολύ καλά .Υπήρχαν κάποια 

μαθήματα στη σχολή, τα οποία μας μίλησαν λίγο για αυτό και όσον αφορά την 

ετοιμότητά μου νομίζω ότι πρέπει να καταρτιστώ μόνη δηλαδή θέλει πολύ 

ενασχόληση γιατί θα μας απασχολήσει άμεσα στο μέλλον 

Και τέλος έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών? Όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις 

διδακτικές μονάδες ή τη διάρκεια των μαθημάτων? Κάποια πρόταση έτσι που να 

σκέφτεστε? 

-Λοιπόν όσον αφορά την πρακτική άσκηση , να ξεκινήσω από εκεί, ουσιαστικά θα 

ήθελα να αυξηθεί η περίοδος σίγουρα ένα μήνα κοντά ,θα ήθελα στην πρακτική 

άσκηση , κάτι που ξέχασα να αναφέρω πριν ,ότι θα προτιμούσα κατά κάποιον τρόπο  

να μην γίνεται έτσι όπως γίνεται δηλαδή με τα σχεδιαγράμματα να ετοιμάζουμε για 

κάθε μάθημα  απλά να μην ετοιμάζονται όπως γίνονται στην πρακτική μας δηλαδή να 
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ετοιμάζουμε κάθε μέρα τα πλάνα και να πρέπει να τα παρουσιάσουμε και να δίνετε 

περισσότερη βαρύτητα στο να γίνεται ουσιαστικά το μάθημα στην τάξη .Τώρα όσον 

αφορά τα μαθήματα θα ήθελα να γίνουν πιο ουσιαστικά , θα ήθελα να αγγίζουν 

συγκεκριμένους τομείς όπως ψυχολογία ,διαχείριση συγκρούσεων ,την οργάνωση και 

διοίκηση του σχολείου για παράδειγμα και όλους αυτούς τους τομείς απλά να είναι 

πιο συγκεκριμένοι οι τομείς ,δηλαδή υπήρχαν μαθήματα που μας μιλούσαν χωριστά 

απλά υπήρχε μία ενότητα από το ένα μάθημα μία από το άλλο και ήταν καλά 

οργανωμένο  

Για τις διδακτικές μονάδες δεν έχω κάποια παρατήρηση , τώρα όσον αφορά τη 

διάρκεια των μαθημάτων αυτό που είπα δηλαδή αυτό το 3 ωρο το διδακτικό που 

έχουμε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα 2 ωρο πιο ουσιαστικό  
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3.6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6 

ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ :22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ70 

Από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική κατεύθυνση 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Η πρώτη μου επιλογή ήταν το παιδαγωγικό τμήμα Θεσσαλονίκης, νηπιαγωγών και 

μετά το παιδαγωγικό της Φλώρινας  

Πόσο ικανοποιημένη είστε από το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Σε προπτυχιακό επίπεδο μπορώ να πω αρκετά  , εστιάζω πολύ στην πρακτική 

άσκηση και μου άρεσε πολύ 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Πιστεύω ότι έτοιμη δε θα είμαι ποτέ να διδάξω στην τάξη , εφόσον δεν έχω επαφή 

καθημερινά με παιδιά απλά νομίζω τα εφόδια και ό,τι ήταν απαραίτητο μου έχει 

δοθεί, τώρα το θέμα είναι πώς θα τα αξιοποιήσω και εγώ 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Ναι σίγουρα εκατό τοις εκατό , νομίζω ότι έχω μάθει πολλά πράγματα και πολλά 

περισσότερα από τις στοιχειώδεις γνώσεις  

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας? 

-Σε κάποια σημεία ναι , σε κάποια σημεία όχι. Αυτό πιστεύω και συγκεκριμένα για 

την Ελλάδα, ίσως και η νοοτροπία είναι λίγο διαφορετική  

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Ίσως να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερων μαθημάτων , επιλογής εννοώ 

και λιγότερα τα υποχρεωτικά  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Από τις θετικές επιστήμες θα μιλήσω για το μάθημα της κυρίας Σπύρτου που θεωρώ 

ότι με έκανε να αγαπήσω τη φυσική χωρίς τύπους και κανόνες πολύ απλά , από τις 

επιστήμες της αγωγής η παιδαγωγική ήταν αρκετά χρήσιμη συναντήσαμε πολλούς 

παιδαγωγούς και φιλόσοφους που δεν τους γνωρίζαμε και από τις ανθρωπιστικές 
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επιστήμες το μάθημα που μας έκανε ο κύριος Κασβίκης  της ιστορίας και μαθήματα 

που εστιάζουν στην πρακτική άσκηση γιατί μας έμαθε να διδάσκουμε ιστορία με έναν 

τρόπο πολύ διαφορετικό , χωρίς να χρειάζεται να παπαγαλίσει κάποιος για να μάθει 

σωστή ιστορία 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Στο προπτυχιακό επίπεδο είχα προτιμήσει τα περισσότερα του κύριου Πνευματικού 

που εστιάζανε στην ψυχολογία για συναισθηματική ανάπτυξη , εννοιολογική αλλαγή, 

και κάποια μαθήματα που σχετίζονται με το παιχνίδι γιατί θα με ενδιέφερε αργότερα 

στην πτυχιακή μου 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών? 

-Θεωρώ απαραίτητα τα μαθήματα τα βασικά όπως ας πούμε για παράδειγμα όπως 

προανέφερα τη φυσική , τη διδακτική μαθηματικών , τη διδακτική της γλώσσας, την 

παιδαγωγική , η διδακτική μεθοδολογία όμως νομίζω ότι είναι το βασικότερο 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την  ύλη 

τους ? 

-Τα μαθήματα που με δυσκόλεψαν ήταν ….ένα μάθημα που ονομαζόταν εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών , συγκριτική παιδαγωγική  και με δυσκόλεψε όχι τόσο το περιεχόμενο 

όσο ο τρόπος αξιολόγησης γιατί έπρεπε να παπαγαλίσω ένα βιβλίο εφτακοσίων  

σελίδων όποτε ερχόταν σε σύγκρουση με αυτό που μαθαίναμε τόσα χρόνια να μην 

παπαγαλίζουμε αλλά να σκεφτόμαστε κριτικά  

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών και ποια θα αφαιρούσατε? 

-Θα αφαιρούσα μαθήματα που σχετίζονταν με την ιστορία , θα πρόσθετα κάποια 

μαθήματα ειδικής αγωγής γιατί ήταν πολύ λίγα και ίσως περισσότερο περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση είστε ικανοποιημένη από τη διάρκειά της και από 

τον τρόπο διεξαγωγής της ? 

-Η πρακτική άσκηση στο δικό μας τμήμα διαρκούσε σε τρεις φάσεις .Η πρώτη φάση 

ήταν νομίζω από τις καλύτερες γιατί παρακολουθούσαμε μέσα στο σχολείο, η 

δεύτερη φάση ήταν επίσης πολύ καλή γιατί επιλέγαμε σε ζευγάρια και διδάσκαμε είτε 

μαθηματικά είτε φυσική θεωρία, και η ΄γ φάση επιλέγαμε εμείς και είχαμε μία τάξη 

μόνοι μας για δύο βδομάδες , νομίζω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε λίγο στη ΄γ φάση 

και να διορθώσουμε κάποιες ατέλειες 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Στη ΄γ φάση είχα έκτη Δημοτικού που σημαίνει ότι είχα αρκετά μαθήματα 

,δυσκολεύτηκα να διδάξω  το μάθημα των θρησκευτικών πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα 

πώς να διδάξω θρησκευτικά δεν ήξερα δηλαδή πού να εστιάσω και ποιος ο σκοπός 
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μου και δυσκολεύτηκα επίσης και στο μάθημα της μουσικής γιατί εγώ δίδασκα όλα 

τα μαθήματα χωρίς να υπάρχει κάποιος που να με καλύπτει 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Διδακτική της φυσικής , των μαθηματικών σίγουρα και διδακτική της γλώσσας 

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Στη δική μας τη σχολή νομίζω όχι γιατί εφόσον μαθαίνουμε και μπαίνουμε από το 2
ο
 

έτος στην πρακτική νομίζω δεν υπάρχει  

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Νομίζω εκατό τοις εκατό ,πολύ. 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη νιώθω στη φυσική, στη γυμναστική , ότι έχει σχέση με τη γλώσσα και 

τα μαθηματικά και λιγότερο αυτό που είπατε με τα θρησκευτικά, τη μουσική, λίγο τη 

περιβαλλοντική εκπαίδευση που θα πρέπει να εστιάσεις πολύ  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας?(ΤΠΕ) 

-Νομίζω είμαι σε ένα σημείο ,επειδή είμαι και τώρα στο μεταπτυχιακό με τίτλο «Νέες 

τεχνολογίες ¨» εφόσον ολοκληρώσω το μεταπτυχιακό θα είμαι περισσότερο έτοιμη να 

εντάξω τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο. Από το προπτυχιακό πρόγραμμα νιώθω σε 

πολύ μικρό βαθμό, ελάχιστα έτοιμη 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και γιατί? 

-Νομίζω ότι τα συμπεριφορικά  είναι αυτά που θα με δυσκολέψουν γιατί δεν έχω την 

εμπειρία που έχει ένας δάσκαλος με προϋπηρεσία 

Κατά πόσο θεωρείται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις? 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:  

-Νομίζω ότι δεν είμαι σε θέση να τα διαχειριστώ εκατό τοις εκατό γιατί όπως 

προανέφερα το πρόγραμμα σπουδών στο περιεχόμενο του προγράμματος του 

προπτυχιακού δεν υπήρχαν μαθήματα ειδικής αγωγής , νομίζω είχαμε μόνο δύο 

μαθήματα και αυτά σε πολύ μακρινά εξάμηνα δεν είχαμε καμία υπόδειξη ανάμεσα 

στα μαθήματα  

Όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες? 
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-Μαθησιακές δυσκολίες από τα λίγα μαθήματα που είχαμε κάνει αλλά νομίζω ότι δε 

θα μαι στη θέση να αναγνωρίζω κάποιο πρόβλημα  

Όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων? 

-Νομίζω ότι ίσως και αυτό να με δυσκολέψει 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης : 

-Έχοντας μπει τώρα στο μεταπτυχιακό τμήμα σπουδών , έχουμε κάνει αρκετές 

συζητήσεις, αρκετές εργασίες που αφορούν τις τωρινές καταστάσεις της κοινωνίας 

μας και γενικότερα και νομίζω ότι προσαρμόζομαι πολύ εύκολα και θα μπορούσα να 

τα βγάλω πέρα 

Και τέλος έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών? Όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις 

διδακτικές μονάδες ή τη διάρκεια των μαθημάτων? Κάποια πρόταση έτσι που να 

σκέφτεστε? 

-Η διάρκεια των μαθημάτων καλό θα ήταν να μην διαρκεί τρεις ώρες δηλαδή είναι 

άσκοπο τρεις ώρες να είσαι σε μια αίθουσα που τη μία να μην κάνεις τίποτα, αυτό το 

λέω για πρακτικούς λόγους γιατί όταν είσαι στη σχολή 12 με 6 είναι δύσκολο να 

ανταποκριθείς στα μαθήματα .Θα έλεγα καλύτερα να μπούνε κάποια μαθήματα 

επιπλέον σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση , το θεατρικό παιχνίδι μέσα στο 

σχολείο , στο πανεπιστήμιο εγώ θα πρότεινα ας πούμε κάποια μαθήματα που να 

εστιάζουν περισσότερο στη δημιουργικότητα και στις μεθόδους και λιγότερο στο 

γνωστικό αντικείμενο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[169] 

 

3.7. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 

ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ :22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ70 

Από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από θεωρητική  

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι , ήμουν με το 10 τοις εκατό οπότε με τη 2
η
 φορά ναι ήταν η πρώτη επιλογή 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί  

επαρκώς επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Νιώθω έτοιμη να διδάξω σε τάξη , το πρόγραμμα σπουδών θεωρώ ότι θα μπορούσε 

να ανταποκριθεί αρκετά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας απλά δεδομένου της 

κατάστασης στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν υπήρχε αρκετή ενημέρωση , κάναμε τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση που είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αναγκαίο για 

έναν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα του 2017. 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Θεωρώ τον εαυτό μου επιστήμων της αγωγής .Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών φρόντισε να ενημερώσει για όλες τις παιδαγωγικές θεωρίες που 

υπάρχουν και όχι μόνο για παιδιά δημοτικού 6 με 12 αλλά αυτό συμβαίνει και σε 

μεγαλύτερες ηλικίες .Σε πάρα πολλά μαθήματα λόγω των μικρών ερευνών που έγιναν 

είδαμε πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματικότητα και θεωρώ ότι η πρακτική 

άσκηση και ο αναστοχασμός που προσφέρει η πρακτική άσκηση μέσω του 

προγράμματος σπουδών εννοείται ότι δε με έβγαλε απλά δασκάλα από το τμήμα αλλά 

μου έδωσε μία πιο σφαιρική εικόνα για το τι σημαίνει παιδαγωγική . 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες? 

-Δε θεωρώ πως είναι άριστα οργανωμένες αλλά για την τοπική κοινωνία της 

Φλώρινας είναι καλά οργανωμένες 

Έχετε κάποια πρόταση όσον αφορά την οργάνωση? 

-Ναι, σχετικά με την πρακτική άσκηση οι δάσκαλοι των τάξεων που μπαίνουμε να 

μην είναι απόντες, γιατί έτσι θα λειτουργούσαν μέσω της ανατροφοδότησης και 

περισσότερο για εμάς γιατί από την παρακολούθηση παίρνουμε πράγματα αλλά 

σίγουρα το να μας αξιολογήσει κάποιος που έχει την εμπειρία και όχι για ένα 45 

λεπτο μόνο θεωρώ ότι μπορούσαμε πάρα πολλά όχι να τους βλέπουμε σαν 

ανθρώπους  που έρχονται να μας τσεκάρουν τους καθηγητές αλλά οι ίδιοι οι 

δάσκαλοι να έχουν το ρόλο του μέντορα .Μιλάω για την Τρίτη φάση που είναι η 

τελευταία φάση της πρακτικής άσκησης. Γενικά , το πρόγραμμα σπουδών ως προς 
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την οργάνωση πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κατευθύνσεις , ώστε τα μαθήματα 

επιλογής να μην είναι απλά μαθήματα επιλογής που αναγκαζόμαστε να τα παίρνουμε 

, να είναι πιο ανοιχτά και ας είναι κάποια μαθήματα με 2 3 φοιτητές , δεν πειράζει. 

Θα πρέπει το προπτυχιακό να μας δείχνει το δρόμο για εξειδίκευση για να μην το 

ψάχνουμε μετά τη σχολή αυτό. 

 Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές επιστήμες  

θεωρείτε ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Από τις παιδαγωγικές θεωρώ ότι η διδακτική μεθοδολογία , από τις θετικές η 

διδακτική της φυσικής και η διδακτική των μαθηματικών και από τις ανθρωπιστικές η 

διδακτική της ιστορίας . 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Προτίμησα τη διαφοροποίηση διδασκαλίας που είχε σχέση με την πτυχιακή που 

ήθελα να κάνω, παρακολούθησα την περιβαλλοντική εκπαίδευση γιατί μέσα από το 

πρόγραμμα σπουδών στα υποχρεωτικά όταν θα έμπαινα στην τάξη δε θα μπορούσα 

να ανταποκριθώ το μάθημα που λέγεται μελέτη οπότε αυτός είναι ο λόγος που το 

πήρα σαν μάθημα επιλογής  

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Σίγουρα όλες τις διδακτικές σίγουρα τη διδακτική μεθοδολογία που το θεωρώ καλό 

που βρίσκεται στο πρώτο έτος επειδή αναφερόμαστε και σε ανθρώπους που δε 

θέλουν να βγουν απλά δάσκαλοι από τη σχολή αλλά θέλουν να βγουν και ερευνητές 

,θεωρώ πολύ σημαντικό ότι υπάρχει το μάθημα της στατιστικής και είχα πάρει σαν 

μάθημα επιλογής την εφαρμοσμένη στατιστική που πίστευα ότι έπρεπε να είναι 

υποχρεωτικό μάθημα και σίγουρα την ειδική αγωγή, τη σχολική ψυχολογία και όλα 

αυτά τα οποία λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού έχουν δευτερεύοντα ρόλο στο 

πρόγραμμα σπουδών που ήμουν εγώ αλλά στη σύγχρονη Ελλάδα έχουν πολύ 

σημαντικό ρόλο και ήταν τα πρώτα που κοιτάει κάποιος στο πρόγραμμα σπουδών 

που παρακολουθήσαμε  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Η ελληνική γλώσσα που είναι υποχρεωτικό στο πρώτο έτος , οι ιστορίες και 

δυσκολεύτηκα να αφομοιώσω την έννοια στις ιστορίες τις υποχρεωτικές γιατί αν 

αλλάζαμε καθηγητή άλλαζε και όλη η οπτική γωνία με την οποία προσεγγίζαμε την 

ιστορία. Γενικά  θεωρώ ότι στο πρόγραμμα σπουδών έχει πάρα πολλές ιστορίες οι 

οποίες δεν ανταποκρίνονται στις  ανάγκες της σχολικής τάξης. Κάποια θέματα είναι 

πολύ εξειδικευμένα όσον αφορά θέματα τοπικής ιστορίας , τα οποία ένας δάσκαλος 

που είναι από άλλη περιοχή και σπουδάζει σε αυτήν την πόλη ίσως και να μην τον 

ενδιαφέρουν , δε θα τα αξιοποιήσει ποτέ, οπότε να είναι επιλογής μαθήματα κάποια 

από τις ιστορίες. 
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Ποια μαθήματα θα προσθέτατε και ποια θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα 

σπουδών? 

-Θα πρόσθετα σίγουρα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ,η οποία υπάρχει στο 

πρόγραμμα σπουδών αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό μάθημα , θα 

πρόσθετα την εφαρμοσμένη πληροφορική και το spss , αυτό το οποίο δεν 

διδασκόμαστε καθόλου στο τμήμα , ένα μάθημα για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

ξεχωριστό από την ειδική αγωγή που δεν υπάρχει στη σχολή, γίνεται απλώς μια 

αναφορά και θα πρόσθετα και ένα μάθημα που θα ενημέρωνε τους εν δυνάμει 

δασκάλους τι βοήθεια extra του σχολείου θα μπορούσε να λάβει ένα παιδί .Τι είναι η 

λογοθεραπεία , σε ποιες περιπτώσεις προτείνουμε το παιδί να παρακολουθεί 

παιδοψυχολόγο, ποια είναι η γραφειοκρατική διαδικασία για να πάει το παιδί να 

πάρει το χαρτί αν έχει όντως μια δυσκολία κάπου  

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε? 

-Θα αφαιρούσα τη μικρασιατική ιστορία γιατί ουσιαστικά τη διδασκόμαστε και σε 

υποχρεωτικό μάθημα αλλά υπάρχει και σε επιλογής και αναγκάζονται κάποιοι να 

πάρουν χωρίς να το θέλουν και τα υπόλοιπα επιλογής, μικρασιατικός ελληνισμός 

νομίζω ότι λεγόταν, δεν ξέρω αν θα αφαιρούσα κάποιο άλλο, ίσως να αφαιρούσα και 

τη συγκριτική παιδαγωγική , γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο που διδάσκεται στο 

συγκεκριμένο τμήμα δυσκολεύει χωρίς λόγο αλλά αν μπορούμε να 

παραδειγματιστούμε από κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται με 

διαφορετικό τρόπο δε θα το έβαζα στα προτεινόμενα μαθήματα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Είμαι ικανοποιημένη από τη διάρκεια , κυρίως αυτό το βλέπω συγκριτικά με άλλα 

προγράμματα σπουδών .Σίγουρα ένας εν δυνάμει δάσκαλος που έχει το άγχος να μπει 

στη σχολική τάξη του φαίνεται πάντα μικρό το διάστημα .Από την εφαρμογή της δεν 

είμαι ικανοποιημένη γιατί όλο το νόημα της πρακτικής άσκησης είναι κάποιος να σε 

συμβουλεύσει για τις αδυναμίες σου και τα δυνατά σου σημεία ώστε να εκτοξεύσεις 

τα δυνατά σου και να διορθώσεις τις αδυναμίες σου .Δυστυχώς λόγω έλλειψης 

προσωπικού του τμήματος αυτό δεν μπόρεσε να γίνει τουλάχιστον στη χρονιά που 

ήμουν εγώ στην πρακτική άσκηση .Κατα τ’άλλα θεωρώ ότι συνδέονται άψογα μεταξύ 

τους αν πάρουμε το θεωρητικό κομμάτι στη διδακτική μεθοδολογία και την πρώτη 

φάση , ανακαλώντας αυτά που μάθαμε πρέπει να μπούμε στη σχολική τάξη και να τα 

εφαρμόσουμε . 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Δυσκολεύτηκα να διδάξω τα θρησκευτικά γιατί δεν είχα μάθημα επιλογής διδακτική 

θρησκευτικών και δεν ήξερα πώς να αρχίσω , από πού να αρχίσω τι μπορώ να 

χρησιμοποιήσω οπότε δυσκολεύτηκα αρκετά στο  συνδυασμό και για να είμαι 
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ειλικρινής όταν έφτασα να τα διδάξω ακολούθησα τη ροή που ξέραν τα παιδιά 

δηλαδή να τους ελέγξω, να τους διαβάσω το παρακάτω μάθημα , να βάλουμε 

πλαγιότιτλους, να το αναλύσουμε και να τελειώσει εκεί ,δεν έκανα κάτι διαφορετικό 

και να το σύνδεσα διαθεματικά με κάποιο άλλο θέμα .Θεωρώ ότι αν είχα πάρει τη 

διδακτική των θρησκευτικών θα μπορούσα καλύτερα να ανταποκριθώ .Ήμουν 

Τετάρτη δημοτικού , αν ήμουν στην Πέμπτη ή έκτη ίσως δυσκολευόμουν και λίγο με 

την ιστορία της πέμπτης και με τη φυσική της έκτης  

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Θεωρώ ότι είναι όλα ,θεωρώ ότι και οι διδακτικές επιλογής πρέπει να γίνουν 

υποχρεωτικές και η μουσική και η γυμναστική και τα θρησκευτικά είναι όλα 

σημαντικά .Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις προτεραιότητα σε αυτά  

Θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα στη σχολή μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Ναι σίγουρα υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης αλλά και εκεί είναι όλη η 

σημασία να γεφυρώσει αυτό το χάσμα η προσωπικότητα του κάθε δασκάλου  δεν 

είναι δυνατόν ό, τι βλέπουμε να πραγματοποιείται , το προσαρμόζουμε στην τάξη μας 

ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Νιώθω εκατό τοις εκατό έτοιμη να διδάξω στην τάξη , η μόνη ανασφάλεια που έχω 

είναι για τα απρόοπτα που θα προκύψουν που όσα χρόνια και αν περάσουν πάλι θα 

την έχω γιατί τα παιδία είναι άνθρωποι και κάθε φορά κάτι μπορεί να προκύψει απλά 

με τα χρόνια να χειρίζομαι καλύτερα τις καταστάσεις όσον αφορά το πρακτικό 

κομμάτι με τα εγχειρίδια ειδικά που μας δίνανε στη σχολή θεωρώ ότι είμαι εκατό τοις 

εκατό έτοιμη  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να τα διδάξετε και σε 

ποια μικρότερη στο να τα διδάξετε? 

-Περισσότερη αυτοπεποίθηση νιώθω στη μελέτη , στα μαθηματικά και στη φυσική 

της πέμπτης δημοτικού .Αυτό που φοβάμαι περισσότερο είναι η έκτη δημοτικού η 

φυσική γιατί απλά δεν την έχω αγγίξει ποτέ , δεν ξέρω αν χρειαζόταν να διδάξω τι θα 

έκανα , θα προετοιμαζόμουν και λίγο ιστορία γιατί δε μου αρέσει καθόλου το 

εγχειρίδιο και πρέπει να το υποστηρίξω  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

επικοινωνίας και της πληροφορίας ?(ΤΠΕ) 

-Δε νιώθω εκατό τοις εκατό έτοιμη γιατί δεν ξέρω όλες τις εφαρμογές που 

υπάρχουν αλλά θεωρώ γενικά ότι η νέα γενιά εκπαιδευτικών ότι αν 

ασχοληθούν έστω και ένα μισάωρο με μια εφαρμογή μπορούμε να τη βάλουμε 

στην τάξη , τις χρησιμοποιώ για τις διδασκαλίες μου  
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Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και 

γιατί? 

 

-Θεωρώ ότι αυτό που θα με δυσκόλευε περισσότερο θα ήταν η περίπτωση να 

έχω παιδιά μέσα στην τάξη που να έχουν ειδικά θέματα και να έχω ένα 

παιδάκι με αυτισμό χωρίς να έχω παράλληλη στήριξη και αυτό νομίζω ότι με 

φοβίζει αρκετά, με τρομάζει  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις  :  

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Θεωρώ ότι ατομικά είμαι έτοιμη να τη διαχειριστώ , δεν ξέρω στο σύνολο της 

τάξης και οι απαιτήσεις της τάξης , μια τάξη με 29 άτομα και έχει μέσα ένα 

άτομο με ειδικές ανάγκες ένα παιδί , θα προσπαθήσω αλλά δεν μπορώ να πω 

ότι νιώθω έτοιμη να το κάνω . 

 Μαθησιακές δυσκολίες  

Θεωρώ με αρκετό διάβασμα και ψάξιμο θα μπορούσα να ανταποκριθώ και 

πάλι δε νιώθω εκατό τοις εκατό έτοιμη να αντιμετωπίσω μία τάξη που να έχει 

παιδιά με μαθησιακές  

Διαχείριση συγκρούσεων  

Την αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα στην τάξη νιώθω έτοιμη να την 

αντιμετωπίσω 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

Τη διαπολιτισμική σύνθεση νιώθω προσωπικά έτοιμη να την αντιμετωπίσω 

γιατί προσωπικά μου αρέσει και με ενδιαφέρει  και το συνδέω με τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας με την οποία έκανα και την πτυχιακή 

διαφορετικά θεωρώ ότι ήταν ανεπαρκής η γνώση που μας έδωσε το 

πρόγραμμα σπουδών για την διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών?(Όσον αφορά το περιεχόμενο  των μαθημάτων ,την πρακτική 

άσκηση, τις διδακτικές μονάδες και τη διάρκεια των μαθημάτων ) 

-Θεωρώ ότι όλες οι διδακτικές πρέπει να είναι υποχρεωτικές , επίσης θεωρώ 

ότι θα πρέπει οι διδακτικές μονάδες να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

γιατί όταν είμαστε φοιτητές σίγουρα μας αρέσει η λούφα ξέρουμε ότι δε θα 

δουλέψουμε τόσες πολλές ώρες και ότι δε θα χουμε εργασία αλλά προσωπικά 

από κάποια συγκεκριμένα μαθήματα όπως ήταν η εννοιολογική ανάπτυξη που 

είδα ότι ανταποκρίθηκαν οι διδακτικές μονάδες ,οι ώρες που δούλεψα γι αυτό 

το μάθημα δίνουν αυτοπεποίθηση ότι όντως κατέχω αυτό το γνωστικό 

αντικείμενο .Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στα μαθήματα για τις 

διδακτικές μονάδες και όντως να ανταποκρίνονται  γιατί μετά η απόκλιση με 

την πραγματικότητα αρχίζει να είναι μεγάλη και το άλλο που προτείνω για τη 

βελτίωση του τμήματος για το πρόγραμμα σπουδών είναι να ναι υποχρεωτικές 

οι πτυχιακές  γιατί πλέον η συνέχιση των σπουδών π.χ ένα μεταπτυχιακό 

ζητάνε τις πτυχιακές εργασίες και αυτό ανοίγει το μυαλό και μετά μπορούμε 
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να αντιμετωπίσουμε πολύ  μικρά θέματα στη σχολική τάξη αν έχουμε κάνει 

μια οργανωμένη έρευνα . 
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3.8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8  

ΦΥΛΟ :ΓΥΝΑΙΚΑ   ΗΛΙΚΙΑ :22   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ70 

Καλησπέρα, από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική κατεύθυνση  

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι ήταν η πρώτη μου επιλογή 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί 

επαρκώς επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι νιώθω ότι έχω προετοιμαστεί αρκετά  

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 

θεωρείτε τον εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Θεωρώ τον εαυτό μου παιδαγωγό απλώς θεωρώ ότι έχω έλλειψη σε πρακτική 

άσκηση ώστε να θεωρούμαι εκατό τοις εκατό παιδαγωγός  

Θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες οι σπουδές του τμήματός σας και ότι 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Ναι  το πιστεύω 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

Από τις επιστήμες της αγωγής  

-Νομίζω το μάθημα της ψυχολογίας είναι πολύ σημαντικό , από τις 

ανθρωπιστικές σπουδές νομίζω ότι είναι τα μαθήματα ιστορίας περισσότερο 

και από τις θετικές επιστήμες θα πω τα μαθηματικά περισσότερο  

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Προτίμησα όλα τα μαθήματα που αφορούν την ψυχολογία ιδίως τα μαθήματα 

της ψυχολογίας στην προσχολική αγωγή  το θεωρώ πιο σημαντικό το να 

γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τα παιδάκια  

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Νομίζω τα μαθήματα της γλώσσας περισσότερο καθώς και κάποια μαθήματα 

ψυχολογίας   

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την 

ύλη τους? 

-Περισσότερο μαθήματα μαθηματικών και στατιστικής γιατί είχα κάποιο 

πρόβλημα με τα μαθηματικά δεν ήμουν τόσο καλή  

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Ίσως θα έβαζα κάποια μαθήματα ψυχολογίας περισσότερο και κάποια 

μαθήματα ίσως πιο πρακτικά για πρακτική άσκηση λίγο περισσότερο  

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε? 

-Θα αφαιρούσα κάποια όπως ας πούμε παραδοσιακοί χοροί  κάτι τέτοιο όπου 

νομίζω δεν είναι τόσο απαραίτητο για την πορεία μας ως δάσκαλοι 

Όσον  αφορά την πρακτική άσκηση είστε ικανοποιημένη από τη διάρκειά της 

και τον τρόπο διεξαγωγής της? 
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-Είμαι ικανοποιημένη αρκετά απλώς θεωρώ ότι θα μπορούσε να διαρκεί λίγο 

περισσότερο ώστε να προετοιμαζόμαστε περισσότερο μέσα στην τάξη  

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

Περισσότερο τα μαθηματικά διότι δεν ήμουν αρκετά καλή από την αρχή 

οπότε με δυσκόλεψε λίγο η μετάδοσή τους προς τα παιδιά  

Ποια μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Νομίζω ότι όλες παίζουν σημαντικό ρόλο  

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Δε θεωρώ ότι υπάρχει απλά πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο 

πρακτική άσκηση  

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην 

τάξη? 

-Θα έλεγα αρκετά αλλά επειδή δεν έχω διδάξει ακόμα δεν ξέρω κατά πόσο θα 

είμαι μεταδοτική αλλά είμαι έτοιμη 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη 

στο να τα διδάξετε? 

-Νομίζω στη γλώσσα και όχι τόσο σε μαθήματα όπως μαθηματικά, φυσική  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες 

της πληροφορίας και επικοινωνίας ?(ΤΠΕ) 

- Νομίζω όχι πάρα πολύ διότι χρειάζομαι λίγο εξειδίκευση σε αυτόν τον 

τομέα  

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία 

σας στην τάξη και γιατί? 

-Ίσως να με δυσκολέψει αρχικά να βρω τον τρόπο επικοινωνίας με τα 

παιδιά γιατί  το κάθε παιδί είναι διαφορετικό με διαφορετικό τρόπο 

επικοινωνίας , οπότε μέχρι να βρεις τον τρόπο επικοινωνίας υπάρχει ένα 

χάσμα  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις  

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Νομίζω ότι μπορώ διότι είχαμε αρκετά μαθήματα τα οποία μας 

προετοιμάζανε για κάποια περιστατικά  

Μαθησιακές δυσκολίες 

-Νομίζω επίσης θα έλεγα διότι είχαμε ή δύο ή τρία μαθήματα τα αποία 

καλύπτουν πάρα πολλές περιπτώσεις  

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Δεν μπορώ να πω εκατό τοις εκατό αλλά πιστεύω ότι επίσης θα 

μπορούσα  

 Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

- Αυτό μου φαίνεται πιο εύκολο όχι ότι μπορώ να πω ότι το έχω με σιγουριά 

αλλά μπορώ να χειριστώ κάτι παρόμοιο με κάτι τέτοιο 



 

[177] 

 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών? όσον 

αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση, τις διδακτικές μονάδες 

, τη διάρκεια των μαθημάτων? 

-Θα ήθελα λίγο παραπάνω κάποια πρακτικά μαθήματα  ή κάποιες παραπάνω ώρες ως 

προς την πρακτική άσκηση γιατί δεν προλαβαίνεις εκατό τοις εκατό να ενταχθείς στο 

σχολικό κλίμα οπότε νομίζω θα ήθελα περισσότερο χρόνο ως προς κάποια πρακτικά 

θέματα  
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3.9. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9 

ΦΥΛΟ : ΑΝΤΡΑΣ  ΗΛΙΚΙΑ :22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ70 

Από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από θεωρητική κατεύθυνση 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι είναι  από τις πρώτες επιλογές που είχα δηλώσει 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε  ότι έχετε ετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και ότι νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Ειδικά στο παιδαγωγικό τμήμα Φλώρινας που ξεκινήσαμε και πρακτική και από 

νωρίς πιστεύω ότι είμαι σε ένα μεγάλο βαθμό έτοιμος για να μπω μέσα στην  τάξη 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Τον θεωρώ δάσκαλο στην ουσία  

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Ναι πιστεύω ότι ανταποκρίνονται γιατί  είχε από νωρίς πρακτική άσκηση  

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Αλλαγές όχι αλλά αν είχε και πιο νωρίς πρακτική άσκηση θα ήταν καλύτερα σίγουρα  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Από τις επιστήμες της αγωγής σίγουρα ιστορία και η παιδαγωγική , αυτά τα δύο 

-Από τις ανθρωπιστικές ψυχολογία και γλώσσα 

-Από τις θετικές τα μαθηματικά και η γεωμετρία αυτά τα δύο σίγουρα και η 

στατιστική  

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιό λόγο? 

-Είχα την εφαρμοσμένη στατιστική , τη διδακτική θρησκευτικών , την ιστορία του 

σύγχρονου ελληνισμού .Την ιστορία τη διάλεξα διότι μου αρέσει , στην εφαρμοσμένη 

στατιστική ήθελα να επεξεργαστώ και στο excel γιατί ό,τι γινόταν θεωρητικά εκεί 

γινόταν και πρακτικά στο excel, , ήταν πρακτικό μάθημα πιο πολύ γι αυτό 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 
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-Μαθηματικά, γεωμετρία, γλώσσα, ιστορία , σίγουρα αυτά τα τέσσερα 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Τα μαθηματικά, η γεωμετρία και η ψυχολογία και η διδακτική μεθοδολογία αυτά τα 

τέσσερα  

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών και ποια θα αφαιρούσατε? 

-Πιστεύω είχαμε αρκετά μαθήματα που ανταποκρίνονταν στο τμήμα .Θα μπορούσε 

να προστεθεί πιο πολύ η μουσική, η γυμναστική 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Aπό την πρακτική άσκηση ναι και επειδή ξεκίνησε και από νωρίς νιώθω έτοιμος 

τώρα επειδή με αυτό το επάγγελμα έχουμε άμεση επαφή με τάξη  

Είστε ικανοποιημένος από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Είμαι ικανοποιημένος  

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Στη ΄γ φάση τα μαθηματικά διότι εξαρχής με δυσκόλευαν και έπρεπε να κάνω 

μεγαλύτερη προσπάθεια στο να προετοιμαστώ για να τα διδάξω 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για τη διδακτική 

σας κατάρτιση? 

-Διδακτική γλώσσας, μαθηματικών ,φυσικής ιστορίας , αυτά . 

Θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα στη σχολή μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Όχι δε νομίζω  

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Νιώθω αρκετά έτοιμος κατά 80 τοις εκατό 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μικρότερη στα μαθηματικά και μεγαλύτερη στη γλώσσα, στην ιστορία , στη φυσική 

και στη γεωμετρία  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

επικοινωνίας και πληροφορίας?(Τα ΤΠΕ) 

- Κατά μεγάλο βαθμό  
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Τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην τάξη και 

γιατί? 

-Γενικά η οργάνωση , το πώς να οργανώσω την τάξη από άποψη των παιδιών, όταν 

κάνουν φασαρία πώς να τους κινήσω το ενδιαφέρον ώστε να γίνει το μάθημα 

ευχάριστο  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

-Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα διότι θα μπορούσαν να προστεθούν τέτοια μαθήματα 

και πιστεύω σε παιδιά με ειδικές ανάγκες δύσκολα θα μπορούσα να ανταποκριθώ .Θα 

μπορούσαν να προστεθούν αρκετά τέτοια μαθήματα για να μπορέσουμε να 

ανταπεξέλθουμε πάνω σε αυτό . 

Μαθησιακές δυσκολίες 

Θα μπορούσα να ανταποκριθώ και με τη διαθεματικότητα πάνω στο μάθημα  

Διαχείριση συγκρούσεων  

-Θα μπορούσα να ανταποκριθώ και σε αυτό  

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

-Θα μπορούσα και πάνω σε αυτό διότι πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει μέσα στην τάξη 

διαπολιτισμικότητα 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών?( όσον 

αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις διδακτικές 

μονάδες , τη διάρκεια των μαθημάτων) 

-Θα μπορούσαν να προστεθούν παραπάνω μαθήματα όσον αφορά τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες , θα μπορούσε και η πρακτική άσκηση να γινόταν και πιο νωρίς από 

ότι ξεκινούσαμε και να ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, να πηγαίναμε πιο πολύ για 

παρακολούθηση και στα τέσσερα χρόνια αν θα μπορούσε να γίνει αυτό καλό θα ήταν  
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3.10. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10  

ΦΥΛΟ : ΑΝΤΡΑΣ  ΗΛΙΚΙΑ :22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ70 

Από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική κατεύθυνση  

Με το πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Θεωρώ πως ναι γιατί πέρα από τα θεωρητικά μαθήματα το πανεπιστήμιο στο οποίο 

φοίτησα είχε μια πολύ δυνατή πρακτική άσκηση με αποτέλεσμα να μπούμε αρκετές 

ώρες μέσα στην τάξη να έχουμε μια εμπειρία η οποία είναι πολύ ανώτερη από αυτή 

άλλων πανεπιστημίων. 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Θεωρώ πως ναι γιατί έχει γίνει πολύ καλή έρευνα από το πανεπιστήμιό μας για τις 

ανάγκες των μαθητών σε όλα τα πεδία και σε όλα τα βασικά μαθήματα και ειδικά στα 

μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες και νομίζω ότι το πανεπιστήμιό μας 

ανταποκρίνεται με τον κύκλο σπουδών του στις ανάγκες της κοινωνίας σήμερα. 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Αλλαγές δε θα το έλεγα απλά θα πρέπει η έρευνα να συμβαδίζει με την 

πραγματικότητα έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Να ξεκινήσουμε από τη διδακτική μεθοδολογία γιατί θεωρώ ότι ήταν το πλέον 

βασικό μάθημα πάνω στο οποίο στηρίζονταν όλες οι διδακτικές γιατί είμαστε σε μια 

σχολή που σημαίνει στην ουσία ότι πρακτικά μαθαίνεις πώς να διδάσκεις, τη θεωρία 

θα τη μάθεις μέχρι ένα σημείο αλλά το βασικό και το δύσκολο είναι το πώς θα 

διδάξεις επομένως θεωρώ ότι η διδακτική  μεθοδολογία ήταν το βασικό μάθημα πάνω 

στο οποίο στη συνέχεια βασίστηκαν η διδακτική των μαθηματικών , πάρα πολύ 

σημαντική θεωρώ τη διδακτική της φυσικής, της ιστορίας και φυσικά της γλώσσας , 

επίσης η παιδαγωγική μέσα από τις έννοιες και τους ορισμούς που μας παρείχε , τις 

μεθόδους διδασκαλίας .Αυτοί οι δύο είναι οι πυλώνες των μαθημάτων η παιδαγωγική 

και η διδακτική μεθοδολογία 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Προτίμησα κυρίως μαθήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες 

τεχνολογίες στο σχολείο , μαθηματικά και νέες τεχνολογίες κυρίως που 
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είναι και το θέμα της πτυχιακής μου και μαθήματα που έχουν να κάνουν 

με την ιστορία λόγω προσωπικού πάθους ,ας το πούμε έτσι ,η ιστορία 

επειδή μου αρέσει και θα θελα να εμπλουτίσω τον εαυτό μου με όσο το 

δυνατόν περισσότερες γνώσεις γύρω από αυτήν  

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Κυρίως μαθηματικά, επίσης τη φυσική, την ιστορία και τη γλώσσα, βασικά 

μαθήματα και μέσα από αυτά τα μαθήματα μπορείς να χτίσεις και να συνεχίσεις με τα 

υπόλοιπα όπως τη μελέτη περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Στην ουσία κανένα μάθημα δεν ήταν που με δυσκόλεψε απλά κάποια μαθήματα ήταν 

με μεγαλύτερο όγκο ύλης  είχαν περισσότερο διάβασμα , δεν ήταν η δυσκολία μεγάλη 

, για παράδειγμα η διδακτική των μαθηματικών είχε πολύ μεγάλη ύλη γιατί θα έπρεπε 

να έχουμε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων οπότε περισσότερο τα μαθηματικά και ίσως και 

η διδακτική της γλώσσας, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ήταν βατά . 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε και ποια θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα 

σπουδών? 

-Νομίζω ότι ο κύκλος σπουδών που είχαμε , το πρόγραμμα σπουδών ήταν πολύ καλά 

δομημένο με αποτέλεσμα να αναφέρεται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των 

παιδιών , δε νομίζω να πρόσθετα κάποιο μάθημα ίσως τώρα που έχουμε το 

προσφυγικό ζήτημα να έδινα μεγαλύτερη βαρύτητα σαν άτομο στη διδακτική της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα καθώς τα παιδάκια αυτά ερχόμενα 

στην Ελλάδα θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα οπότε θεωρώ ότι είναι ένα 

σημαντικό μάθημα για να ενταχθεί  στον κύκλο σπουδών . 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση είστε ικανοποιημένος από τη διάρκειά της και από 

τον τρόπο διεξαγωγής της? 

-Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος ,είναι αυτό που είπα στην αρχή σε αντίθεση με άλλα 

πανεπιστήμια παιδαγωγικών τμημάτων νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολλές ώρες μέσα 

στην τάξη, ήμασταν για δυο βδομάδες στην ουσία που διδάσκαμε με αξιολόγηση, με 

ανατροφοδότηση και νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν είχαμε 

παρεμβολές μέσα στην τάξη , η οποιαδήποτε κριτική έγινε αργότερα επομένως ήταν 

μια πολύ καλή εμπειρία ,ίσως η καλύτερη εμπειρία στις σπουδές μας . 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Σίγουρα τη διδακτική των μαθηματικών γιατί οι έννοιες είναι ,όσο απλό και να 

φαίνεται κάτι να το διδάξεις στις μικρότερες τάξεις άλλο τόσο δύσκολο είναι 

επομένως θεωρώ ότι η πρακτική των μαθηματικών είχε ένα μεγαλύτερο βαθμό 

δυσκολίας , στα κλάσματα, στους δεκαδικούς αριθμούς γιατί οι μαθητές 
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παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της παπαγαλίας και γενικά του τρόπου με τον οποίο 

μαθαίνουν κάποιες βασικές έννοιες στα μαθηματικά .Επίσης στην ιστορία παίζει ένα 

μικρό θεματάκι πάλι  λόγω της παπαγαλίας. Τα παιδιά δυστυχώς σήμερα δεν 

μαθαίνουν ουσιαστικά την ιστορία και χρειάζεται πολύ δουλειά πάνω σε αυτό 

επομένως αυτά τα δύο μαθήματα πιστεύω έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση 

με τα άλλα 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Η διδακτική των μαθηματικών πάρα πολύ γιατί είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο στην 

Ελλάδα ,πολλοί δάσκαλοι δεν καταλαβαίνουν τα μαθηματικά επομένως πιστεύω ότι 

θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ειδίκευση και περισσότερες ώρες εντριβής πάνω 

στη διδακτική των μαθηματικών. Επίσης η διδακτική της ιστορίας για να μάθουν τα 

παιδιά στην ουσία τι είναι η ιστορία , τι σημαίνει το παρελθόν, πώς επηρεάζεται το 

παρόν και στη συνέχεια το μέλλον, να δουλέψουν πάνω στις πηγές και επίσης στη 

γλώσσα πρέπει να μάθουν να εκφράζονται γενικότερα σε μια περίοδο που έχουμε το 

φαινόμενο των greeklish τα παιδιά χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα αλλοιωμένη 

με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερο δουλειά πάνω σε αυτό το φαινόμενο 

δηλαδή πρέπει να εκσυγχρονιστεί πάνω στο φαινόμενο του διαδικτύου επομένως 

νομίζω ότι είναι αυτά τα τρία μαθήματα η γλώσσα, η ιστορία και τα μαθηματικά  

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Όχι δε θα το έλεγα ότι υπάρχει χάσμα νομίζω ότι είναι σωστά δομημένη , το 

δύσκολο είναι να εφαρμόσεις της θεωρία ,η θεωρία πάντα υπήρχε, υπήρξε και θα 

υπάρχει  και εξελίσσεται μέσα από την έρευνα , το δύσκολο είναι να εφαρμόσεις  

αυτά που λέει η θεωρία και να δεις αν ταιριάζουν πάνω στους μαθητές  

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

Θα έλεγα ότι είμαι έτοιμος να διδάξω στην τάξη αλλά από την άλλη θα ήταν πολύ 

αλαζονικό να πούμε ότι είμαστε οι τέλειοι δάσκαλοι , είμαστε 23 χρονών και έχουμε 

πάρα πολλά να πάρουμε και να μάθουμε από το επάγγελμά μας το δύσκολο είναι να 

καταφέρουμε να αρχίσουμε αυτό το επάγγελμα και  το πανεπιστήμιο θεωρώ μας έχει 

καταστήσει έτοιμους για εκπαιδευτικούς  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα έλεγα στην ιστορία και λόγω της αγάπης μου για την 

ιστορία και πόσο έχω αφιερώσει χρόνο στο μάθημα και επίσης και στα μαθηματικά 

γιατί επέλεξα ως θέμα της πτυχιακής μου γιατί έχω να κάνω με μαθηματικές  έννοιες 

με τα κλάσματα και τις νέες τεχνολογίες γιατί τα μαθηματικά είναι ένα μάθημα που 

δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς και πρέπει εκεί να στοχεύσουμε και επειδή μπήκα σε 

αυτή τη διαδικασία μέσα από το πανεπιστήμιο νομίζω ότι είμαι πλέον αρκετά 
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θωρακισμένος με τις έννοιες των μαθηματικών και νομίζω ότι μπορώ να διδάξω 

στους μαθητές  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας ?(ΤΠΕ) 

Νομίζω ότι είμαι αρκετά έτοιμος γιατί όλος ο κύκλος σπουδών βασίστηκε στις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση καθώς είμαστε σε μία νέα πραγματικότητα όπου η 

τεχνολογία είναι τρόπος ζωής και εντάσσεται σε όλα τα μαθήματα επομένως ναι στον 

κύκλο σπουδών σε όλα τα μαθήματα είχαμε να κάνουμε με νέες τεχνολογίες 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας στην 

τάξη και γιατί? 

-Μια από τις βασικές δυσκολίες είναι αυτές της προσαρμογής , να καταφέρεις να 

μάθεις τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και να εφαρμόσεις τη διδασκαλία σου πάνω στον 

κάθε μαθητή , αυτά είναι τα βασικά .Δε θα το απομονώσω από μάθημα σε μάθημα 

γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με τη φυσική και τα μαθηματικά , χτίζουμε πάνω στις 

αδυναμίες του κάθε μαθητή , επομένως η προσαρμοστικότητα είναι το βασικό πάνω 

στη διδασκαλία 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Σίγουρα σε αυτήν την περίπτωση πιστεύω ως εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να πάρουμε 

περεταίρω εκπαίδευση , σίγουρα έχουμε λάβει κάποια μαθήματα από το πρόγραμμα 

σπουδών αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά και ότι θα έπρεπε να επιμορφωθούμε 

περισσότερο αν θέλαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί καθώς τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικότερα με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν 

μεγαλύτερη προσοχή , η διδασκαλία μας να βασίζεται πάνω στις ανάγκες των 

μαθητών , δεν είναι το πιο εύκολο αλλά θεωρώ αν υπάρχει θέληση από τον 

εκπαιδευτικό μπορεί και ξεπερνιέται  

Τις μαθησιακές δυσκολίες  : 

Νομίζω ότι η απάντηση είναι ίδια  

Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην τάξη : 

Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να χτίσουμε μεταξύ των μαθητών μια σχέση και να τους 

εντάξουμε στο πλαίσιο της ομάδας, ότι δρούμε συλλογικά , ότι είμαστε κατά κάποιον 

τρόπο μια μεγάλη οικογένεια και ότι μοιραζόμαστε ένα πολύ μεγάλο διάστημα από 

τη ζωή μας επομένως πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και 

μετά τους συμμαθητές μας .Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει 

μέσα στην τάξη και κατά πόσο έχουμε καταφέρει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. 
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Όταν λοιπόν περνάμε αυτό το εμπόδιο και μπορούμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον 

θεωρώ ότι προβλήματα μπορούν να επιλύονται ομαλά 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

Έκανα και μια αναφορά σχετικά με το προσφυγικό είναι μια νέα πραγματικότητα δε 

θα πρέπει να υπάρχει προκατάληψη απέναντι τους μαθητές που έχουν μεγαλώσει σε 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και  εφόσον εμείς διδάσκουμε  ότι κάποιος 

που κατάγεται από άλλη χώρα που έχει άλλα ήθη και έθιμα είναι απολύτως 

φυσιολογικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και να έχουμε και την έγκριση των 

εκπαιδευτικών και των γονέων φυσικά ώστε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα 

αλληλεγγύης και σεβασμού .Τότε πιστεύω θα ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε 

πρόβλημα 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών?(όσον 

αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις διδακτικές 

μονάδες ή και τη διάρκεια των μαθημάτων)? 

-Θα ήταν πολύ καλό να αλλάξει στην ελληνική εκπαίδευση το πρόγραμμα σπουδών 

να έχει κάποιους βασικούς πυλώνες και να παρέχει κάποια ευελιξία στον 

εκπαιδευτικό έτσι ώστε να δομεί και να εφαρμόζει τις μεθόδους του πιο άνετα και με 

μεγαλύτερα αποτελέσματα .Αν κάνουμε για παράδειγμα μια σύγκριση του 

αναλυτικού προγράμματος της Σουηδίας με αυτό της Ελλάδας θα δούμε τεράστια 

διαφορά. 

Σ τη σχολή θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες ώρες διδασκαλίας μέσα στις 

τάξεις , θα δίναμε βαρύτητα στην ελληνική εκπαίδευση να μην είναι εκατό τοις εκατό 

απαραίτητο κάποιος δάσκαλος να συνεχίσει τις σπουδές του στην ειδική αγωγή αλλά 

να παίρνει περισσότερα μαθήματα ειδικής αγωγής μέσα στο πανεπιστήμιο γιατί 

μπορούμε να συναντήσουμε πολλές περιπτώσεις ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

όντας δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης .Επίσης η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η 

διδασκαλία της διδακτικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι 

μέσα στο βασικό κορμό μαθημάτων και όχι στα μαθήματα επιλογής γιατί είναι μια 

νέα πραγματικότητα η οποία θα συνεχιστεί και θα συνεχίζει να υπάρχει στην 

ελληνική κοινωνία .Και να βασιστεί πάνω σε αυτό το βασικό κορμό νομίζω ότι το 

πρόγραμμα σπουδών θα γίνει πιο πλούσιο και πιο ουσιαστικό. 
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3.11. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11 

ΦΥΛΟ: ΑΝΤΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑ :22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ70 

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική κατεύθυνση 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Η πρώτη μου ήταν βεβαίως. Το παιδαγωγικό Φλώρινας ήταν η δεύτερή μου επιλογή 

που ήταν δίπλα από τη Θεσσαλονίκη 

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Αρκετά ως πολύ 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών  νιώθετε ότι έχετε ετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 

-Προσωπική μου άποψη επαρκώς και πολύ επαρκέστερα από άλλα παιδαγωγικά 

τμήματα στην Ελλάδα. 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου εντελώς εξειδικευμένο παιδαγωγό απλά έχω 

μια πολύ καλή βάση την οποία όμως εγώ αν δεν την αναπτύξω θα μείνω στάσιμος , 

αν την αναπτύξω τότε θα φτάσω στο επίπεδο παιδαγωγού. 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας? 

-Ανταποκρίνονται εκτός από κάποια σημεία που μπορεί να έχουν μείνει λίγο πίσω 

αλλά όχι λόγω ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλά λόγω των συνθηκών που δεν 

επιτρέπουν την εξέλιξή του οπότε μπορούν να γίνουν βήματα εξελικτικά να μπορεί να 

ανταποκριθεί  

Θεωρείτε ότι οι σπουδές είναι καλά οργανωμένες ή χρειάζονται κάποιες αλλαγές? 

-Χρειάζονται κάποιες αλλαγές αλλά εκατέρωθεν και από την πλευρά των καθηγητών 

, αυτών που οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών αλλά και από τη μεριά των 

φοιτητών αντίστοιχα. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης .Από τις θετικές την εφαρμοσμένη 

στατιστική και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ένα επιλογής που είχε σχέση με την 
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αειφορία στο δημοτικό σχολείο γιατί  εμβάθυνα στον κλάδο των επιστημών του 

περιβάλλοντος και τώρα από τις ανθρωπιστικές  η ιστορία μου αρέσει πάρα πολύ ως 

μάθημα απλά θεωρώ ότι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να εξελιχθεί στο πανεπιστήμιο 

περαιτέρω  είναι η ιστορία .Ένα ακόμα σημαντικό μάθημα είναι η ψυχολογία. 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Κυρίως επέλεξα μαθήματα που έχουν σχέση με περιβαλλοντική εκπαίδευση γιατί αν  

το πάρω με τη σκέψη ενός πρωτοετή, δευτεροετή μαθητή κάτι που μου άρεζε έτσι 

απλά, αν το πάρω με τη σκέψη ενός τεταρτοετή ανήκει το μάθημα στα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα για εξέλιξη αργότερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο κιόλας. 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ‘η να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Υπήρχε ένα μάθημα το οποίο είχε δυσκολέψει όλες τις γενιές στο πανεπιστήμιό μας , 

η συγκριτική παιδαγωγική. Ήταν ένα μάθημα πολύ ενδιαφέρον και έμεινα πολύ 

ευχαριστημένος που το διδάχτηκα και ήταν στα μαθήματα που θεωρώ ότι ήταν πολύ 

καλά μαθήματα αλλά είναι λίγο σαν «τρομοκρατία» αυτό το μάθημα , ο τρόπος με 

τον οποίο εξετάζεται, το κλίμα στο οποίο εξετάζεται και κυρίως η περίοδος στην 

οποία εξεταζόταν και τώρα άλλαξε . 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Σίγουρα θα έκανα έναν συλλογισμό με τις ανάγκες της εποχής και πρόσθετα κυρίως 

μαθήματα που έχουν σχέση με πληροφορική , εκπαιδευτική ρομποτική για 

παράδειγμα που ήδη μπήκε και επειδή συμμετείχα σε κάποια κοινά του 

πανεπιστημίου, και είχα δικαίωμα ψήφου στη  γενική  συνέλευση  που αφορούσε τα 

μαθήματα που θα προστεθούν στον οδηγό σπουδών και ψηφίσαμε σαν σύνολο 

φοιτητών, να θυμηθώ τα σίγουρα μαθήματα ,τη ρομποτική ,την εκμάθηση 

επιστημονικής τεχνογραφίας, πώς να συγγράψει κάποιος μια εργασία , μια πτυχιακή 

,αυτά που αναφέρω τώρα τα ψηφίσαμε σαν σύνολο φοιτητών , εγώ ήμουν ο 

εκπρόσωπος ,τα θεωρήσαμε σημαντικά. Ακόμα ένα, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών? 

-Δε θα αφαιρούσα κάτι αλλά θα τροποποιούσα αυτά που υπάρχουν. Δε θεωρώ ότι 

υπάρχει μάθημα περιττό απλά υπάρχουν περιττά πράγματα που μας προσφέρει , ενώ 

θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα. Η τροποποίηση αφορά και το 

περιεχόμενο, και τον τρόπο διδασκαλίας και τον τρόπο αξιολόγησης . 

Πρακτική άσκηση και διδακτική μεθοδολογία  

Νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη με την πρακτική άσκηση? 

-Αρκετά , όχι επαρκώς γιατί θα ήθελα μια περαιτέρω ωρίμανση του τρόπου σκέψης  

μου αλλά έκανα κάποια βήματα αφότου αποφοίτησα αλλά μια περαιτέρω εκπαίδευση 

για να πω την αλήθεια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θέλω να διδάξω θέλω για την 
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ώρα να συνεχίσω κάποιες έρευνες σε μεταπτυχιακό επίπεδο και μετά να περάσω στο 

κεφάλαιο της διδασκαλίας  

Είστε ικανοποιημένος από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της στο πανεπιστήμιο? 

-Θα μπορούσαμε να προσθέταμε και άλλο στην πρακτική άσκηση και θα μπορούσε 

να γινόταν μια συμπύκνωση κάποιων μαθημάτων, εκεί θα αφαιρούσα μαθήματα γιατί 

μια συμπύκνωση ή αφαίρεση κάποιων μαθημάτων θα είχε αποτέλεσμα όπως στο 

μεταπτυχιακό που ένα εξάμηνο είναι η διπλωματική εργασία , να είναι καθαρά ένα 

εξάμηνο η πρακτική άσκηση . 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Δε θα πω καθόλου ψέματα , τα μαθηματικά, γιατί είναι κάτι που το έχω και σαν 

φόβο γι’αυτό το λόγο θέλω να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω μεταπτυχιακό που να 

έχει και θετικές επιστήμες και μαθηματικά για να νικήσω αυτόν το φόβο. Από μικρός 

τον είχα το φόβο και θέλω να του πάω κόντρα , από μικρός κάποιος με φόβισε , 

πάντως φοβόμουν πάντα τα μαθηματικά όταν ασχολιόμουν παραπάνω τα κατάφερνα 

αλλά έχανα επαφή και τα φοβόμουν. Ήταν το μοναδικό μάθημα που ένιωθα ότι όση 

προετοιμασία και να έκανα είχα το φόβο ότι θα εκτιθόμουν στα παιδιά, δεν έγινε 

αλλά σε αυτό δυσκολεύτηκα . 

Ποια μαθήματα διδακτικής θεωρείται ότι είναι απαραίτητα για την επαγγελματικής 

σας κατάρτιση? 

-Σίγουρα τα μαθηματικά πρώτα γιατί όπως είπα έχω αυτό το φόβο και τη δυσκολία το 

έχουν πάρα πολλά παιδιά ακόμα. Ωστόσο όταν εγώ νιώσω «ακατάλληλος» μη 

επαρκής στο να τα διδάξω τότε και τα παιδιά μπορεί να νιώσουν το ίδιο με εμένα. Η 

γλώσσα, γιατί η γλώσσα είναι ταυτότητα , εκτός από τρόπο συνεννόησης  είναι και 

ταυτότητα, είναι και κομμάτι του ανθρώπου. Τα μαθηματικά και η γλώσσα σίγουρα 

αλλά δε θα αποκλείσω και κάτι από τα υπόλοιπα απλά τα υπόλοιπα είναι και σαν 

ερεθίσματα , άλλα μπορούν να καλλιεργηθούν πολύ και άλλα λίγο. 

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Δυστυχώς υπάρχει χάσμα και αυτό το χάσμα κυρίως ξεκινάει στο ότι παρότι έχουμε 

πολλές ώρες πρακτικής , προτιμάμε χωρίς αυτό να συμβαίνει στη σχολή που 

αποφοίτησα εγώ αλλά σε όλη την Ελλάδα, προτιμάμε να παπαγαλίζουμε θεωρίες 

παρά να εφαρμόζουμε στην πράξη αυτές. Έχουμε για παράδειγμα να μάθουμε 300 

σελίδες από έξω και είναι αρχειοθετημένες στον εγκέφαλό μας και κάποτε μπορεί να 

διαγραφούν, ενώ αν εφαρμόζονται τακτικά , λίγο λίγο σταδιακά σε εικονικές 

διδασκαλίες πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά όλα οπότε θεωρώ ότι υπάρχει 

δυστυχώς ένα χάσμα. 

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να διδάξετε στην τάξη? 
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-Νιώθω έτοιμος σίγουρα στο ότι αποκτώ επαφή με τα παιδιά ,μακάρι αυτό να ισχύει 

και να μην είναι προσωπική μου εκτίμηση .Αν κρίνω από τις διδακτικές φάσεις που 

πέρασα γενικά είχα χημεία με τα παιδιά και ήμουν και τυχερός με το ζευγάρι που 

δίδασκα. Το μοναδικό σημείο που δεν νιώθω τόσο επαρκής είναι τα μαθηματικά . 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Στα μαθηματικά δε νιώθω αυτοπεποίθηση το δηλώνω όχι ότι δεν μπορώ να 

ανταπεξέλθω αλλά στη μελέτη περιβάλλοντος  , στη γλώσσα στο κομμάτι της 

έκθεσης νιώθω αρκετά έτοιμος γιατί το αγαπούσα αυτό το μάθημα και κυρίως πιο 

έτοιμος νιώθω στην ιστορία γιατί ήταν χόμπι από την παιδική μου ηλικία , οπότε είχα 

επαφή και θεωρώ αρκετά έτοιμο τον εαυτό μου εκεί πέρα  

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμος να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφορίας?(ΤΠΕ) 

-Γύρω στο 70 με 75 τοις εκατό. Ανήκω στη γενιά που άρχισε να μεγαλώνει μέσα σε 

αυτά , εντάχθηκαν αρκετά στα προγράμματα σπουδών μας ασχολούμαστε και εμείς 

σε καθημερινή βάση οπότε κάτι μαθαίνουμε αλλά πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο. 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και γιατί? 

-Δυστυχώς οι συνθήκες. Οι συνθήκες γενικά τραβάνε τα πράγματα σε όλους τους 

τομείς στα άκρα. Το ίδιο και στην εκπαίδευση , δεν υπάρχει μια αμεσότητα δηλαδή 

τα παιδιά θα φεύγουν από το σπίτι τους είτε από την παρέα τους ή οτιδήποτε ιδέες 

που συνήθως φτάνουν στα άκρα. Για παράδειγμα αν διαβάζω πολύ είμαι το καλό 

παιδί άρα  είμαι φύτουλας στην τάξη αν διαβάζω λίγο είμαι το κακό παιδί και το 

μαύρο πρόβατο δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Η εποχή μας πάει τα πράγματα στα άκρα 

δυστυχώς και αυτό πάει και στο σχολείο. Επίσης οι γονείς ποτέ δε ξέρεις πόσο 

μπορούν να επηρεάσουν και τη δική σου θέση τελικά. Γιατί  πάλι ο γονέας μπορεί να 

τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. Αν του πεις ας πούμε ότι το παιδί σου θέλει μια 

παραπάνω προσπάθεια μπορεί να το μαλώνει 20 μέρες και να του βάλει τιμωρίες 

χωρίς να το οριοθετήσει και να το βοηθήσει παραπάνω. Μια άλλη ακραία περίπτωση 

είναι ότι αν από την άλλη το παιδί προσπαθεί και κάποια στιγμή δεν τα καταφέρει και 

μπει κάποιος χαμηλός βαθμός θα έρθει ο γονιός μέσα στην αυτοπεποίθηση και θα πει 

ποιος είσαι εσύ. Ένα δεύτερο η κονσερβοποίηση-τυποποίηση των γνώσεων όπως 

κάνανε σε εμάς στο λύκειο αυτό γίνεται και στο δημοτικό. Όταν υπάρχει ένα 

ελληνικό πρόγραμμα από το οποίο δεν ,μπορείς να παρεκλίνεις καθόλου αν κάτι εσύ 

δε το θεωρείς σωστό στον τρόπο του ή τις ώρες ή κάποια πράγματα που 

παραλείπονται , αν δεν μπορείς να παρεκλίνεις ούτε λίγο για καλό σκοπό το θεωρώ 

όχι μπούσουλα αλλά παρωπίδα. 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 



 

[190] 

 

-Εν μέρει αλλά το συγκεκριμένο όχι τόσο πολύ γιατί πολύ απλά δεν έχω εκπαιδευτεί 

επαρκώς πάνω σε αυτό. Αν και το παιδαγωγικό τμήμα μας δεν έχει ιδιαίτερα πάρα 

πολλά τέτοια μαθήματα μου έδωσε κάποια βάση πάνω σε αυτό και είναι κάτι το 

οποίο ούτε το φοβάμαι, ούτε λέω δεν μπορώ δεν κάνω..αλλά είναι κάτι το οποίο 

πιστεύω ότι ο εαυτός μου δεν είναι τόσο καλός πάνω σε αυτό. 

Μαθησιακές δυσκολίες 

-Μας δόθηκε μια ευκαιρία να κάνω και στην πράξη  μια διαφοροποίηση  διδασκαλίας 

στη ΄γ φάση το συγκεκριμένο που υπήρχε ένα κορίτσι το οποίο είχε μαθησιακές 

δυσκολίες, πήγαινε πολύ πιο πίσω από τα άλλα παιδιά ..μπορεί να είχαμε την 3
η
 ώρα 

μελέτη περιβάλλοντος και με αυτό το κορίτσι ακόμα να γράφαμε τη γλώσσα της 3
ης

 

ώρας αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα αλλά και με την καθοδήγηση λίγο της 

δασκάλας της τάξης αλλά και με κάποια πράγματα που η θεωρία με βοήθησε, 

κατάφερα να την εντάξω στο μάθημα να προχωράμε παράλληλα και με εκείνη χωρίς 

να μένει και πολύ πίσω  

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Φυσικά απλά εδώ δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος μελλοντικός ή παλιός 

συνάδελφος με περισσότερη εμπειρία θα με χαρακτηρίσει λάθος πάνω σε αυτό .Στη 

διαχείριση συγκρούσεων αν δεν υπάρξουν κάποιες «ποινές» με την παιδαγωγική 

χρήση και όχι με χρήση τιμωρίας, δεν πιστεύω ότι οι συγκρούσεις μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αλλιώς. Μέσα από τις ποινές μπορεί να έρθει και η ομαδικότητα. 

Κάποιος  αν  τσακώνεται με το συμμαθητή του ή bullying αργότερα άμα νιώσει ότι 

έχουν τους ίδιους στόχους και ίδιους σκοπούς , τα ίδια πιστεύω και το ίδιο πρόβλημα 

θα μπορέσουν να συνεργαστούν και να συμφιλιωθούν. 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

-Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η ίδια η κοινωνία, οπότε ούτε 

εγώ θα απαντήσω ότι είμαι εντελώς έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν 

ολόκληρα κράτη που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό όχι μόνο σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών?(όσον 

αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις διδακτικές 

μονάδες ή και τη διάρκεια των μαθημάτων)? 

-Σίγουρα να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης , περισσότερη πράξη 

λιγότερη θεωρία ή εφαρμογή όλης αυτής της θεωρίας να έρθει δηλαδή μια ισορροπία 

πάνω σε αυτό, σίγουρα περισσότερη ομαδική εργασία γιατί η βελτίωση για έναν 

οδηγό σπουδών μπορεί να έρθει μόνο ομαδικά .Σίγουρα κάτι το οποίο ξεκίνησε στη 

Φλώρινα , σίγουρα περισσότερη συνεργασία μεταξύ καθηγητών και φοιτητών διότι 

κάποιος εργάζεται αν το πάρουμε τυπικά, ότι ο καθηγητής είναι ο πομπός και ο 

φοιτητής ο δέκτης πιστεύω ο δέκτης θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα αν  ο πομπός 

είναι κοντά του .Βελτίωση των υποδομών, ομαδικές τάξεις ,δηλαδή δεν γίνεται να 
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είμαστε σε σχολή παιδαγωγική που έχει ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες και χίλιες 

θεωρίες και το 90 τοις εκατό των αιθουσών να έχει θρανία που να κοιτάει ένας 

άνθρωπος στην έδρα απλά. Τη διάρκεια των μαθημάτων τη θεωρώ αρκετά μεγάλη 

γιατί δεν το λέω μόνο εγώ ,έρευνες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος νους μόνο 45 λεπτά 

μπορεί να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος σε κάτι οπότε αν το ξερό τρίωρο το 

σπάζαμε σε λίγες λίγες ώρες και απλώναμε λίγο το πρόγραμμα ας πούμε …τη 

διάρκεια τη θεωρώ μεγάλη θα έπρεπε και τα μαθήματα να μην ήταν σε μια μέρα 3 

τρίωρα αλλά να σπάγανε σε 2ωρα αλλά οι διδακτικές μονάδες να παραμένουν .Τα 

μαθήματα να γίνονται επί καθημερινής σχεδόν βάσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[192] 

 

3.12. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12 

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι η πρώτη 

Πόσο ικανοποιημένη  είστε από το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Αρκετά θα έλεγα 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι γιατί το διδακτικό κομμάτι είναι αρκετό , έχουμε και διδακτική πρακτική στην 

οποία μπαίνει ο φοιτητής στην τάξη πολύ νωρίς που είναι πολύ σημαντικό γιατί 

γνωρίζει το χώρο καταρχάς και τα μαθήματα ένα ένα που είναι πολύ σημαντικό είτε 

είναι υποχρεωτικά είτε είναι μαθήματα επιλογής όπως είναι η μουσική και έτσι 

εξοικειώνεται καλύτερα με το αντικέιμενό του και είναι καλύτερα να γνωρίσει εις 

βάθος τον τρόπο προετοιμασίας της διδασκαλίας και την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων μέσα στην τάξη και καταστάσεων 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Φυσικά τον θεωρώ ναι 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Σχετικά ναι δεν είναι το τέλειο αλλά ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει και καλύτερη εξέλιξη 

όσον αφορά αυτό το κομμάτι.  

Θεωρείτε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Φυσικά ναι  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί 

-η εκπαιδευτική ψυχολογία ….πως λεγόταν αυτό που ήταν για τους εκπαιδευτικούς 

όλους …η γνωστική ψυχολογία και το άλλο θα έλεγα η διδακτική μεθοδολογία .Από 

τις θετικές επιστήμες διδακτική φυσικής και διδακτική μαθηματικών.  Από τις 

επιστήμες της αγωγής η παιδαγωγική. 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 
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-Έχω προτιμήσει κυρίως τα γλωσσολογικά-λογοτεχνικά γιατί ήθελα να ασχοληθώ 

κυρίως με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό. Είχα επιλέξει και άλλα 

μαθήματα που είχαν το κομμάτι της αναζήτησης και διερεύνησης για να δοκιμάσω 

τον εαυτό μου και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα το μάθημα της Σπύρτου 

που είχε το φεστιβάλ, αναπτυξιακά περιβάλλοντα μάθησης κάπως έτσι λεγόταν 

,προετοιμάζω τον εαυτό μου και σε άλλους τομείς. 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Απαραίτητα παιδαγωγική , διδακτική μεθοδολογία ,ψυχολογία και οι διδακτικές 

βεβαίως  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Η συγκριτική παιδαγωγική 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε και ποια θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα 

σπουδών? 

-Θα πρόσθετα περισσότερα μαθήματα σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες , ειδική 

αγωγή και ίσως πρώτες βοήθειες γιατί όταν είσαι σε έναν χώρο και έχεις να κάνεις με 

παιδιά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα και για όλες τις καταστάσεις και 

επίσης σεξουαλική αγωγή ,πολύ σημαντικό και είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το 

κομμάτι .Υπάρχουν κάποια πολύ βασικά θέματα κοινωνικά , τα οποία σαν σχολείο 

και σαν παιδαγωγικό τα παραβλέπουμε και πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να 

προχωρήσουν στη ζωή τους .Θα αφαιρούσα κάτι μαθήματα όπως λαογραφίες κτλ τα 

οποία ήταν μόνο για να τα περάσουμε που ουσιαστικά δεν προσφέρουν κάτι και 

βιβλιοδεσία ..αλλά και αυτό πάλι κάπου μπορεί να σου χρησιμεύσει..τα θρησκευτικά 

ας πούμε στο πρώτο εξάμηνο δεν μου προσφέρανε κάτι..Άλλο διδακτική 

θρησκευτικών και άλλο το άλλο..στο πρώτο εξάμηνο.. 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση νιώθετε πιο έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι εκατό τοις εκατό ήταν πολύ ζόρυ οπότε ναι  

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Είμαι ικανοποιημένη από τη διάρκεια γιατί ήταν απαιτητική διαδικασία οπότε μπορώ 

να σου πω ότι τελείως κουράστηκα αλλα δεν είμαι ικανοποιημένη με την έννοια ότι 

έπρεπε από την επόμενη μέρα ως εκπαιδευτικός να ετοιμάσεις πολύ χαρτούρα ,το 

ημερολόγιο , ίσως αν είχα περισσότερο χρόνο να έκανα ακόμα περισσότερα 

πράγματα ή να γινόμουν ακόμα πιο δημιουργική στα μαθήματα που θα δίδασκα την 

επόμενη μέρα 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 
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-Στα κύρια μαθήματα δεν είχα πρόβλημα , γλώσσα μαθηματικά δεν είχα θέμα ,είχα 

μπει και σε αυτή τη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια, είχα έτοιμα τα πλάνα ήξερα 

πώς να τα διαχειριστώ, κάτι μαθήματα τώρα πολιτική αγωγή και κάτι τέτοια ρε παιδί 

μου που ήταν πολύ πιο «φλου» εκεί ψιλοδυσκολεύτηκα έπρεπε να κάτσω να ψάξω 

από μόνη μου πώς θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω πώς να τα προσεγγίσω , καμιά 

φορά ας πούμε αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ένα κομμάτι στα θρησκευτικά που 

σύγκρινε τη δική μας θρησκεία με κάποια άλλη θρησκεία και έλεγε ότι η δικιά μας 

θρησκεία είναι καλύτερη, δεν μου άρεσε αυτό και δεν μπήκα στη διαδικασία να 

διαβάσω αυτήν την παράγραφο και έμεινα στο με ποιο τρόπο λατρεύει ο κάθε λαός το 

δικό του λαό. Στη βασική γνώση έμεινα. Για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση , οι 

τάξεις μας είναι πολυπολιτισμικές δεν μπορώ να φέρω ένα τέτοιο παράδειγμα μέσα 

σε μια τάξη .Τέτοια θέματα με δυσκολέψανε και όχι πως θα βγει μια άσκηση . 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Όλα θεωρούνται απαραίτητα γιατί είναι πολύ βασικά μαθήματα  

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Τεράστιο. Λέμε θα τα αντιμετωπίσουμε όλα συνεργατικά αλλά όταν μπαίνεις στην 

τάξη υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις 

.Περιμένεις άλλο αποτέλεσμα και έχεις διαφορετική πορεία πχ πως πήγε ο χρόνος 

ακόμα να αλλάξεις τη ροή του λόγου και να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που να 

μην τους έχεις υπολογίσει. Δεν είναι μόνο αυτό που έχεις στο μυαλό σου είναι και τι 

ανταπόκριση έχεις από τη μεριά των μαθητών. 

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Νιώθω αρκετά έτοιμη δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι η δασκαλάρα που θα μπει 

μέσα στην τάξη και θα τα κάνει όλα τέλεια , ξέρω ότι αν μπω θα προσπαθήσω για το 

καλύτερο .Δεν έχω εμπειρία αλλά μπορώ να σου πω ότι θα προσπαθήσω να βγει ένα 

καλό αποτέλεσμα . 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να τα διδάξετε και σε 

ποια μικρότερη? 

-Νιώθω αυτοπεποίθηση στη γλώσσα και στη φυσική και στην ιστορία , στα 

μαθηματικά θα έλεγα ότι λίγο φοβάμαι αλλά εντάξει παλεύεται. 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας τα γνωστά ΤΠΕ? 

- Αρκετά 

Τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει περισσότερο στη διδασκαλία σας 

στην τάξη και γιατί? 
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- Η προδιάθεση των παιδιών κάποιες φορές ίσως δηλαδή κατά πόσο 

μπορούν να συνεργαστούν ή όχι δηλαδή πιστεύω αυτό είναι το 

σημαντικότερο δεν είναι τόσο η ύλη αν θα βγει όλη είναι οι παράγοντες 

επικοινωνίας και σχέσης μεταξύ μαθητή δασκάλου όπως πολλές φορές και 

προδιάθεση των γονέων .Δεν ξέρεις τι προδιαθέσεις υπάρχουν  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις : 

Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

-Παιδαγωγικά ναι  διδακτικά δεν ξέρω γιατί δεν έχω μπει σε αυτή τη 

διαδικασία πρώτον και δεύτερον δεν θεωρώ ότι έχω την κατάλληλη 

κατάρτιση ως εκπαιδευτικός στο παιδαγωγικό τμήμα για να αντιμετωπίσω 

τέτοιου είδους μαθησιακές δυσκολίες 

Τις μαθησιακές δυσκολίες 

-Αν τύχει τέτοια περίπτωση πρέπει να ψαχτώ μόνη μου  

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Ναι μπορώ να το αντιμετωπίσω , έχω κάνει ένα σεμινάριο 

διαμεσολάβησης οπότε θεωρώ ότι εκεί μπορώ να τα διαχειριστώ αυτά τα 

θέματα , είχα και ένα κομμάτι πρακτικής οπότε δε μου είναι εντελώς 

άγνωστο 

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

-θεωρώ ότι θα μπορούσα να το διαχειριστώ πολύ πιο εύκολα από ότι τις 

μαθησιακές δυσκολίες ναι  

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών?(όσον 

αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση , τις διδακτικές 

μονάδες ή και τη διάρκεια των μαθημάτων)? 

-Όσον αφορά την πρακτική άσκηση δεν έχω κάποια ένσταση ίσως να μου αρέσει που 

μπαίνουμε από νωρίς στην τάξη απλά το ζόρυ είναι αυτή η γραφειοκρατία  που δεν 

αφήνει στον άλλον πολύ περιθώριο , για παράδειγμα στην έκτη δημοτικού που έχεις 

να προετοιμάσεις τόσα πολλά μαθήματα που είναι γύρω στα 12 με 13 μαθήματα αν 

θυμάμαι καλά στην έκτη τρώει αρκετό χρόνο και το ημερολόγιο και ο σχεδιασμός 

των δραστηριοτήτων και το να βγεις να αγοράσεις τα υλικά που πρέπει και να τα 

έχεις έτοιμα την επόμενη μέρα .Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών θα ήθελα πιο 

πολλά μαθήματα όσον αφορά μαθησιακές δυσκολίες και ειδική αγωγή , πρώτες 

βοήθειες και διδακτική της σεξουαλικής αγωγής και να αφαιρεθούν μαθήματα τα 

οποία δεν προσφέρουν κάτι ως παιδαγωγό , τώρα για τις διδακτικές μονάδες και τη 

διάρκεια των μαθημάτων θεωρώ ότι είναι εντάξει , ίσως πρέπει να αλλάξουμε κάποια 

μαθήματα όσον αφορά τα εξάμηνα δηλαδή η διδακτική μεθοδολογία ας πούμε που 

είναι στο πρώτο εξάμηνο αν θυμάμαι καλά ίσως να πήγαινε στο δεύτερο εξάμηνο 

γιατί αυτό που μαθαίνεις στη θεωρία κάπως να συνδυάζεται και να τα βλέπεις στην 

πράξη γιατί όταν τα διάβαζα στο πρώτο έτος τα μαθήματα δεν πολυκαταλάβαινα τι 

ήταν το καθένα , τα διάβαζα παπαγαλία και συνειδητοποίησα τι διδακτική 
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στρατηγική είναι το καθένα , καλύτερα να αλλάξουν οι θέσεις των μαθημάτων μέσα 

στο εξάμηνο ώστε ο φοιτητής όταν μαθαίνει κάτι να μαθαίνει άμεσα τι είναι αυτό. 
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3.13. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13 

Καλησπέρα, από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από τη θεωρητική  

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι η πρώτη 

Πόσο ικανοποιημένη είστε από το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-θα μπορούσα να πω αρκετά γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς ότι οι πρακτικές που 

κάναμε στο 2
ο
 έτος σε άλλα παιδαγωγικά τμήματα δεν υπήρχαν . 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Έτοιμη τελείως δε θα το θεωρούσα όχι, διότι θεωρώ για να μπεις ως δάσκαλος μέσα 

στην τάξη πρέπει να κάνεις μια κατάλληλη προετοιμασία ,την οποία δεν τη 

διδαχτήκαμε επαρκώς δηλαδή τη διδαχτήκαμε ναι μεν σύμφωνα με τα διδακτικά 

πλάνα ,πως θα γίνει η ροή του μαθήματος ή μιας συγκεκριμένης ενότητας, στη 

γλώσσα παραδείγματος χάρη αλλά νομίζω το βασικό κορμό δεν το μάθαμε επαρκώς 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Όχι παιδαγωγός δε θεωρούμαι σίγουρα. 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Σύμφωνα με τις πρακτικές και τα μαθήματα που είχαμε ναι ήταν αρκετά 

οργανωμένα και κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα όπως για 

παράδειγμα θα αναφερθώ πάλι στις πρακτικές περιμέναμε από τους πρώτους να 

μάθουμε το τι θα κάναμε εμείς που ήμασταν 2 μήνες αργότερα στην πρακτική. Γενικά 

υπήρχε μια αβεβαιότητα και μια παραπληροφόρηση στο τι μπορεί να γίνει και τι 

μπορεί να συμβεί όταν θα μπεις μέσα στην τάξη ειδικά στη γ φάση .Εγώ μπορώ να 

σου πω ότι ήμουν από τους πρώτους που ξεκίνησαν και δεν είχαμε καμία απολύτως 

ενημέρωση για τίποτα ,πως πρέπει να κάνουμε τα πλάνα ,πως πρέπει να είναι το 

ντοσιέ μας , τα πάντα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο μείον . 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Θεωρώ πως όλες οι ψυχολογίες ,όπως η παιδαγωγική ψυχολογία, η σχολική 

ψυχολογία έπαιξαν σχεδόν το σημαντικότερο και τον πιο καθοριστικό ρόλο γιατί 

ασχολείσαι, εε… γενικά είμαι ένα άτομο που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μάθημα , 
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δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντικειμενική και ο ίδιος ο καθηγητής μου έκανε 

τεράστια εντύπωση καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών αλλά και τα μαθήματα τα ίδια 

.Από τις ανθρωπιστικές επιστήμες αυτό που κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ήταν 

στο 4
ο
 έτος η δύσκολη συγκριτική παιδαγωγική ,ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να 

μαθαίνεις το εκπαιδευτικό σύστημα των άλλων χωρών , πόσο μάλλον ..εγώ πήγα σε 

δίγλωσσο σχολείο σε ελληνογερμανικό και μου ήταν πολύ εύκολο να συγκρίνω τις 

διαφορές και τις ομοιότητες δύο εκπαιδευτικών συστημάτων και μου άρεσε πάρα 

πολύ. Από τις θετικές επιστήμες αυτό που θα μπορούσε να μου μείνει είναι η φυσική , 

θυμάμαι στο πρώτο έτος και στα εργαστήρια που κάναμε διότι κάναμε πειράματα , 

βλέπαμε πως γίνονταν τα πράγματα δε μείναμε μόνο στη θεωρία και αυτό μου άρεσε 

πολύ .Σαν άτομο δε μου αρέσει καθόλου η φυσική αλλά μέσα από τα εργαστήρια 

άρχισα να καταλαβαίνω πολλά. 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Μαθήματα επιλογής προτίμησα της κυρίας Γρίβα που είχαν να κάνουν με τη 

διγλωσσία διότι βασιζόταν πάνω στην πτυχιακή μου δηλαδή πήρα όλα τα επιλογής 

της κυρίας Γρίβα, την οργανωσιακή συμπεριφορά του κύριου Ιορδανίδη ,ήταν πολύ 

ενδιαφέρον μάθημα και ειδικά πως γίνεται η διοίκηση και η οργάνωση των σχολικών 

μονάδων  

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Σίγουρα οι ψυχολογίες, τα μαθηματικά .Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω ότι τα 

μαθηματικά δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σχολείο ή και ο ίδιος ο καθηγητής έλεγε 

ότι διδασκόμαστε μαθηματικά της τρίτης λυκείου όχι της κατεύθυνσης , ενώ κάναμε 

πρακτική σε παιδιά από πρώτη μέχρι έκτη δημοτικού .Θα μπορούσε να υπάρχει κάτι 

άλλο πιο χειροπιαστό το οποίο θα μπορούσε να διδαχθεί και να βοηθήσει και εμάς 

μέσα στην τάξη. 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Τα μαθηματικά , η συγκριτική παιδαγωγική  ήταν περίπλοκη αλλά μου άρεσε αν και 

με δυσκόλεψε πολύ μου άρεσε πολύ και η ιστορία , δηλαδή στην αφομοίωση και 

στην αποστήθιση περισσότερο γιατί δεν πρέπει να αποστηθίζουμε αλλά κατά βάση 

αυτό ζητούσαν όλοι. 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Ίσως την κλινική ψυχολογία η οποία δεν υπήρχε , τα γερμανικά και τα γαλλικά δεν 

ξέρω τώρα στα άλλα έτη αλλά στο έτος μας είχαμε επιλογή μόνο τα αγγλικά …ίσως 

να υπήρχαν περισσότερα μαθήματα από τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. 

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών? 
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-Θα αφαιρούσα κάποιες ιστορίες ,η ιστορία μου αρέσει θεωρώ ότι είχαμε πολλές ,δε ν 

μπορώ να πω ότι θα αφαιρούσα κάτι άλλο δηλαδή όλα τα μαθήματα ήταν ..τα 

έβρισκα εγώ προσωπικά σημαντικά ακόμα και τα επιλογής 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Με την πρακτική άσκηση νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Και ναι και όχι , δηλαδή οι 2 βδομάδες της γ φάσης μπορώ να πω ότι ήταν η 

μεγαλύτερη εμπειρία στα 4 χρόνια διότι εκεί πραγματικά κατάλαβα αν και ήταν μόνο 

2 βδομάδες ήταν πρωτόγνωρο σε όλους μας , κατάλαβα το τι είναι να είσαι σε μια 

τάξη ,το τι προετοιμασία έχεις να κάνεις ,τι θέλεις να πεις στα παιδιά τι θέλεις να 

παραδώσεις , ήταν πάρα πολύ καλό που μπαίναμε από το δεύτερο έτος ακόμα και για 

παρακολούθηση μέσα σε τάξη και θεωρώ και πολύ σημαντικό βαθμό το ότι ερχόταν 

και ο ίδιος ο καθηγητής και έβλεπε πως κάνεις το μάθημά σου. Ενώ ήταν πολύ 

αγχωτικό εν τέλει μετέπειτα θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό , η γνώμη του μετρούσε πάρα 

πολύ. 

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Ναι αν και θα μπορούσαμε να έχουμε , αν και είναι πρακτικό το θέμα, θα 

μπορούσαμε να έχουμε και δυο βδομάδες στο τρίτο έτος και όχι απλά τις 2 βδομάδες 

στο 4
ο
 έτος .Ναι μεν παρακολουθούσαμε , είχαμε να διδάξουμε ένα μόνο μάθημα , 

ξαφνικά στο 4
ο
 έτος βρεθήκαμε να διδάσκουμε τα πάντα ,ενώ τις προηγούμενες 

χρονιές τα κάναμε όλα μεμονωμένα. Σύμφωνα με τις άλλες παιδαγωγικές σχολές 

είμαστε υπερπλήρεις ,όχι μόνο κάναμε πρακτική αλλά σύμφωνα με τους άλλους 

κάναμε αρκετή και το εκτιμώ και χαίρομαι που είμαι σε αυτή τη σχολή ναι αλλά θα 

μπορούσα να προτείνω και δύο βδομάδες στο τρίτο έτος, ώστε στο τέταρτο που θα 

είσαι περισσότερο καταρτισμένος και με περισσότερα μαθήματα να μην μπαίνεις 

κατευθείαν στα βαθιά αλλά να ξέρεις τι σε περιμένει. 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Δυσκολεύτηκα να διδάξω τα μαθηματικά διότι δεν είμαι εγώ η ίδια καλή στα 

μαθηματικά και ήταν η έκτη δημοτικού και έπρεπε να κάνω προετοιμασία μέρες πριν 

για να νιώθω εγώ σίγουρη όχι για τα παιδιά ,αυτό δηλαδή τα μαθηματικά ήταν το 

θέμα αλλιώς διεξήχθησαν όλα πολύ καλά 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Νομίζω τα πάντα δηλαδή γλώσσα, μαθηματικά, φυσική ,μουσική , ιστορία  

Θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα στη σχολή μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Τα μαθήματα που γίνονταν μας έλεγαν στο περίπου το τι μας περιμένει ,άμα δεν 

μπεις ο ίδιος μέσα στην τάξη να δεις νομίζω ότι δεν μπορείς να ξέρεις, τώρα δε θα 
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έλεγα ότι δε συμβαδίζουν αλίμονο αλλά θα μπορούσαν να ήταν πιο χειροπιαστά 

,δηλαδή μιλούσαμε για διδακτικά πλάνα τα οποία έπρεπε να τα ετοιμάσουμε μέσα σε 

μία μέρα για 5 ή 6 μαθήματα . Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, αυτό στη θεωρία δεν το είχε 

πει κανένας ή αυτό το να ξέρουμε τι μας περιμένει , μπορεί να ήταν πολύ 

εποικοδομητικό και να μου άρεσε πάρα πολύ όλη η φάση της πρακτικής άσκησης όχι 

γιατί έμπαινα μέσα στην τάξη αλλά ήταν εξουθωνητικό το ότι μέσα σε ένα βράδυ 

έπρεπε να κάνεις όλα τα διδακτικά πλάνα της επόμενης ημέρας. Στη θεωρία είχαμε 

πιο θεωρητικά πράγματα και το τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος δεν είχαμε το ότι 

πως θα μπεις στην τάξη και θα αντιμετωπίσεις ένα παιδί δηλαδή είναι περισσότερο 

θέμα ψυχολογίας αυτό. 

Όσον αφορά την αυτοεικόνα σας κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Δε θεωρώ τον εαυτό μου ποτέ έτοιμο , πάντα κάτι υπάρχει κάτι απρόβλεπτο ή 

αυθόρμητο όπως μια ερώτηση από ένα παιδί που να μην ξέρεις πως θα απαντήσεις , η 

εμπειρία είναι το παν δηλαδή , εντάξει κακά τα ψέματα τώρα για να διοριστούμε δεν 

ξέρω πόσα χρόνια θα πάρει, λιθαράκι λιθαράκι χτίζεται η εμπειρία και αρχίζεις και 

νιώθεις έτοιμος .Έτοιμη από την πρώτη στιγμή αν μου που αύριο να έρθεις να 

διδάξεις στην τάξη δεν είμαι αρκετά. 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη νιώθω στη γλώσσα, στην ιστορία ,κοινωνική και πολιτική αγωγή διότι 

ήταν τα μαθήματα που με ενδιέφεραν πολύ , δε νιώθω σίγουρη όμως στη φυσική στα 

μαθηματικά , στα θετικά δηλαδή μαθήματα. 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις νέες τεχνολογίες της 

επικοινωνίας και πληροφορίας?(ΤΠΕ) 

-Όχι πολύ γιατί τα μαθήματα επιλογής αυτά δεν τα έπαιρνα , δεν με πολυενδιέφεραν 

οπότε δεν ξέρω είμαι ο άνθρωπος του βιβλίου περισσότερο παρά το να δώσω μια 

εφαρμογή στα παιδιά και να πρέπει από εκεί μέσα να βρούνε κάτι. 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και γιατί? 

-Θα με δυσκόλευε περισσότερο αν είχα μια μεγαλύτερη τάξη , η δυσκολία στα 

μαθηματικά , στη φυσική διότι δε θεωρώ εγώ τον εαυτό μου σίγουρο είναι μαθήματα 

που πάντα απέφευγα γι’αυτό και θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο έτοιμη αν έρθει κάποια 

ερώτηση το να μπορώ να την εξηγήσω σωστά. Τώρα όσον αφορά τα παιδιά θεωρώ 

ότι δε θα έχω κανένα πρόβλημα. Και να σε φέρουν σε δύσκολη θέση μέσα στην τάξη 

που έχει τύχει στην πραγματικότητα ,μέσω διπλωματίας και έξυπνων απαντήσεων 

γίνονται όλα. 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις : 

Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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-Νομίζω ότι σε αυτό δε μπορώ να απαντήσω διότι δε μου έχει τύχει ποτέ. 

Ως μάθημα ειδικής αγωγής μέσα στα 4 χρόνια αν δεν κάνω λάθος είχαμε 

ένα .Όχι δε θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο 

παιδί. 

Τις μαθησιακές δυσκολίες 

-Είναι κάτι πιο ήπιο και στην πρακτική έτυχε να υπάρχει ένα τέτοιο παιδί 

μέσα στην τάξη , ήταν τεράστια η εμπειρία αλλά θεωρώ ότι δεν είχα την 

κατάλληλη κατάρτιση δηλαδή να του φερθώ συγκεκριμένα όταν άρχιζε να 

φωνάζει να δω πως θα πρέπει εγώ να αντιδράσω. Υπήρχαν κάποιες  

ακραίες καταστάσεις παραδείγματος χάρη που ερχόταν ο πατέρας και ενώ 

δεν επιτρεπόταν έφερνε την αστυνομία, δηλαδή ήταν και νομικά θέματα 

στη μέση ενώ το παιδί τσίριζε και ήθελε δεν μπορούσες να το δώσεις. Η 

αντίδρασή μου σε αυτό το παιδί δεν ήξερα πως έπρεπε να είναι . 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

-Τις συγκρούσεις θεωρώ πως ναι διότι είχαμε κάνει κα ένα σεμινάριο της 

σχολικής διαμεσολάβησης και ήταν ένα σεμινάριο 40 ωρών ήταν στο 

μάθημα του κυρίου Ιορδανίδη και νομίζω ότι πήρα πάρα πολλά από αυτό  

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης  

-Θεωρώ ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα διότι και εγώ μεγάλωσα 

διαπολιτισμικά , μεγάλωσα και γεννήθηκα στο εξωτερικό οπότε το να 

βλέπω κάποιο άλλο παιδί κάποιας άλλης εθνικότητας δε θεωρώ ότι 

αλλάζει κάτι 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά το πρόγραμμα βελτίωσης του 

προγράμματος σπουδών?(περιεχόμενο μαθημάτων, πρακτική άσκηση, 

διδακτικές μονάδες, διάρκεια των μαθημάτων) 

-Σε ό,τι αφορά τις διδακτικές μονάδες με βρίσκεις λίγο αδιάβαστη αλλά 

παραδείγματος χάρη το πτυχίο μου εδώ στη Γερμανία  δεν είναι ισάξιο με 

το παιδαγωγικό τμήμα εδώ. Διότι λείπουν πολλές διδακτικές μονάδες και 

σε αναγκάζουν να σπουδάσεις κάποια χρόνια ξανά εδώ ώστε να γίνει 

ισάξιο το πτυχίο. Αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί , δεν ξέρω κατά πόσο 

είναι εφικτό, περισσότερα μαθήματα ειδικής αγωγής οπωσδήποτε διότι 

πλέον όσοι διορίζονται πάνε πάρα πολλοί σε παράλληλη στήριξη και δεν 

είμαστε ειδικοί παιδαγωγοί οπότε θα πρέπει να έχουμε μια κατάρτιση 

παραπάνω .Στην πρακτική άσκηση να μην υπάρχει παραπληροφόρηση 

αλλά όλη αυτή η οργάνωση δεν μπορώ να προτείνω γιατί δεν το έχω 

σκεφτεί αλλά αυτές οι 2 βδομάδες της ‘γ φάσης είναι εξουθωνετικές το να 

ετοιμάζεις τόσα πλάνα μέσα σε ένα βράδυ και την επόμενη μέρα να 

πηγαίνεις να τα διδάσκεις είναι λίγο δύσκολο ενώ στην ουσία θες να 

χαρείς πάρα πολύ αυτό που σου συμβαίνει δεν μπορείς διότι σε 

καταβάλλει το άγχος ..άλλες προτάσεις ..όχι δεν μπορώ να πω γενικά θα 

έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένη με τη σχολή. Απλά δε θεωρώ τον εαυτό 

μου παιδαγωγό , νομίζω παιδαγωγό θα τον θεωρήσω όχι με βάση τη σχολή 

αλλά με βάση την εμπειρία που θα έχω στις τάξεις. 
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3.14. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14  

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από την τεχνολογική 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Σαν σχολή ναι σαν πόλη όχι η φλώρινα 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών πόσο ικανοποιημένη είστε από 

αυτό? 

-Αρκετά αν και νομίζω ότι θα ήθελα περισσότερα χρήσιμα μαθήματα  

Θεωρείτε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς επαγγελματικά με το 

πρόγραμμα σπουδών και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι  

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 

θεωρείτε τον εαυτό παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Ναι  

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Κάποιες ναι αλλά κάποια μαθήματα θεωρώ ότι δεν χρειάζονται ότι δεν 

είναι καν στη σημερινή εποχή  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Με βοήθησαν πολύ κάποια του Θωίδη , της Σπύρτου πολύ με τις θετικές επιστήμες 

επίσης η ψυχολογία του Πνευματικού, από ιστορίες δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα 

άπειρα νομίζω ότι μπήκα σε σκέψη και με της Δημητριάδου κάποια μαθήματα  

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιο λόγο? 

-Είχα πάρει της Σέμογλου παραδοσιακούς χορούς και παιχνίδια , είχα πάρει 

Δημητριάδου .Προσπαθούσα να δω τι μου ταίριαζε πιο πολύ και τι ήταν πιο εύκολο 

για μένα . 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Θεωρώ τη γραμματική αλλά σε πολύ περισσότερα εξάμηνα , τα μαθηματικά ήταν 

χρήσιμα αλλά όχι τόσο για μέσα στην τάξη θα ήθελα πιο πολύ να ασχολούμαστε με 

φαινόμενα που θα αντιμετωπίσουμε μέσα στην τάξη να μπορούμε να τα 

διαχειριστούμε .Η ψυχολογία είναι πολύ χρήσιμη , η φυσική και το μάθημα της 

Σπύρτου με το φεστιβάλ ήμουν 2 φορές και το ένα ήταν εθελοντικά 

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 
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-Συγκριτική παιδαγωγική όπου δυσκολεύτηκα αρκετά  , δύσκολα ήταν και στην 

ψυχολογία κάποια κομμάτια και θα πω και ιστορία γιατί δεν ήμουν καθόλου της 

ιστορίας δηλαδή για να την αποστηθίσω ήθελα χρόνο. 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών και ποια θα αφαιρούσατε? 

-Θα έβαζα τη γραμματική σε περισσότερα εξάμηνα θα ήθελα λίγο περισσότερο στα 

μαθήματα που θα αντιμετωπίζαμε στο Δημοτικό να είχαμε κάποιες τεχνικές , να μας 

δινόταν η ευκαιρία να δούμε κάποια ύλη και να σχολιάζαμε απορίες ,κάτι τέτοιο πιο 

πάνω στο σχολείο. Θα έβγαζα το μάθημα της ιστορίας της εκπαίδευσης  και αυτά που 

κάναμε με την κυρία Τάχου που ξεκινούσαμε από παλιά και χωρίς λόγο 

Με την πρακτική άσκηση νιώθετε πιο έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Ναι γιατί ήρθαμε σε πραγματικές συνθήκες για τη διδασκαλία μας  αν και να ήταν 

και περισσότερο δε θα με ενοχλούσε  

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Από τη διάρκεια θα ήθελα λίγο περισσότερο ,ήταν και μια αγχωτική διαδικασία 

ταυτόχρονα ναι μεν ήταν ωραία αλλά ήθελε πολύ προετοιμασία από πριν απλά θα 

θελα να ταν και πιο απλά τα πράγματα από την προετοιμασία μας 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη γ΄φάση και για ποιο λόγο? 

-Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα κάπου  

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Όλες οι διδακτικές 

Θεωρείτε ότι υπάρχει στη σχολή χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης? 

-Όχι 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Θα πω αρκετά έτοιμη  

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Μεγαλύτερη μαθηματικά, γλώσσα, φυσική από τα βασικά και μικρότερη στην 

ιστορία θα έλεγα 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφορίας (ΤΠΕ)? 
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-Νομίζω ότι γενικά χρειάζονται απαραιτήτως ,είμαι έτοιμη απλά δεν ξέρω τι δομές 

υπάρχουν στο σχολείο και στη σχολή στα μαθήματα που κάναμε την εντάσσαμε 

πάντα την τεχνολογία  

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και γιατί? 

-Ίσως η συμπεριφορά των παιδιών γιατί βλέπω ότι αρχίζουν και αλλάζουν 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε παιδαγωγικά και 

διδακτικά τις ακόλουθες καταστάσεις : 

Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Αρκετά νομίζω θα μπορούσα  

Τις μαθησιακές δυσκολίες 

-Θεωρώ πως δεν έχω κάποιο θέμα απλά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση  

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Με κουβέντα και διάλογο πιστεύω θα λυθούν  

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης 

-Αυτό θέλει και από μεριά μου και από τους μαθητές  

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά τη βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών?(περιεχόμενο μαθημάτων, πρακτική άσκηση, διδακτικές μονάδες , διάρκεια 

μαθημάτων) 

-Τα μαθήματα είναι τα ίδια με πριν που είπα με την γραμματική κτλ με τη διδακτική 

θα ήθελα να είναι μικρότερος ο όγκος προετοιμασίας να μην είναι τόσο τα 

απαιτούμενα από τους καθηγητές να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να αγχωνόμαστε 

αντί να το χαιρόμαστε , η πρακτική είναι εντάξει θεωρώ πως ένα εξάμηνο αρκεί  
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3.15. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 

Καλησπέρα από ποια κατεύθυνση του σχολείου αποφοιτήσατε? 

-Από θεωρητική κατεύθυνση 

Το παιδαγωγικό τμήμα ήταν η πρώτη σας επιλογή σπουδών? 

-Ναι η πρώτη επιλογή ήταν 

Πόσο ικανοποιημένη είστε από το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Αρκετά ικανοποιημένη θα έλεγα 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών νιώθετε ότι έχετε προετοιμαστεί επαρκώς 

επαγγελματικά και νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Όχι επαρκώς θα έλεγα γιατί η ύλη των μαθημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη οπότε 

δεν μπορούν να μας προετοιμάσουν για όλα . Παρ’όλα αυτά είχαμε μια πάρα πολύ 

καλή πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών, δεν μπήκαμε δηλαδή μόνο 

στο 4
ο
 έτος στην πρακτική μας , κάναμε από το 2

ο
 έτος πρακτική μια ώρα 

Μετά την αποφοίτησή σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείτε τον 

εαυτό σας παιδαγωγό και όχι απλά δάσκαλο? 

-Νομίζω ναι, παιδαγωγό θα έλεγα 

Οι σπουδές του τμήματός σας θεωρείτε ότι είναι καλά οργανωμένες και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας? 

-Είναι καλά οργανωμένες , νομίζω θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις αλλά νομίζω 

ότι και με τα μέσα που έχουν και αυτοί ό,τι μπορούν κάνουν. Δεν ανταποκρίνονται 

εκατό τοις εκατό στις απαιτήσεις της σύχρονης κοινωνίας αλλά σε μεγάλο βαθμό 

νομίζω 

Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση των σπουδών? 

-Ναι ίσως θα χρειαζόταν κάποια ανανέωση ,ίσως περισσότερο το κομμάτι των νέων 

τεχνολογιών να εξελιχθεί λίγο  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών ποια υποχρεωτικά μαθήματα από τις 

επιστήμες της αγωγής, ποια από τις ανθρωπιστικές και ποια από τις θετικές θεωρείτε 

ότι έπαιξαν τον σπουδαιότερο ρόλο στην κατάρτισή σας ως εκπαιδευτικοί? 

-Θα πω σίγουρα τη φυσική , που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η διδακτική της 

ιστορίας και οι ψυχολογίες νομίζω ότι εμένα με βοήθησαν αρκετά 

Ποια μαθήματα επιλογής προτιμήσατε και για ποιό λόγο? 
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-Αν θυμάμαι είχα τη διγλωσσία, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα 

να δω τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση , είχα τη διδακτική των εικαστικών γιατί 

νομίζω ότι υστερούσα σε αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν και άλλα μαθήματα που ήθελα 

να επιλέξω και δεν μπόρεσα να επιλέξω 

Ποια μαθήματα θεωρείτε απαραίτητα για το πρόγραμμα σπουδών σας? 

-Τη διδακτική της γλώσσας σίγουρα, τη διδακτική των μαθηματικών και τα 

αντίστοιχα μαθήματα τα θεωρητικά γλώσσα, αριθμητική και φυσική και ιστορία  

Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν στο να τα περάσετε ή να αφομοιώσετε την ύλη 

τους? 

-Με δυσκόλεψαν οι ψυχολογίες νομίζω και τα μαθηματικά, όχι ότι υπήρξε κάποιο 

πρόβλημα με τους καθηγητές αλλά εγώ δε το είχα πολύ με τα μαθηματικά από αυτήν 

την άποψη 

Ποια μαθήματα θα προσθέτατε στο πρόγραμμα σπουδών? 

-Ίσως διδακτική της γεωγραφίας θα πρόσθετα  

Ποια μαθήματα θα αφαιρούσατε από το πρόγραμμα σπουδών? 

-Ίσως τα πολύ θεωρητικά ας πούμε παιδαγωγική κάτι τέτοιο.’ Ηταν  πολύ θεωρητικό 

καλύτερα να γινόταν το μάθημα κάπως αλλιώς μέσα από αυτά που κάναμε. 

Νιώθετε πιο έτοιμη να διδάξετε στην τάξη με την πρακτική άσκηση? 

-Ναι νομίζω ναι  

Είστε ικανοποιημένη από τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και από τον τρόπο 

διεξαγωγής της? 

-Ναι είμαι ικανοποιημένη και από τον τρόπο διεξαγωγής σίγουρα θα θέλαμε 

παραπάνω αλλά όχι νομίζω οι δύο βδομάδες είναι πολύ καλή περίοδος για πρακτική 

άσκηση. 

Ποια μαθήματα δυσκολευτήκατε να διδάξετε στη ΄γ φάση και για ποιο λόγο? 

-Τρίτη δημοτικού είχα δεν είχα κάποια δυσκολία νομίζω, ίσως λίγο έτσι το κομμάτι 

των μαθηματικών που εγώ έχω ζητήματα έτσι να είμαι σωστή και διάβαζα παραπάνω 

,από αυτήν την άποψη 

Ποια από τα μαθήματα διδακτικής θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την 

επαγγελματική σας κατάρτιση? 

-Φυσική, διδακτική γλώσσας, μαθηματικών, ιστορίας  

Θεωρείτε ότι υπάρχει χάσμα στη σχολή μεταξύ θεωρίας και πράξης? 
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-Αυτά που μαθαίνουμε τόσα χρόνια δε γίνεται να τα κάνεις όλα μέσα σε δύο 

βδομάδες 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να διδάξετε στην τάξη? 

-Δε νιώθω έτοιμη και πιστεύω ότι όταν χρειαστεί θα πρέπει να διαβάσω κάποια 

πράγματα και να προετοιμάζομαι πάρα πολύ καλά 

Σε ποια μαθήματα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε ποια μικρότερη στο να 

τα διδάξετε? 

-Γλώσσα και Ιστορία έχω μεγαλύτερη ενώ φυσική και μαθηματικά μικρότερη 

Κατά πόσο νιώθετε έτοιμη να εντάξετε στη διδασκαλία σας τις τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφορίας ?(ΤΠΕ) 

-Όχι εκατό τοις εκατό έτοιμη αλλά θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω 

Γενικά τι πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει στη διδασκαλία σας στην τάξη και γιατί? 

-Δεν ξέρω καθόλου τι μπορεί να με δυσκολέψει όχι πάντως το γνωστικό αντικείμενο 

ίσως κάποια λεπτά ζητήματα , συμπεριφορικά, δυσκολίες με παιδιά κτλ 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε παιδαγωγικά και διδακτικά τις 

ακόλουθες καταστάσεις? 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

-Όχι εκατό τοις εκατό λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. Νομίζω είχαμε μόνο ένα ή δύο 

μαθήματα με μαθησιακές δυσκολίες 

Μαθησιακές δυσκολίες  

-Περισσότερο καλύτερα από το προηγούμενο νομίζω 

Διαχείριση συγκρούσεων 

-Δε νομίζω ότι θα είχα κάποιο πρόβλημα  

Διαπολιτισμική σύνθεση της τάξης 

-Αυτό θα ήταν δύσκολο νομίζω αλλά θα μπορούσα να το διαχειριστώ και αυτό 

Ποιες προτάσεις έχετε όσον αφορά το πρόγραμμα βελτίωσης του 

προγράμματος σπουδών?(περιεχόμενο μαθημάτων, πρακτική άσκηση, 

διδακτικές μονάδες, διάρκεια των μαθημάτων) 

-Με τις διδακτικές μονάδες δεν έχω κάποιο πρόβλημα ,ίσως τα μαθήματα 

θα έπρεπε να είναι περισσότερο διαδραστικά και όχι τόσο θεωρητικά , 

επίσης η πρακτική άσκηση δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό αλλά θα 

ήταν καλύτερα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια , σίγουρα υπάρχει έλλειψη 
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προσωπικού προκειμένου να προετοιμαστούμε για τις διδασκαλίες και την 

πρακτική άσκηση .Νομίζω πιο πολύ μας βοήθησαν οι δάσκαλοι των 

σχολείων που πήγαμε παρά οι καθηγητές και οι μέντορες που είχαμε πριν 

την πρακτική άσκηση. 

 

 


