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Περίληψη

Κύριο ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς είναι η συνειδητοποίησε ότι η θέσπιση κρι

τηρίων επαγγελματισμού τους δεν αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση κάθε χώρας. 

Έτσι, πολιτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα υπερεθνικών οργανισμών, όπως της Ευρω

παϊκής Ένωσης, του Ο.Ο.Σ.Α., της Παγκόσμιας Τράπεζας και της UNESCO, επιχειρούν να 

(ανα)διαμορφώσουν έναν «αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό κατάλληλο για την ανάπτυξη πα- 

γκοσμίως ανταγωνιστικών οικονομιών της γνώσης. Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις 

λαμβάνονται ερήμην των επαγγελματικών αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις 15 εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

δημοτικά σχολεία του Νομού Τρικάλων για τον τρόπο πρόσληψης και υιοθέτησης (ή μη) 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική της ρητορείας των υπερεθνικών οργανισμών ως 

προς τον επαγγελματισμό τους. Η έρευνα επικεντρώνεται, παράλληλα, στον τρόπο με τον ο

ποίο διαμορφώνεται ο διεθνής λόγος για ζητήματα επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών μέσα 

από επίσημα έγγραφα. Συγχρόνως, επιδιώκεται η συγκριτική αποτίμηση του λόγου των υπε

ρεθνικών οργανισμών, από τη μία πλευρά, με τις απόψεις και πρακτικές των ίδιων των εκπαι

δευτικών, από την άλλη, ώστε να διαφανεί αν υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ 

ρητορείας, ιδεολογίας και πρακτικής. Προς επίτευξη των ανωτέρω, εφαρμόστηκε ποιοτική 

ερευνητική προσέγγιση με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, ενώ για τη διαχείριση των δε

δομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MAXqda.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιτυχία και εφαρμογή των προωθούμενων πολιτικών 

στο πρακτικό επίπεδο δεν είναι δεδομένη. Παρόλο που οι οργανισμοί κινούνται προς τη δια

μόρφωση ενός δυναμικού και ευέλικτου επαγγελματία εκπαιδευτικού, απαιτούν συγχρόνως 

τη συμμόρφωσή του σε επιβεβλημένα πρότυπα, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του σε έναν 

εργαλειακό τεχνοκράτη. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν πάντοτε τις επιταγές 

τους υιοθετώντας συχνά στοιχεία του συνεργατικού, νέου, μεταμοντέρνου, πρακτικού και με- 

τασχηματιστικού επαγγελματισμού δίχως αυτό να σημαίνει πως υφίσταται ένα ιδανικό μο

ντέλο που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους. Εστιάζουν κυρίως στην αγάπη για το επάγ

γελμα και τα παιδιά, καθώς και στη διάθεση προσφοράς και τον αλτρουισμό, εκλαμβάνοντας 

το εκπαιδευτικό έργο ως λειτούργημα, σε αντίθεση με τους υπερεθνικούς οργανισμούς που 

αναφέρονται περισσότερο στην ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού κινούμενοι σε μία νεοφιλελεύθερη λογική. Έμφαση δίνουν, επίσης, στην ε

παγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα, στην αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης-
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κατάρτισης και στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου. Συνειδητο

ποιούν παράλληλα την πολλαπλότητα του επαγγελματικού τους ρόλου, ενώ δεν καλωσορί

ζουν πάντοτε τις αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες. Εντύπωση προκαλεί η μη ενημέ

ρωση αρκετών εκπαιδευτικών για τις πρωτοβουλίες των παγκόσμιων οργανισμών, ενώ διαπι

στώνεται μία ομογνωμία ως προς τον εξοβελισμό του ανταγωνισμού από την εκπαίδευση. 

Ταυτόχρονα, διατυπώνονται αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα των κριτηρίων επαγγελ

ματισμού και των δεικτών μέτρησής τους, ενώ φόβοι γεννώνται για ενδεχόμενη ταμπελοποί

ηση-κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ακόμη, η προοπτική σύνδεσης (αυ- 

το)αξιολόγησης και επαγγελματισμού προσεγγίζεται υπό το πρίσμα των συνθηκών εργασια

κής ανασφάλειας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την αξία της δια βίου μάθησης, αν και, ως 

επί το πλείστον, δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής εκπαιδευ

τικών, ενώ παράλληλα πιστεύουν πως ο θεσμός του μέντορα μπορεί να οδηγήσει σε σχέσεις 

εξάρτησης και υποταγής. Θεωρούν ακόμη ότι διαθέτουν σχετική αυτονομία, ενώ οι πρακτικές 

τους ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ποικίλλουν. Επίσης, δεν αναλαμβάνουν 

συχνά την ευθύνη μίας έρευνας, γεγονός που προωθείται ιδιαίτερα από τους υπερεθνικούς 

οργανισμούς. Ως προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού τους προφίλ προτάσσουν 

κυρίως την αγάπη για το επάγγελμα και τα παιδιά, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ύ

παρξη ελεύθερου χρόνου, την αντιμετώπισή τους ως επαγγελματιών, την αύξηση των οικο

νομικών πόρων, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, την επιμόρφωση και τη συνεργα

σία με συναδέλφους, διευθυντές, μαθητές, γονείς. Διεκδικούν συγχρόνως την εμπλοκή τους 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης κριτηρίων επαγγελματισμού τους αναδεικνύοντας την ανα

γκαιότητα συλλογικής προώθησης των αιτημάτων του κλάδου. Τέλος, ζητούν από τους πα

γκόσμιους οργανισμούς να είναι άμεσα προσβάσιμοι σε αυτούς οργανώνοντας επιμορφωτικές 

δράσεις που θα εστιάζουν στην πρακτική εφαρμογή και σε ηθικές αρχές με παράλληλη παρο

χή κινήτρων για βιωματική συμμετοχή, καθώς και προσαρμογή των προωθούμενων προ

γραμμάτων στο τοπικό συγκείμενο και τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Εν κατα- 

κλείδι, η παρούσα μελέτη αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής θεώρησης και να 

ευαισθητοποιήσει πολιτικούς ιθύνοντες, εκπαιδευτικούς και ερευνητές πάνω σε ζητήματα ε

παγγελματισμού των εκπαιδευτικών εντός της παγκοσμιοποιημένης πλέον κοινωνίας.

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματισμός εκπαιδευτικών, υπερεθνικοί οργανισμοί, διεθνής εκπαιδευ

τικός λόγος, εκπαιδευτική πρακτική, απόψεις εκπαιδευτικών
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Abstract

The main issue for the educators is to realize that the enactment of professionalism cri

teria does not constitute an exclusively internal affair of each country. Thus, policy initiatives 

and programs of supranational organizations, such as those from the European Union, the 

O.E.C.D., the World Bank and UNESCO, attempt to (re)form an “effective” teacher appropri

ate for the development of globally competitive knowledge-based economies. Nevertheless, 

most of the decisions are made without taking into account the professional needs of teachers 

themselves.

This research investigates the aspects of 15 teachers who work in primary schools in 

Trikala about the way in which they perceive and adopt (or not) the international discourse 

about their professionalism in their daily educational practice. Simultaneously, the research 

focuses on the way that the international discourse about issues of teacher professionalism is 

being formed through official documents. At the same time, a comparative evaluation of the 

discourse of supranational organizations, on the one hand, with the views and practices of the 

teachers themselves, on the other, is being achieved. Therefore, it will be clear whether con

vergences or divergences among rhetoric, ideology and practice do exist. In order to achieve 

the aforementioned points, a qualitative research approach along with interviews was applied, 

whilst the MAXqda software was used so as the data to be conducted.

The results revealed that the success as well as the implementation of policies promot

ed are not taken for granted in practical terms. Although organizations are moving towards 

the formation of a dynamic and flexible professional teacher, they also demand compliance 

with established standards, thus turning him into an instrumental technocrat. However, educa

tors do not always follow their requisitions by adopting, all too often, elements of the collabo

rative, new, postmodern, practical and transformative professionalism, yet this does not mean 

that an ideal model which totally satisfies their needs does exist. They mainly focus on their 

love for the profession and children, as well as their willingness to offer and be unselfish, 

considering their educational work as an offer to public service, in contrary to supranational 

organizations that mostly refer to educators in terms of quality, competitiveness and efficien

cy driven by their neoliberal logic. Emphasis is also given on the professional consistency and 

accountability, the need for continuing education-training and the development of collabora

tive relationships at school. Simultaneously, they realize the multiplicity of their professional 

role, while the increased demands and responsibilities are not always welcomed. The fact that
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several teachers are not aware of the initiatives of global organizations is impressive, though 

there is a uniform agreement on eliminating competition from education. At the same time, 

they express doubts about the objectivity of professional criteria and their indicators, while 

fears about possible classification-categorization of schools and teachers arise. Furthermore, 

the association perspective between (self)evaluation and professionalism is being approached 

in the light of job insecurity conditions in Greece.

However, the participants understand the value of lifelong learning, though they do 

not mostly participate in mobility and teacher exchange programs, whilst they believe that the 

mentoring institution may lead to dependence and subordination relationships. They also be

lieve that they have relative autonomy, while their practices in the use of new technologies 

vary. Also, they do not often take the responsibility of a research, a fact that is especially 

promoted by supranational organizations. As far as formation requirements of their profes

sional profile are concerned, they mainly give priority to their love for the profession and 

children, university education, the existence of free time, their recognition as professionals, 

increasing financial resources, the infrastructure improvement, job training, as well as the co

operation with colleagues, principals, students, parents. At the same time, they claim their in

volvement in professionalism criteria forming processes highlighting the need for collective 

promotion of profession’s demands. Finally, they require from global organizations to be rea

dily accessible to them organizing training courses that focus on practice and ethics by pro

viding incentives for experiential participation, as well as adaptation of promoted programs to 

the local context and the needs of each school. In conclusion, this study is expected to be sub

ject to critical review and to sensitize policy makers, educators and researchers on issues of 

teacher professionalism in the globalized society.

Keywords: teacher professionalism, supranational organizations, international educational 

discourse, educational practice, teacher viewpoints
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Εισαγωγή

Στις μέρες μας παρατηρούνται συνεχείς μεταβολές στους περισσότερους τομείς των 

ανθρωπίνων δράσεων. Η εκπαίδευση, ως επιμέρους σύστημα του ευρύτερου κοινωνικού συ

στήματος, δεν μένει ανεπηρέαστη, με αποτέλεσμα να γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για ανα

βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σε διάφορα επίπεδα υπηρεσιών εκπαίδευσης. Με

ταξύ άλλων, εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης βρίσκεται 

σε άμεση συνάρτηση με την αντίστοιχη βελτίωση της επαγγελματικής επάρκειας των εκπαι

δευτικών (Darling-Hammond, 2010' Zhao, 2009). Η έμφαση αυτή εγείρει ερωτήματα για τις 

επαγγελματικές δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν από τους εκπαιδευτικούς (Ευρυ

δίκη, 2008). Ως σημείο-κλειδί, λοιπόν, αναδεικνύεται ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 

που συνιστά ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης στους επιστημονικούς τομείς της Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, καθώς και της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (Gray & Whitty, 

2010).

Μεταξύ των παραγόντων που παρεμβαίνουν και ασκούν επιρροή στον επαγγελματι

σμό των εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται ο σύγχρονος λόγος των διεθνών και υπερεθνικών 

οργανισμών περί ποιότητας και αποτελεσματικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι ο παγκόσμιος εκπαιδευτικός χώρος έχει γίνει ιδιαίτερα περίπλο

κος (Beech, 2009). Έτσι, η θέσπιση κριτηρίων επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτικούς δεν 

αποτελεί πια αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση κάθε χώρας δεδομένης της δικτύωσης των 

κρατών υπό την εποπτεία υπερεθνικών οργανισμών (Ζμας, 2009' Μούτσιος, 2007). Άλλωστε, 

η εστίαση στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται στις βασικές διαστά

σεις διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής εκ μέρους του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ

γασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D., 2011' 2013) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, 

2013). Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής, οι ο

ποίοι εστιάζουν σε μία διαδικασία δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης και καθορισμού δει

κτών μέτρησής της (Eurydice, 2004), αλλά και η UNESCO (2006) που θεωρεί την ανάπτυξη 

και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος βασικό παράγοντα για την ανά

πτυξη της κοινωνίας (Moon, 2007).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι πολιτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα του Ο.Ο.Σ.Α., της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO επιχειρούν να αναδια

μορφώσουν τον «αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό ως έναν επαρκή και δια βίου μανθάνοντα 

(Connell, 2009' Robertson, 2013), κατάλληλο για την ανάπτυξη παγκοσμίως ανταγωνιστικών
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οικονομιών της γνώσης (O.E.C.D., 2005' O.E.C.D., 2009' World Bank, 2011). Ως εκ τούτου, 

η ρητορική για τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στη δυνατότητά του 

να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε νέους ρόλους και αρμοδιότητες και να αντιμετωπίσει με 

επάρκεια το σύνολο των προκλήσεων και των διευρυμένων αλλαγών (Day et al., 2007' 

Evans, 2011' Gray & Whitty, 2010' Swann et al., 2010).

Ωστόσο, παρόλο που μία σειρά δημοσιεύσεων και πρωτοβουλιών των προαναφερθέ- 

ντων οργανισμών έχουν εντατικοποιήσει τις συζητήσεις για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτι

κό και τον έλεγχο του επαγγελματισμού του (Ζμας, 2009), οι περισσότερες αποφάσεις λαμ- 

βάνονται ερήμην των επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτι

κών που είναι και οι αποδέκτες των εκάστοτε προγραμμάτων (Ματσαγγούρας, 2005: 63-64). 

Συχνά, ως επαγγελματίες, αισθάνονται παραγκωνισμένοι και ότι δεν αναγνωρίζεται η προ

σφορά τους (Everton et al., 2007), ενώ πολλές φορές βιώνουν τη σύγκρουση των αξιών τους 

με τις επιταγές της κυβερνητικής πολιτικής που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν (Hall & 

Schulz, 2003). Βέβαια, ως ένα βαθμό, έχουν μελετηθεί οι θέσεις των εκπαιδευτικών αναφορι

κά με τις συνθήκες της τρέχουσας πραγματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Βεργίδης & Υφαντή, 2011' Hargreaves, 2005' Hilferty, 2007) και της παγκοσμιοποίησης 

(Blomeke, 2012). Απουσιάζουν, όμως, μελέτες που να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν τη ρητορεία/το λόγο (discourse) των υπερεθνικών οργα

νισμών ως προς τον επαγγελματισμό τους στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο.

Αντιθέτως, η πλειοψηφία των ερευνών για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών - 

που έχουν διεξαχθεί κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο (Seddon et al., 2013) και όχι τόσο 

στον ελληνικό- εστιάζει στα ιδιαίτερα γνωρίσματα και συστατικά του στοιχεία (Evans, 2008' 

Lai & Lo, 2007). Συχνά μάλιστα η εν λόγω έννοια εξετάζεται παράλληλα με τη μελέτη του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, την επαγγελματική ταυτότητα και επαγγελματική του ε

πάρκεια (Day & Smethem, 2009' Edmond & Hayler, 2013' Evans, 2011' Hilferty, 2008' 

Hong, 2010). Επιπλέον, ορισμένοι μελετητές (Robertson, 2012' Shinn, 2012) διερωτώνται 

πώς τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των παγκόσμιων, εθνικών και τοπικών δυ

νάμεων. Άλλοι πάλι (ενδεικτικά Blomeke, 2012' Gardinier, 2012' Vavrus & Bartlett, 2012) 

εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η διακύμανση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

σε διάφορες χώρες μπορεί να εξηγηθεί ως μέρος των παγκόσμιων, ηγεμονικών ή αντι- 

ηγεμονικών επιχειρημάτων σχετικά με το τι συνιστά καλή διδασκαλία. Από την πλευρά του ο 

Murray (2014) συμπεραίνει ότι ο επαγγελματισμός μπορεί να επηρεαστεί από αλληλεξαρτή

σεις μεταξύ της ατομικής βιογραφίας, του θεσμικού πλαισίου και των εθνικών επιταγών για 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έχει ακόμη μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο η σύγχρονη
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ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση κατευθύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας των εκπαι

δευτών εκπαιδευτικών, ο ρόλος των οποίων παρουσιάζεται πολύ περιορισμένος ως προς την 

ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση του επαγγελματισμού τους (Snoek et al., 2011).

Βέβαια, στην Ελλάδα, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματισμό του εκπαι

δευτικού δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο, έχουν διερευνηθεί οι απόψεις και στάσεις 

ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το επαγγελματικό τους 

προφίλ (Νταφλούκα, 2011), ενώ έχει μελετηθεί και το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκ

παιδευτικών σε σχέση με το φύλο τους (Σιάνου, 1997). Επίσης, η Συνώδη (2004) προσπάθη

σε να αναδείξει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που ευνόησαν την εισα

γωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου επαγγελματισμού, διερευνώντας και συγκρίνοντας τις 

αντιλήψεις ελλήνων και άγγλων εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς το ζήτημα αυ

τό. Ακόμη, σε μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες των Υφαντή και Φωτοπούλου (2011) για 

τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βρέθηκε ότι είναι 

χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη η εμπεριστατωμένη αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευ

τικών, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση του επαγγελματισμού τους στο ερ

γασιακό τους περιβάλλον.

Εντούτοις, από τη σύντομη επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 

που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον επαγγελματισμό 

τους σπάνια εισακούγονται (Bourke et al., 2013' Everton et al., 2007), παρόλο που αυτοί α

ναμένεται να θεωρούνται σημαντικοί δρώντες στη διαμόρφωση της παγκόσμιας συζήτησης 

για τον επαγγελματισμό τους (Robertson, 2012: 24) και να (επανα)διαπραγματεύονται τις πα- 

γκοσμίως προωθούμενες ιδέες και πρακτικές σχετικά με τα επαγγελματικά τους πρότυπα 

(Seddon et al., 2013). Εξάλλου, μολονότι οι πολιτικές επιταγές αποσκοπούν στη διαμόρφωση 

συγκεκριμένων προτύπων εκπαιδευτικών, υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα οι ίδιοι να απορ- 

ρίψουν, να αναδιατυπώσουν και να ανατρέψουν τις πολιτικά κυρίαρχες και προωθούμενες 

εκδοχές και πρωτοβουλίες (Webb & Vulliamy, 2006). Έτσι, η υιοθέτηση από τα κράτη-μέλη 

του διεθνούς λόγου περί κριτηρίων επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτικούς επηρεάζεται 

δυναμικά, μεταξύ άλλων, από τις προσωπικές αντιλήψεις των ίδιων για το καθημερινό τους 

έργο (Ζμας, 2009' Zmas, 2012). Η αποτύπωση της εμπειρικής γνώσης και αναστοχαστικής 

σκέψης τους (Ryan & Bourke, 2013) κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, αφού οι στοχαζόμενοι 

επαγγελματίες εκπαιδευτικοί δεν βασίζονται στην πολιτική ρητορεία, αλλά στις πραγματικές 

συνθήκες εργασίας τους (Archer, 2010) μέσα από την εκπαιδευτική πρακτική, καθορίζοντας 

οι ίδιοι τα πρότυπα επαγγελματισμού τους (Snoek et al., 2011).
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Συνεπώς, η μελέτη ζητημάτων που αφορούν στον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική σε σύγκριση με το λόγο των υπερεθνικών οργανι

σμών επί της εν λόγω έννοιας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και συνιστά την προβληματική της 

παρούσας έρευνας. Αναδεικνύεται, παράλληλα, η πρωτοτυπία του ερευνητικού εγχειρήματος 

-ειδικά στον ελληνικό ερευνητικό χώρο- το οποίο σκοπεύει να καλύψει το θεωρητικό και ε

μπειρικό έλλειμμα που έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ε

κλαμβάνουν και υιοθετούν ή όχι στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική το σύγχρονο λό- 

γο/τη ρητορεία των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό τους. Συγχρό

νως, επιδιώκεται η συγκριτική αποτίμηση του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών, από τη 

μία πλευρά, με τις απόψεις και πρακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 

τους έργο, από την άλλη, ώστε να διαφανεί αν υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ 

ρητορείας, ιδεολογίας και πρακτικής ως προς τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Άλ

λωστε, το χάσμα που συχνά αναδύεται ανάμεσα στα κελεύσματα πολιτικών κειμένων των υ

περεθνικών οργανισμών και στην τελική εφαρμογή τους στο καθημερινό έργο των εκπαιδευ

τικών είναι αδύνατο να αγνοηθεί (Hardy & Lingard, 2008: 65-66), αφού η μεταφορά της ρη- 

τορείας/του λόγου δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τη μεταφορά των πρακτικών (Zmas, 

2012: 371-372).

Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου με τον ο

ποίο διαμορφώνονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού με 

ιδιαίτερη εστίαση στους παράγοντες επιρροής του. Ακόμη, εξετάζεται η στάση ελλήνων εκ

παιδευτικών απέναντι στα κελεύσματα και προτάγματα των υπερεθνικών οργανισμών περί 

κριτηρίων επαγγελματισμού, αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας και ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, διερευνώνται οι αντιλήψεις τους σχετικά με τις επαγγελματικές 

πτυχές του ρόλου τους στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας της 

γνώσης. Μελετώνται επίσης οι πρακτικές που υιοθετούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως επαγ- 

γελματίες στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο, προκειμένου να αποκτηθεί μία ολόπλευρη 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ επίσημου λόγου, ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πρακτικής, κα

θώς και της αλληλεπίδρασης που υφίσταται μεταξύ τους. Τέλος, εξετάζονται, από την οπτική 

γωνία των συμμετεχόντων, οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού, καθώς και οι προτάσεις που θα μπορούσαν να απευθύνουν στους 

εν λόγω οργανισμούς.
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Με την πραγματοποίηση, λοιπόν, της παρούσας μελέτης επιδιώκεται να αναδειχθούν 

οι πτυχές μίας προβληματικής που παρουσιάζει ενδιαφέρον πρωτίστως για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης, το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου (διευθυντές, μα

θητές, γονείς, προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους), αλλά και την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα, η οποία βρίσκεται σε μία διαδικασία (ανα)προσαρμογής στις δυνατότητες και τις 

προκλήσεις που προέρχονται από τους υπερεθνικούς οργανισμούς. Επιπλέον, δεδομένων των 

προσπαθειών των τελευταίων ετών για μία ολική αναθεώρηση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος με βασικό διακηρυγμένο στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του, το παρόν εγχείρη

μα αναμένεται να προβληματίσει τους πολιτικούς ιθύνοντες προς τη διαμόρφωση μίας εκπαι

δευτικής πολιτικής που θα παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό και θα συμβάλ

λει στην επαγγελματική του αναβάθμιση. Αναμένεται, επίσης, να συνεισφέρει στην εκπαιδευ

τική έρευνα και τον επιστημονικό διάλογο με αξιοποιήσιμα δεδομένα για τον επαγγελματι

σμό ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχοντας διατυπώσει το γενικότερο ερευνητικό προβληματισμό, τον σκοπό της έρευ

νας και τη χρησιμότητά της, θα προχωρήσουμε σε μία σύντομη περιγραφή της δομής της πα

ρούσας εργασίας. Κατ’ αρχήν, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία θεωρητική επισκόπηση 

της έννοιας του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού. Αρχικά, ορίζεται γενικά η έννοια του 

επαγγελματισμού και έπονται ειδικότερες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις σχετικά με τον επαγ

γελματισμό στην εκπαίδευση. Ακολουθεί η μελέτη διαφόρων ζητημάτων που πλαισιώνουν 

τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού και συμβάλλουν στην κατανόηση της φύσης του, ενώ 

ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μοντέλα και τους τύπους επαγγελματισμού. Περιγράφονται 

ακόμη τα στοιχεία και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του επαγγελματικού 

προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην εμφάνιση των υπερεθνικών οργανισμών 

στο σύγχρονο διεθνές σκηνικό, στο ρόλο τους και στις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, επι- 

χειρείται μία εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Διεθνείς Οργανισμοί», καθώς επίσης και 

μία διάκρισή τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ακολουθεί μία λεπτομερέστερη παρου

σίαση τεσσάρων από αυτούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ

γασίας και Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της UNESCO.

Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο, αποτυπώνεται αρχικά ο ρόλος του λόγου και της γλώσ

σας σε διάφορα πολιτικά κείμενα και κατόπιν σκιαγραφείται ο λόγος των προαναφερθέντων 

οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών έτσι όπως προκύπτει από 

διάφορα επίσημα έγγραφα, πολιτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Επιχειρείται, επίσης, 

μία συνθετική ανάλυση των προωθούμενων εξαγγελιών.
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Ακολουθεί το τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου απο

τυπώνεται ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. Παρουσιάζεται, ακόμη, ο 

σχεδιασμός και η αναγκαιότητα της έρευνας, τεκμηριώνονται οι λόγοι επιλογής της καταλλη

λότερης ερευνητικής προσέγγισης, ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων και το ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή 

της έρευνας. Αναφορά γίνεται και στους περιορισμούς της παρούσας μελέτης.

Έπεται το πέμπτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

επιχειρείται η ερμηνεία και συζήτησή τους, στηριγμένη στο θεωρητικό υπόβαθρο και την α

νασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται μία σύνθεση των διαπιστώσεων του θε

ωρητικού μέρους και των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας, προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα. Καταγράφονται, δηλαδή, υπό μία κριτική 

σκοπιά, τα κυριότερα συμπεράσματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται συγκριτική αποτί

μηση του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών, από τη μία πλευρά, με τις απόψεις και πρα

κτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο, από την άλλη, 

ώστε να διαφανεί αν υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ ρητορείας, ιδεολογίας και 

πρακτικής ως προς τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Τέλος, παρουσιάζονται σκέψεις 

και πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα.
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1° Κεφάλαιο: Ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού

H έννοια του επαγγελματισμού αποτελεί πολυδύναμο και σημαντικό γνώρισμα του 

εκπαιδευτικού στο έργο του, ενώ παράλληλα νοηματοδοτείται μέσα από ποικίλες συγκυρίες. 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούνται αρχικά διάφορες αποσαφηνίσεις σχετικά με την έννοια του 

επαγγελματισμού σε ένα γενικό πλαίσιο και έπειτα μελετάται η εν λόγω έννοια πιο συγκεκρι

μένα αναφορικά με την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, περιγράφο

νται τα μοντέλα και οι τύποι επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που εντοπίζονται στη σχε

τική βιβλιογραφία και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν, πλαισιώνουν και διαμορ

φώνουν το προφίλ ενός σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού.

1.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

1.1.1 Η έννοια του επαγγελματισμού
Η απόπειρα εννοιολογικής προσέγγισης του επαγγελματισμού είναι ιδιαίτερα πολύ

πλοκη και πολυδιάστατη, γεγονός που τεκμηριώνεται από την εκτεταμένη βιβλιογραφία επί 

του θέματος και την ποικιλία των ορισμών που αποδίδονται (Evans, 2008' Hilferty, 2008). Η 

αναζήτηση των καταβολών του επαγγελματισμού οδηγεί στις επιστήμες της Ιατρικής, της 

Νομικής και της Θεολογίας, οι οποίες αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα διαμόρφωσής του και 

κριτήριο συγκρότησης των κυρίαρχων γνωρισμάτων του. Η φύση, ωστόσο, της εν λόγω έν

νοιας, με τη δυναμική και την πληθώρα των στοιχείων που τη διακρίνουν, καθιστά ανέφικτη 

την υπαγωγή της σε προκαθορισμένο πλαίσιο.

Η Evans (2011), για παράδειγμα, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και τρόπων, 

μέσω των οποίων ο επαγγελματισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως ακολούθως: 1) μία μορφή 

επαγγελματικού ελέγχου, 2) μία κοινωνικά θεμελιωμένη και δυναμική οντότητα, 3) η εφαρ

μογή της γνώσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 4) η αξιοποίηση της γνώσης ως κοινωνικό 

κεφάλαιο, 5) ένα κανονιστικό σύστημα αξιών που ενσωματώνει την εξέταση των προτύπων 

και της ποιότητας των υπηρεσιών, 6) η πηγή συγκεκριμένων ταυτοτήτων, 7) η βάση και ο 

καθορισμός της κοινωνικής και επαγγελματικής δύναμης και του κύρους. Παρατηρείται, λοι

πόν, μία απουσία συναίνεσης σχετικά με την έννοια του επαγγελματισμού εξαιτίας του εύ

ρους των γνωρισμάτων που του αποδίδονται και τον χαρακτηρίζουν.

Ορισμένοι ερευνητές (ενδεικτικά Evetts, 2006' Lai & Lo, 2007) εστιάζουν στη διαρ

κώς μεταβαλλόμενη φύση του επαγγελματισμού και την άμεση εξάρτησή του από παράγο

ντες του χώρου και του χρόνου. Άλλοι (ενδεικτικά Hilferty, 2008' Holroyd, 2000) επισημαί
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νουν ότι πρόκειται για μία κοινωνικά προσδιορισμένη έννοια που υπόκειται σε διαρκείς 

προσδιορισμούς και επαναπροσδιορισμούς νοηματοδοτούμενη μέσα από εκπαιδευτικές θεω

ρίες, πολιτικές και πρακτικές. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η έννοια του επαγγελματισμού δεν έχει 

στατική ή αμετάβλητη υπόσταση, αλλά διαρκώς αλλάζει και (επανα)προσδιορίζεται μέσα από 

ποικίλους τρόπους, σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και χωροχρονικές διαστάσεις 

ανάλογα με τους διαφορετικούς σκοπούς που εξυπηρετεί (Helsby, 1999). Ως εκ τούτου, ο ε

ντοπισμός και παρουσίαση όλων των παραγόντων ή/και χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν 

τη φύση του επαγγελματισμού είναι μία δύσκολη διαδικασία (Furlong et al., 2000' Hall & 

Schulz, 2003). Παρόλα αυτά, ακολουθούν παρακάτω διάφορες ερμηνείες ή/και ορισμοί που 

έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από τους ερευνητές.

Κατ’ αρχάς, ορισμένες ερευνητικές απόπειρες οριοθέτησης του επαγγελματισμού έ

χουν ως σημείο εκκίνησης την πίστη στην ικανότητα του ατόμου να ασκήσει επιρροή και να 

διαμορφώσει στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με το επάγγελμά του (Boyt et al., 

2001: 322), ενώ, κατά τη Hilferty (2008), ο επαγγελματισμός μπορεί να γίνει κατανοητός ως 

περιγραφικός όρος εστιάζοντας σε στοιχεία που αφορούν στο χαρακτήρα και την ποιότητα 

της επαγγελματικής εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, αναφέρεται στα γνωρίσματα της επαγ

γελματικής εργασίας που περιλαμβάνουν την ποιότητα της εργασίας και τα πρότυπα, τα ο

ποία καθορίζουν τις ενέργειες και τον τρόπο δράσης των ατόμων στο επάγγελμα (Hargreaves, 

1994).

Από την πλευρά της η Evetts (2003) διακρίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 

επαγγελματισμό σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Από τη μία, εκλαμβάνεται ως ένα κανονιστικό 

σύστημα αξιών που βασίζεται εν πολλοίς στη θεωρία του Durkheim (1992), ο οποίος αξιολο

γεί τον επαγγελματισμό ως μία μορφή ηθικής κοινότητας που στηρίζεται στην επαγγελματική 

ιδιότητα του κάθε ατόμου. Από την άλλη, θεωρείται ως ιδεολογία που επηρεάζει τις πρακτι

κές των ατόμων και όχι ως ιδανικός τύπος ή ως πραγματική ή εξιδανικευμένη περιγραφή των 

εργασιακών συνθηκών (Densmore, 1987: 134). Ως ιδεολογική έννοια, αναφέρεται, επίσης, 

στην ιδεολογία, τις στρατηγικές και τις ρητορικές που διακρίνουν τα επαγγέλματα και χρησι

μοποιούνται είτε για την αυτοπροβολή τους είτε, σε κυβερνητικό επίπεδο, για τη διασφάλιση 

της αποδοχής της εκάστοτε πολιτικής που επιδιώκεται να εφαρμοστεί (Hilferty, 2008' Yeom 

& Ginsburg, 2007).

Επιπλέον, ο Day (1999:13) εκλαμβάνει τον επαγγελματισμό ως μία κοινή παραδοχή 

προτύπων-κανόνων (norms) που μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου καθένας να είναι - 

αλλά και να φέρεται- ως επαγγελματίας εντός των πλαισίων στα οποία λειτουργεί. Παρομοί

ως, κατά τους Clarke and Newman (1997: 7), είναι μία επαγγελματική στρατηγική που καθο
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ρίζει την είσοδο και διαπραγματεύεται τη δύναμη και τις αμοιβές ανάλογα με την εξειδίκευση 

λειτουργώντας ως μία οργανωτική οντότητα που διαμορφώνει τα πρότυπα εξουσίας και τις 

σχέσεις βάσει των οποίων συντονίζονται οι οργανισμοί. Μέσα από μία αναλυτικότερη προ

σέγγιση, ο Freidson (2001: 12) υποστηρίζει πως ο επαγγελματισμός υφίσταται όταν ένα ορ

γανωμένο επάγγελμα αποκτά τη δύναμη να καθορίζει ποιος πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλε

σης ενός προσδιορισμένου συνόλου εργασιών και να ασκεί έλεγχο στα κριτήρια με τα οποία 

αξιολογούνται οι επιδόσεις. Απεναντίας, κατά τον Troman (1996: 476), πρόκειται για μία 

κοινωνική κατασκευή που ορίζεται διοικητικά, ενώ το εργατικό δυναμικό είναι ο φορέας των 

προσδοκιών της διοίκησης και του πλαισίου των καθηκόντων που θα επιτελέσουν. Σημαντι

κή, ωστόσο, προσπάθεια συστηματοποίησης των διαφόρων εννοιολογικών προσεγγίσεων στο 

ζήτημα του επαγγελματισμού καταβλήθηκε από τον MacBeath (2012: 15), ο οποίος έχει δια

τυπώσει 12 κριτήρια που εντάσσουν ένα άτομο στον κλάδο των επαγγελματιών και είναι 

γνωστά ως κριτήρια επαγγελματισμού. Αυτά είναι τα εξής:

1. Θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι επαγγελματίες διαθέτουν εκτεταμένη θεωρη

τική γνώση και δεξιότητες που ασκούνται στην πράξη. Η εξειδικευμένη γνώση του 

επαγγελματία δίνει δύναμη στους κατόχους της και είναι σημαντική για την ποιότητα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας, ενώ, όταν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ θεωρίας και 

πράξης, τότε υποσκάπτεται ο επαγγελματισμός τους (Συνώδη, 2004). Βασικό, λοιπόν, 

γνώρισμα κάθε επαγγελματικής ενέργειας είναι η θεμελίωσή της σε εξειδικευμένες 

θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, οι οποίες αποκτώνται μέσω μίας συ

στηματικά μεθοδευμένης, επιστημονικά θεμελιωμένης και επίσημα αναγνωρισμένης 

μακράς διαδικασίας εκπαίδευσης (Ξωχέλλης, 2005). Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες 

θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο του γνωστικού τους α

ντικειμένου (Συνώδη, 2004).

2. Υψηλής ποιότητας προϋπηρεσιακή ακαδημαϊκή και επαγγελματική προετοιμασία. Τα 

επαγγέλματα απαιτούν συνήθως ακαδημαϊκή διαπίστευση, καθώς και επίδειξη επαγ

γελματικής επάρκειας στο χώρο εργασίας.

3. Νομική αναγνώριση και επαγγελματικός αποκλεισμός. Τα επαγγέλματα τείνουν να 

αποκλείουν εκείνους που δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις τους και δεν εντάσσονται 

στον κατάλληλο επαγγελματικό φορέα.

4. Εισαγωγική περίοδος. Μία περίοδος ένταξης, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση του 

ρόλου του ασκούμενου, είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου να αναγνωριστεί κα

νείς ως πλήρες μέλος του επαγγελματικού σώματος παράλληλα με τη συνεχή αναβάθ

μιση των δεξιοτήτων μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.
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5. Επαγγελματικές ενώσεις. Τα επαγγέλματα έχουν συνήθως επαγγελματικά σωματεία 

που οργανώνονται από τα μέλη τους, με σκοπό να ενισχύσουν τη θέση τους. Διαθέ

τουν ένα σύλλογο υπεύθυνο για τον καθορισμό προτύπων εργασίας που είναι δεσμευ

τικά για όλα τα μέλη της επαγγελματικής κοινότητας (Συνώδη, 2004).

6. Επαγγελματική αυτονομία. Οι επαγγελματίες διατηρούν έλεγχο επάνω στην εργασία 

τους. Δηλαδή, καθορίζουν την εργασία τους και τους όρους της με ελάχιστη κρατική 

ανάμειξη, αφού διαθέτουν ανεξαρτησία και αυτονομία (Ξωχέλλης, 2005).

7. Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας ή ηθικής. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι διαθέ

τουν κώδικες συμπεριφοράς, δεοντολογίας και ηθικής που καθορίζουν τις σχέσεις με

ταξύ συναδέλφων και τα πρότυπα πρακτικής τους, καθώς επίσης και πειθαρχικές δια

δικασίες για όσους παραβιάζουν τους κανόνες (Freidson, 1986' Ξωχέλλης, 2005).

8. Αυτορρύθμιση. Οι επαγγελματικές οργανώσεις είναι αυτορρυθμιζόμενες και ανεξάρ

τητες.

9. Δημόσια υπηρεσία και αλτρουισμός. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αποσκοπούν στο 

κοινό καλό και θεωρούνται κοινωνική προσφορά (Ξωχέλλης, 2005), αφού η αλτρουι- 

στική διάθεση και η ανιδιοτέλεια είναι χαρακτηριστικά των επαγγελματιών (Συνώδη, 

2004).

10. Εξουσία και νομιμότητα. Τα επαγγέλματα διαθέτουν σαφή νομική εξουσία για τις 

δραστηριότητές τους, καθώς η νομιμότητα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης αποφά

σεων, άσκησης δικαιοσύνης και επιδίωξης στόχων (Nixon et al., 1997).

11. Δυσπρόσιτο και απροσδιόριστο σώμα γνώσης. Το σώμα των επαγγελματικών δεξιο

τήτων είναι σχετικά απρόσιτο για τους αμύητους.

12. Κινητικότητα. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες ανήκουν στους επαγγελματίες ως άτομα 

και όχι στους οργανισμούς όπου εργάζονται.

Τα προαναφερθέντα κριτήρια ανακεφαλαιώνουν κατά μεγάλο μέρος οι παρακάτω 

τρεις ορίζουσες του επαγγελματισμού, οι οποίες διαφοροποιούνται εξελικτικά κατά την πο

ρεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου, αφού ο επαγγελματισμός διαθέτει μία 

αναπτυξιακή φύση (βλ. Ματσαγγούρας, 2005: 69-73):

• Επαγγελματική ειδημοσύνη (professional expertise). Βασίζεται στο συνδυασμό υψη

λού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και εκφράζεται ως επαγγελματική 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

• Επαγγελματική διάκριση (professional discretion). Πρόκειται για την ικανότητα του 

επαγγελματία να αντιλαμβάνεται λεπτές διαφορές σε αβέβαιες και πολύπλοκες κατα

στάσεις και να αποφαίνεται ορθά, ανάλογα με την περίσταση, για το ποια είναι η εν-
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δεδειγμένη παρέμβαση, γεγονός που προϋποθέτει άρτια κατάρτιση, πλούσια εμπειρία, 

ανεπτυγμένο στοχασμό και καλλιεργημένη ευαισθησία.

• Επαγγελματικός εαυτός (professional self). Συνενώνει οργανικά στο πρόσωπο του ε- 

παγγελματία τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, τις κοινωνικές και ηθικές δε

σμεύσεις του επαγγέλματος και τις ατομικές επιθυμίες και επιδιώξεις. Ο συνδυασμός 

αυτός αποτελεί την κινητήρια δύναμη για επαγγελματική ανάπτυξη και δράση. 

Ωστόσο, παρόλο που οι Hargreaves και Goodson (1996: 4) θεωρούν ότι ο επαγγελμα

τισμός ορίζει με ευκρίνεια την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των ενεργειών των ατόμων 

μέσα σε κάποια επαγγελματική ομάδα, η Beijaard (2006) υπογραμμίζει ότι αυτός δεν μπορεί 

να προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια, αφού θέτει στον εργαζόμενο όρια για τον τρόπο 

συμπεριφοράς εντός του εργασιακού χώρου και τον δεσμεύει ως προς τον τρόπο επιλογής 

επαγγελματικής τακτικής. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Beaton (2010), ο επαγγελματισμός δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα σύνολο δεξιοτήτων εντός ενός δεδομένου επαγγέλματος, 

αφού πρόκειται για κάτι που είναι αδύνατο να εκφραστεί λεκτικά, αλλά αναδύεται μέσα από 

τον τρόπο συμπεριφοράς, ενδυμασίας, ομιλίας, προτύπων πρακτικής και αρετών όπως η ειλι

κρίνεια, η επιμέλεια, η επιμονή, η αξιοπιστία και η δημιουργική σκέψη.

1.1.2 Εργασία και επάγγελμα
Στη συζήτηση για την προσέγγιση της έννοιας του επαγγελματισμού υπεισέρχεται α

ναπόφευκτα η αναγκαιότητα διάκρισης των αγγλικών όρων “occupation” και “profession”. 

Στην ελληνική γλώσσα, οι όροι αυτοί αποδίδονται με τη λέξη «επάγγελμα» που σημαίνει ερ

γασία, βιοποριστική απασχόληση. Απεναντίας, στην αγγλική, υπάρχουν τρεις τουλάχιστον 

λέξεις για τη λέξη επάγγελμα (profession, occupation, vocation) με διαφορετικό νόημα και 

εννοιολογικό περιεχόμενο, ενώ η γενικότερη και υπερκείμενη έννοια είναι η έννοια “occupa

tion” που χαρακτηρίζει το σύνολο των επαγγελμάτων (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004: 189

190). Παρατηρούνται, λοιπόν, αρκετές σημασιολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των όρων 

«εργασία» και «επάγγελμα» (Yeom & Ginsburg, 2007).

Έτσι, ως εργασία ορίζεται η παροχή σωματικής, διανοητικής και συναισθηματικής 

προσπάθειας για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία κατανάλωση ή προς κατανάλωση 

τρίτων (Scott & Marshall, 2005: 703). Από την άλλη πλευρά, ως “profession” - επάγγελμα 

(από το profiteri που σημαίνει επαγγέλλομαι, υπόσχομαι) ορίζεται ένας τύπος οργάνωσης και 

προσανατολισμού της εργασίας και μία υψηλά αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου των ομά

δων συμφερόντων (ό.π.: 523). Ακόμη, στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία το επάγγελμα συνδέε
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ται με το συναδελφικό έλεγχο της πρακτικής, το κοινωνικό γόητρο, τα προνόμια, την πανεπι

στημιακή μόρφωση, τη μακροχρόνια εκπαίδευση, την επιστημονική εξειδίκευση, τις υψηλές 

αμοιβές, τη συναδελφικότητα και τη δεοντολογία των επαγγελματιών (Συνώδη, 2004: 13).

Σημειώνεται, πάντως, πως στην παρούσα εργασία, όπου αναφέρεται η λέξη «επάγγελ

μα» θα αντιστοιχεί στον όρο “profession”, ενώ, όπου χρειάζεται να γίνει αντιπαραβολή με 

τον όρο “occupation”, αυτός θα αποδίδεται με τον όρο «εργασία». Τέλος, για την αποτίμηση 

και κατάταξη ενός επαγγέλματος στην κατηγορία των επαγγελμάτων-professions έχουν χρη

σιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα, το δημοφιλέστερο από τα οποία είναι το μοντέλο των χαρα

κτηριστικών (Ματσαγγούρας, 2004). Σύμφωνα με αυτό, τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τα επαγγέλματα από τα υπόλοιπα είδη βιοποριστικών επιτηδευμάτων, όπως πα

ρουσιάζονται από τον Hoyle (1995), είναι τα εξής: πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εξειδικευμέ

νη θεωρητική γνώση, αξιόλογες δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση προβλημα

τικών, ασαφών ή/και αντιφατικών καταστάσεων, κοινωνική προσφορά, επαγγελματική αφο

σίωση, ηθική φύση επαγγελματικών επιλογών, επαγγελματική αυτονομία, κώδικας επαγγελ

ματικής δεοντολογίας και πελατειοκεντρική προσέγγιση.

Το σύνολο των γνωρισμάτων αυτών αντικατοπτρίζουν τη φύση των εδραιωμένων ε

παγγελμάτων, όπως είναι η Ιατρική και η Νομική και αποτελούν σημείο προσδιορισμού και 

αναφοράς για κάθε άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική ενασχόληση (Abbott, 1988). Ωστόσο, 

οι διατυπώσεις κανονιστικών και ρυθμιστικών τυπολογιών τίθενται υπό αμφισβήτηση, αφού 

κάθε σύνολο γνωρισμάτων, τα οποία μάλιστα προέρχονται αποκλειστικά από τις παραπάνω 

επιστήμες, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως αποκλειστικό και οριστικό κριτήριο για όλα τα 

επαγγέλματα (Vanderstraeten, 2007). Εξάλλου, η αναφορά σε επαγγελματικά γνωρίσματα 

απομονωμένα από το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο είναι άτοπη, α

φού τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων αποτελούν ένα διακριτό χαρακτηριστικό των επο

χών και αντανακλούν κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αναδιαρθρώσεις (Συνώδη, 

2004).

1.1.3 Επαγγελματοποίηση
Στην προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης της έννοιας του επαγγελματισμού, συχνά 

απαντάται ο όρος «επαγγελματοποίηση». Ωστόσο, οι όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν δύο ομά

δες με διακριτά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, αφού η επαγγελματοποίηση εστιάζει σε θέματα 

κύρους, αυθεντίας και χρηματικών απολαβών, ενώ ο επαγγελματισμός σε προσωπικά και συ- 

μπεριφορικά γνωρίσματα, όπως η αφοσίωση, η δέσμευση απέναντι στο επάγγελμα, η ιδεολο
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γία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και οι εξειδικευμένες γνώσεις (Helsby, 1995' Nixon et 

al., 1997). Ακόμη, ο επαγγελματισμός αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε

σιών στο επαγγελματικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από αίσθημα αλτρουισμού, σε αντί

θεση με την επαγγελματοποίηση που ταυτίζεται με την ανάπτυξη εγωκεντρικών στοιχείων 

μέσα στην επαγγελματική ομάδα (Helsby, 1996' Hoyle, 2001).

Επίσης, είναι ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ των όρων “professionalization” και 

“vocationalization”. Ο πρώτος αναφέρεται στην ποιοτική εξέλιξη ενός επαγγέλματος, προϋ

ποθέτει την επαγγελματική ανάπτυξη και συνεπάγεται επαγγελματισμό, ενώ ο δεύτερος ε

στιάζει στην εισαγωγή ορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε ένα επάγ

γελμα -κατά κανόνα χαμηλών απαιτήσεων- και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομέ- 

νων από αυτό υπηρεσιών (Freidson, 2001' Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004). Αναλυτικότερα, 

ως επαγγελματοποίηση (professionalization) ορίζεται η διαδικασία, κατά την οποία μία εργα

σιακή ομάδα επιχειρεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θα τη μετασχηματίσουν σε επαγ

γελματική (Jackson, 1970: 28), ενώ, κατά τη Συνώδη (2004: 30-31), πρόκειται για μία πολύ

πλοκη διαδικασία σταδιακής αλλαγής που υφίσταται ένα είδος εργασίας με τελικό στάδιο τον 

επαγγελματισμό. Παρόλα αυτά, η επαγγελματοποίηση είναι μία μηχανιστική έννοια, διότι 

υποδηλώνει ότι τα είδη εργασίας που ενδέχεται να επαγγελματοποιηθούν περνούν από τα ίδια 

στάδια, με συγκεκριμένη σειρά, ή ότι είναι πάντα αναμενόμενο μερικά είδη εργασίας να υφί- 

στανται αυτή τη διαδικασία επαγγελματοποίησης εξαιτίας των βασικών τους ιδιοτήτων. Ε

ντούτοις, οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων (πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, 

κ.ά.) συνεχώς μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα οι διάφοροι εργαζόμενοι, οι οποίοι αποσκο

πούν στον επαγγελματισμό, να μην αντιμετωπίζουν πάντα την ίδια κοινωνία ή τους ίδιους 

παράγοντες σε κάθε χρονικό ή/και τοπικό σημείο (Συνώδη, 2004: 31-32).

1.1.4 Επαγγελματικότητα
Ως επαγγελματικότητα ορίζεται η ιδεολογικά, συμπεριφορικά, διανοητικά και επιστη

μολογικά βασισμένη στάση κάθε ατόμου σε σχέση με την πρακτική του επαγγέλματος στο 

οποίο ανήκει (Evans, 2008' Nixon et al., 1997). Οι Hoyle και John (1995) μάλιστα προβαί

νουν στη διάκριση μεταξύ των εννοιών του επαγγελματισμού και της επαγγελματικότητας. 

Αναφέρουν ότι ο επαγγελματισμός περιλαμβάνει την ιδεολογία, τη ρητορική και τις στρατη

γικές που ενστερνίζονται τα επαγγέλματα για αυτοπροβολή ή χρησιμοποιούνται από κυβερ

νητικούς φορείς προκειμένου να βεβαιώσουν την αποδοχή της εκάστοτε πολιτικής, ενώ η ε
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παγγελματικότητα εστιάζει στο σύνολο της γνώσης, των δεξιοτήτων και των διαδικασιών που 

καθοδηγούν τις επαγγελματικές πρακτικές.

Εντούτοις, σε πρακτικό επίπεδο, δεν καθίσταται απόλυτα εφικτή η διάκριση των δύο 

εννοιών, καθώς οι στρατηγικές και οι ρητορικές που εκφέρονται από τις συλλογικές επαγγελ

ματικές ενώσεις, τους πολιτικούς φορείς και άλλους εμπλεκομένους σχετικά με το κύρος, τις 

χρηματικές απολαβές και τις εργασιακές συνθήκες τείνουν, κατά κύριο λόγο, να αφορούν στη 

γνώση, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες που υιοθετούνται από τους επαγγελματίες στην 

πράξη (Swann et al., 2010' Whitty, 2000).

1.2 Ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού
Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα νέο πλαίσιο που 

διαμορφώνεται από ποικίλες αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πιο διευρυμένους ρόλους 

και αρμοδιότητες, στις οποίες αναμένεται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με επάρκεια 

(Day et al., 2007). Σημαντική, λοιπόν, παράμετρος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και 

των εκτεταμένων μεταβολών είναι η έννοια του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού, η οποία 

χρήζει συστηματικής διερεύνησης ως προς τα στοιχεία που τη συνθέτουν και την προσδιορί

ζουν. Βέβαια, οι ορισμοί ποικίλλουν, αφού πρόκειται για μία πολύπλοκη έννοια που βρίσκε

ται σε διαρκή τροποποίηση και προσαρμογή (Evans, 2008' Hargreaves, 2000). Εξάλλου, οι 

μεταβλητές που συμβάλλουν σε μία ολιστική προσέγγιση του επαγγελματισμού των εκπαι

δευτικών τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς υφίστανται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης 

και χωροχρονικές εξαρτήσεις (Hilferty, 2008). Στις δύο επόμενες ενότητες ακολουθεί μία συ

ζήτηση για την εν λόγω έννοια τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σκηνικό.

1.2.1 Διεθνείς εμπειρίες
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, εκδηλώνεται έντονα στην παιδαγωγική βι

βλιογραφία -κυρίως την αγγλική- το ενδιαφέρον για τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού 

(Day, 2002' Day & Smethem, 2009' Evans, 2011' Hilferty, 2008' Sachs, 2001), ενώ συχνά η 

ερευνητική δραστηριότητα εστιάζει στους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσή του 

(Evans, 2008' Swann et al., 2010' Tang & Choi, 2009' Webb et al., 2004). Το κίνημα, ωστό

σο, για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών διεκδικεί την αντιμετώπιση του εκπαιδευτι

κού ως επαγγελματία που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες του επιτρέπουν να ασκεί 

το διδακτικό έργο με υπευθυνότητα και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τόσο στην ικανο

ποίηση των μαθητών όσο και στη συνεχή ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων
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(Powell, 2000: 39). Βέβαια, ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών δεν προσδιορίζεται μόνο 

από την κατοχή πιστοποιητικών ή την αναβάθμιση του κοινωνικού τους status, αλλά και από 

την επαγγελματική τους επάρκεια, στην ενίσχυση της οποίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

συνεργασία με τους συναδέλφους, καθώς και η επιμόρφωση που καλλιεργεί δεξιότητες και 

παρέχει γνώσεις για τη βελτίωση της πρακτικής (Day et al., 2007' Hargreaves, 2000). Άλλω

στε, κομβικό ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδραματίζει η εμπλο

κή σε διαδικασίες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (Darling-Hammond, 1994).

Στην προσπάθειά τους μάλιστα να περιγράψουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτι

κών, οι Furlong et al. (2000) επισημαίνουν τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις: 1) ένα σύστημα 

επαγγελματικής γνώσης που αξιοποιείται στη διδασκαλία και τη μάθηση, 2) υπεύθυνη στάση 

και εξουσία του εκπαιδευτικού για τη βελτίωση και πρόοδο των μαθητών, 3) επαγγελματική 

αυτονομία του εκπαιδευτικού και ευχέρεια οργάνωσης της εργασίας του. Παρομοίως, οι Gray 

και Whitty (2010) υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα τριών επίσης ουσιαστικών και αλληλε- 

ξαρτώμενων στοιχείων που συνιστούν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού: α) τη γνώση, 

β) την υπευθυνότητα, γ) την αυτονομία. Ανάλογες απόψεις έχουν διατυπωθεί και από τους 

Day (2002) και Webb et al. (2004).

Ωστόσο, κατά την Ozga (1995), πρόκειται για μία μορφή εργασιακού ελέγχου των εκ

παιδευτικών που πλήττει την αυτονομία τους. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλοι 

ερευνητές, οι οποίοι εστιάζουν στους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη 

γνώση, την υπευθυνότητα και την αυτονομία του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και 

δυσχεραίνουν το χαρακτηρισμό της εκπαίδευσης ως επάγγελμα. Οι σημαντικότεροι έχουν ε- 

πισημανθεί από τους Swann et al. (2010: 551-552) και αποτυπώνονται αμέσως παρακάτω. 

Κατ’ αρχήν, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι γνώσεις και οι δε- 

ξιότητές τους έχουν θεωρητική θεμελίωση -ένα από τα στοιχεία που συνιστούν την οντότητα 

του επαγγελματισμού- καθώς τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν δεν είναι 

προβλέψιμα και σαφώς καθορισμένα. Η συσχέτιση, λοιπόν, μεταξύ της θεωρητικής γνώσης 

και της εκπαιδευτικής πρακτικής καθίσταται προβληματική, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται 

και να υποσκάπτεται εκ των έσω η όποια προσπάθεια για επαγγελματική αναγνώριση και κα

ταξίωση. Ακόμη, ο κυβερνητικός έλεγχος που ασκείται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

συνεπάγεται άρνηση εκχώρησης του ελέγχου σε εκπαιδευτικούς συλλόγους ή συμβούλια. 

Έχει, δηλαδή, διαμορφωθεί ένα περιοριστικό πλαίσιο ως προς την αυτονομία των εκπαιδευτι

κών, οι οποίοι, σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, βιώνουν καταστάσεις, όπου το κράτος, μέσω 

συγκεντρωτικών πολιτικών, παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων 

και σε ζητήματα παιδαγωγικής και αξιολόγησης που είναι συνυφασμένα με τον επαγγελματι
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σμό του εκπαιδευτικού (Day, 2002' Day & Smethem, 2009). Παρομοίως, οι Furlong et al. 

(2000) τονίζουν ότι οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τον κρατικό έλεγχο στην δια

μόρφωση του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων για την αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μετατρέπεται σταδιακά σε έναν τεχνικό 

της εκπαίδευσης. Παρατηρείται, συνεπώς, μία αποειδίκευση των εκπαιδευτικών στον εργασι

ακό τους χώρο μέσω του τεχνικού ελέγχου, ο οποίος αφορά φόρμουλες που ρυθμίζουν το πε

ριεχόμενο, το ρυθμό και τη μέθοδο της εργασίας των εκπαιδευτικών (Apple, 1993).

Επιπρόσθετα, από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τον επαγ

γελματισμό των εκπαιδευτικών εντοπίζεται μία άλλη ομάδα μελετητών που συνδέει την εν 

λόγω έννοια με την οικονομία και τις απαιτήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, ο Dale (1997) ε

στιάζει την προσέγγισή του στις σχέσεις οικονομίας και επαγγελματισμού υπογραμμίζοντας 

ότι η εκπαιδευτική πολιτική των κρατών έχει επηρεαστεί άμεσα από τις επιταγές της παγκό

σμιας οικονομίας, με αποτέλεσμα την υποταγή και δομική προσαρμογή της εκπαίδευσης σε 

αυτές. Θεωρεί ότι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών αποτελεί το ιδεολογικό όχημα των 

κρατών, προκειμένου να πείσουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους στην υπηρεσία των οικονομικών συμφερόντων. Προς την ίδια κατεύθυνση 

κινείται και ο Ball (1990), ο οποίος τονίζει πως ο επαγγελματισμός αποτελεί μία στρατηγική 

ελέγχου στην εργασία των εκπαιδευτικών τόσο σε διοικητικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο 

συμπεραίνοντας ότι το έργο της εκπαίδευσης υπόκειται ολοένα και περισσότερο στη λογική 

της βιομηχανικής παραγωγής και του ανταγωνισμού της αγοράς, με πρωταρχική εστίαση 

στον υπολογισμό κέρδους και απώλειας. Συγχρόνως, κατά τον Hatcher (1994), ο οποίος έχει 

διερευνήσει το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών σε αναφορά με εργασιακά 

μοντέλα που εφαρμόζονται στη βιομηχανία και την οργάνωση επιχειρήσεων, ο επαγγελματι

σμός που εισάγεται στην εκπαίδευση βασίζεται σε μία τεχνική, ορθολογική ιδεολογία που 

καθοδηγείται από την αγορά και πλήττει την αυτονομία των εκπαιδευτικών.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι ο επαγγελματισμός αποτελεί κοινωνική κατασκευή που 

διαρκώς μεταβάλλεται, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε αυτόν με 

την αποδοχή ή την απόρριψη του εξωτερικού ελέγχου που κινείται ενάντια στην αυτονομία 

τους (Helsby, 1995: 320). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Troman (1996: 476), οι εκπαιδευτικοί 

δεν υιοθετούν εξ ολοκλήρου τις κυρίαρχες διοικητικές κατευθύνσεις και κατασκευές του ε

παγγελματισμού, αλλά αναπτύσσουν οι ίδιοι τις δικές τους. Αναδεικνύεται, συνεπώς, η ανα

γκαιότητα ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες δια

μόρφωσης του επαγγελματισμού τους σε αντιδιαστολή με την άκριτη εφαρμογή πολιτικών

27

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



κατευθύνσεων και οδηγιών, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους αυτο

νομίας (Webb et al., 2004).

1.2.2 Η ελληνική πραγματικότητα
Όπως προκύπτει από όσα ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχει μία ευρεία συζήτηση για τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών διεθνώς. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, υφίσταται θεωρητικό 

και εμπειρικό έλλειμμα στο εν λόγω ζήτημα, όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω. Συγκεκριμέ

να, τη δεκαετία του 1990 γίνονται οι πρώτες αναφορές για το είδος του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνεται με τεχνοκρατική ιδεολογία για 

το επάγγελμά του, καθώς διαθέτει ελάχιστο έλεγχο πάνω στην εργασία του και υποχρεώνεται 

να ακολουθήσει την κρατική πολιτική (Νούτσος, 1999' Starida, 1995). Έτσι, δεν προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί θεωρούνται συχνά δημόσιοι υπάλληλοι ή 

λειτουργοί και όχι αυτόνομοι επαγγελματίες (Συνώδη, 2004).

Ωστόσο, από τους σημερινούς εκπαιδευτικούς απαιτείται γνώση του αντικειμένου δι

δασκαλίας και διδακτική δεξιότητα, ικανότητα αξιολογητή/κριτή και διαγνωστικές- 

συμβουλευτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης και ερευνητική διά

θεση, επικοινωνιακή ικανότητα, καθώς και ετοιμότητα για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρ

φωση. Ως επαγγελματισμός, συνεπώς, ορίζεται η ικανότητα του εκπαιδευτικού να εντάσσει 

τη διδασκαλία του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να ενδιαφέρεται για τις τρέχουσες εξελίξεις 

των επιστημών της αγωγής (Ξωχέλλης, 2005: 33-34' Παπαναούμ, 2003: 53).

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η συζήτηση για το ζήτημα του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μορφοποιείται μέσα από δύο κύριες ερμηνευτικές κατηγορί

ες. Η πρώτη αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό ως μία ιδεολογία που εισάγεται από την εξουσία 

με υποσχέσεις αναβάθμισης του κύρους και της κοινωνικής τους θέσης, ενώ στην πραγματι

κότητα αποκρύπτει και νομιμοποιεί την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στην εργασία τους. Η 

δεύτερη εστιάζει σε κείμενα και προτάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαγγελματι

σμό του εκπαιδευτικού και υιοθετεί την ιδεολογία του επαγγελματισμού ως μέσου επαγγελ

ματικής του ανέλιξης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν μελέτες, όπως αυτή του Νούτσου 

(1993) με θέμα «Οι εκπαιδευτικοί και η ιδεολογία του επαγγελματισμού», όπου συμπεραίνει 

ότι στόχος των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη

μα είναι η τεχνικοποίηση της εκπαίδευσης και η λειτουργία της βάσει της λογικής που διέπει 

τα καπιταλιστικά συστήματα. Παρόμοια, σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (2001), η ιδεολογία
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του επαγγελματισμού εισάγεται στην εκπαίδευση με απώτερο στόχο τη νομιμοποίηση και την 

ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στην εργασία των εκπαιδευτικών και το μετασχηματισμό της 

με «τεχνικίστικους» και «παραγωγικίστικους» όρους. Συχνά μάλιστα η επαγγελματική ανά

πτυξη των εκπαιδευτικών, όπως διαμορφώνεται από τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης, αναπαράγει και νομιμοποιεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί σχέσεις 

ανισότητας και υποταγής (Μαυρογιώργος, 2005). Εξάλλου, κατά τη Σιάνου (1997), η οποία 

έχει διαπραγματευτεί το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύ

λο τους, η εισαγωγή του επαγγελματισμού στο σώμα των εκπαιδευτικών αναπαράγει τις κοι

νωνικές ανισότητες δημιουργώντας ανομοιογένεια στους εκπαιδευτικούς που οδηγεί, με τη 

σειρά της, σε διαφορετικές οικονομικές απολαβές.

Στη δεύτερη κατηγορία μελετών ανήκουν εισηγήσεις, όπως αυτή του Καζαμία (1993) 

με θέμα «Ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός και ελληνική εκπαίδευση. Το θέατρο του παραλόγου», 

όπου προτείνονται αναδιαρθρώσεις στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με έμφαση 

στην πρακτική άσκηση και θεσμικές αλλαγές στις σχέσεις κράτους-σχολείου αποσκοπώντας 

στη διεύρυνση της αυτονομίας τους. Υποστηρίζει μάλιστα ότι αυτή πρέπει να είναι η επίσημη 

πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα προτάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκσυγχρο

νισμό. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και μία δεύτερη εισήγηση του Καζαμία (1993α) με τίτλο 

«Νέο-Ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός και Εκπαίδευση: Διαλογισμοί και πολιτικές στη φαντασιακή 

Ευρώπη», όπου επισημαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα ενίσχυσης της αυτονομίας και της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ενώ καταδεικνύεται η αντίφαση μεταξύ του μοντέλου επαγ

γελματισμού, όπως προβάλλεται από τα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα, και των συγκεντρωτι

κών, τεχνοκρατικών πρακτικών. Συγχρόνως, η Σταρίδα (1993), έχοντας διερευνήσει το ζήτη

μα του επαγγελματισμού μέσα από τα επίσημα κείμενα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολι

τικής, διαπιστώνει πως απουσιάζει ένα καθολικά αποδεκτό μοντέλο επαγγελματισμού. Υπο

γραμμίζει επίσης ότι ο συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συ

στήματος και η ετερογένεια του εκπαιδευτικού σώματος, με διαφοροποιητικούς παράγοντες 

το φύλο, την ηλικία και την κοινωνική προέλευση, αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ε- 

παγγελματοποίηση των ελλήνων εκπαιδευτικών. Από την πλευρά του, ο Ματσαγγούρας 

(1999) εστιάζει στη σημασία της αυτονομίας των εκπαιδευτικών ως βασικής προϋπόθεσης 

του επαγγελματισμού τους και υποστηρίζει ότι αυτή αποτελεί μία συλλογική και όχι ατομική 

υπόθεση. Παρομοίως, η Καρακατσάνη (2005) προωθεί έναν τύπο επαγγελματισμού που στο

χεύει στην ενίσχυση-ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού στην επίλυση προβλημάτων και όχι 

στην επεξεργασία ιδεολογικών ή κομματικών διαφορών.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι απουσιάζουν πρόσφατες ερευνητικές από

πειρες αναφορικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα με εξαίρεση την 

έρευνα των Υφαντή και Φωτοπούλου (2011), όπου εξετάστηκαν οι αντιλήψεις ελλήνων εκ

παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον επαγγελματισμό και την επαγγελμα

τική τους ανάπτυξη. Σε αυτή βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι σε ζητήματα επαγ

γελματισμού, ενώ παράλληλα επισημαίνουν τη σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης και της 

διαρκούς ενίσχυσης του γνωστικού τους υποβάθρου καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 

στο σχολείο. Ακόμη, μία σημαντική συγκριτική έρευνα, με αντικείμενο τις αντιλήψεις ελλή

νων και άγγλων εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τον επαγγελματισμό τους, διεξήχθη 

από τη Συνώδη (2004), η οποία διαπιστώνει ότι τα κοινά χαρακτηριστικά του επαγγελματία 

εκπαιδευτικού στις δύο χώρες είναι η αγάπη για τα παιδιά, η ικανότητα και η αφοσίωση στην 

εργασία του.

Τέλος, σε έρευνα των Γιώτη και Νόβα-Καλτσούνη (2002) επιχειρήθηκε να καταγρα

φούν οι απόψεις και στάσεις των ελλήνων εκπαιδευτικών για τη μελλοντική εξέλιξη της εκ

παίδευσης στο πλαίσιο των μετασχηματισμών που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή ενοποίη

ση, καθώς και για τη δυνατότητα διαμόρφωσης μίας κοινής επαγγελματικής ταυτότητας για 

τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. Διερευνήθηκε παράλληλα η επιθυμία τους για συμμετοχή 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα με εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. Από την εν 

λόγω μελέτη προέκυψε ότι τα περιεχόμενα των επίσημων κειμένων της κοινοτικής δράσης 

στην εκπαίδευση και των επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων χαρακτηρίζονται από ασάφεια και 

αοριστία, γεγονός που αποδιοργανώνει και προκαλεί άγχος στους εκπαιδευτικούς. Έτσι, οι 

τελευταίοι βρίσκονται σε μία σύγχυση σχετικά με το αν οι επιδιωκόμενοι στόχοι αποσκοπούν 

στη βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας με κριτήριο την ποιότητά της ή στην αύξηση της α- 

ποτελεσματικότητάς της στη βάση της οικονομικής διαχείρισης της εκπαίδευσης, οπότε και 

δεν συντείνουν στη διαφύλαξη της εθνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.

1.3 Μοντέλα επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Απάντηση στις επαγγελματικές ανάγκες που δημιουργεί το πολύπλοκο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο διδακτικό έργο επιχειρούν να δώσουν διάφορα μοντέλα επαγγελματισμού 

που εκτείνονται σε ένα συνεχές, στα δύο άκρα του οποίου τοποθετούνται το τεχνοκρατικό και 

το στοχαστικο-κριτικό μοντέλο με ενδιάμεσο το ερμηνευτικό (Ματσαγγούρας, 2005: 74). 

Βέβαια, οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν είναι σταθερές και ομοιόμορφες, 

με αποτέλεσμα κανένα από τα μοντέλα αυτά να μην μπορεί αποκλειστικά να καλύψει ούτε τις
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ανάγκες του εκπαιδευτικού σώματος σε δεδομένη στιγμή ούτε αυτές του ίδιου εκπαιδευτικού 

στις διάφορες φάσεις της επαγγελματικής του πορείας. Ωστόσο, κατά τον Ματσαγγούρα 

(2005: 79), ο αναμενόμενος τρόπος σύμπραξης των τριών μοντέλων, που αναλύονται αμέσως 

παρακάτω, τονίζει τη μειούμενη φορά του τεχνοκρατικού και την αυξανόμενη φορά του ερ

μηνευτικού και στοχαστικο-κριτικού μοντέλου.

1.3.1 Τεχνοκρατικό μοντέλο
Η προέλευση του τεχνοκρατικού μοντέλου προκύπτει αβίαστα από τη Θετικιστική 

Παιδαγωγική και αναφέρεται στην πρακτική πλευρά του εκπαιδευτικού έργου που απαιτεί 

την κατοχή οργανωτικο-διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών (Ματσαγγούρας, 2005: 74). 

Θεωρεί, δηλαδή, ότι το εκπαιδευτικό έργο, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (αρχική και εν- 

δοϋπηρεσιακή) και η βελτίωση του σχολείου μπορούν να επιτευχθούν με την εκμάθηση τε

χνικών γνώσεων και την εφαρμογή τους στο σχολείο (Βοζαΐτης & Υφαντή, 2013: 32) δίχως 

να λαμβάνεται υπόψη η αξιακή και πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης, γεγονός που αποε- 

παγγελματοποιεί τον εκπαιδευτικό περιορίζοντάς τον σε μεθοδολογικά ζητήματα (Ματσαγ- 

γούρας, 2002).

Ωστόσο, σε συνδυασμό με τις πρακτικές απόδοσης λόγου με προκαθορισμένα εξωτε

ρικά κριτήρια, εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος του εκπαιδευτικού κλάδου από τα όργανα 

της κεντρικής διοίκησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετρήσιμες μορφές μάθησης που 

απαιτεί η αγορά εργασίας αγνοώντας τις προθέσεις, αξίες, πεποιθήσεις, την εμπειρία και ε

παγγελματική κρίση του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2005: 76). Με λίγα λόγια, σε συν

θήκες τεχνοκρατίας, δίνεται στους εργαζομένους ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας που δεν 

τους επιτρέπεται να το υπερβούν, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν έλεγχο στον εργασιακό 

τους χώρο (Συνώδη, 2004).

1.3.2 Ερμηνευτικό μοντέλο
Βάση του αποτελεί η Ερμηνευτική Παιδαγωγική, η οποία αμφισβητεί ότι η παιδαγω

γική επιστημονική έρευνα κατέχει την αντικειμενική αλήθεια τονίζοντας ότι η γνώση είναι 

συγκειμενικής φύσης (contextual) και αποτελεί κοινωνική κατασκευή που συντελείται μέσω 

προσωπικής εμπλοκής και συλλογικής ανάλυσης αυθεντικών καταστάσεων. Αναγνωρίζει, 

δηλαδή, την αξία της πρακτικής γνώσης νομιμοποιώντας τον εκπαιδευτικό ως παραγωγό 

γνώσης και φορέα επαγγελματικής ανάπτυξης δίχως, όμως, να αρνείται την αναγκαιότητα της
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επιστημονικής γνώσης, η οποία αποκτά σημασία για τον εκπαιδευτικό όταν νοηματοδοτηθεί 

με τις προσωπικές αντιλήψεις και εμπειρίες του (Ματσαγγούρας, 2002).

Το ερμηνευτικό μοντέλο, λοιπόν, ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς, αναβαθμίζει το 

κύρος τους και αυξάνει τον έλεγχό τους στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Παρόλα αυτά, δέχεται έντονη κριτική τόσο από τους θετικιστές που τονίζουν τους κινδύνους 

ανακύκλωσης του υποκειμενισμού όσο και από τους οπαδούς της κριτικής σχολής λόγω της 

αδυναμίας του να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν στην υποκειμενική νοηματοδότηση 

των καταστάσεων οι κυρίαρχες στην κοινωνία εξουσιαστικές δομές (Ματσαγγούρας, 2005: 

77-78).

1.3.3 Στοχαστικο-κριτικό μοντέλο
Βασική θεωρητική του υποδομή αποτελεί η Κριτική Παιδαγωγική, η οποία επιδιώκει 

να καταστήσει εμφανείς τις δεσμεύσεις που ασκεί το κοινωνικό σύστημα στο εκπαιδευτικό 

υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που έχει η εκπαίδευση να συμβάλλει στη χειραφέτηση του 

ατόμου και την ανασυγκρότηση της κοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2002). Το συγκεκριμένο μο

ντέλο επαγγελματισμού επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης 

αναδεικνύοντας τη διλημματικότητα των εκπαιδευτικών καταστάσεων και τις παραδοχές των 

εναλλακτικών διδακτικών επιλογών, καθώς και τη στοχαστικότητα του διδασκαλικού επαγ

γέλματος (Ματσαγγούρας, 2005: 78).

Εντούτοις, συχνά περιχαρακώνεται στον κύκλο των προσωπικών εμπειριών των εκ

παιδευτικών, γεγονός που εγκλωβίζει τη σκέψη δίχως να προσφέρει δυνατότητες αναπλαισί- 

ωσης. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός να θεωρητικοποιεί 

και να αναπλαισιώνει τις πρακτικές του εμπειρίες, να εξετάζει συστηματικά τις συνεπαγωγές 

τους αναφορικά με διλημματικές εκπαιδευτικές επιλογές και να αποκαλύπτει τις εξουσιαστι

κές σχέσεις που διαπερνούν τις παιδαγωγικές αξιοποιώντας το πλαίσιο της συλλογικής δρά

σης που προσφέρει δυνατότητες για συγκρίσεις, αντιπαραθέσεις και μεταγνωστικές αξιολο

γήσεις (Ματσαγγούρας, 2005: 78-79).

1.4 Τύποι επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται διάφοροι τύποι επαγγελματισμού που έχουν εντο

πιστεί στη σχετική βιβλιογραφία, με σαφή αναφορά στον εκπαιδευτικό. Κάποιοι από αυτούς 

παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους και αλληλοσυνδέονται, ενώ άλλοι είναι δια

μετρικά αντίθετοι.

32

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



1.4.1 Κλασικός ή παραδοσιακός επαγγελματισμός (Classical Professional
ism)

Σημείο αναφοράς του παραδοσιακού ή κλασικού επαγγελματισμού αποτελεί η ιστορι

κή -συγκεκριμένα έως τα μέσα του 20ού αιώνα- θεμελίωσή του στην υποδειγματική αξίωση 

και απαίτηση για επαγγελματικό κύρος των επαγγελμάτων της Ιατρικής και της Νομικής 

(Swann et al., 2010) που χαρακτηρίζονται από υψηλή θέση στην κοινωνία, δημόσια αναγνώ

ριση και έναν ανδροκρατούμενο πληθυσμό (Hargreaves & Goodson, 1996). Ο συγκεκριμένος 

τύπος επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών βασίζεται στο κριτήριο της αυτονομίας, η οποία 

ερμηνεύεται αρχικά μέσα από την απόκτηση ενός γενικού κορμού γνώσης και, έπειτα, από 

την ελευθερία να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το διδακτικό τους έργο επιλέγοντας οι ίδιοι το 

περιεχόμενο και τη μέθοδο (Furlong, 2001).

Ωστόσο, ο κλασικός επαγγελματισμός έχει επικριθεί αρκετά, διότι οδηγεί στη δημι

ουργία εσωστρέφειας του εκπαιδευτικού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, ενώ αναφέρεται 

κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση γνώσεων, αλλά σπάνια σε αξίες (Solo

mon & Tresman, 1999). Εστιάζει, δηλαδή, σε ερωτήσεις του «τι» και «πώς» και όχι σε ερω

τήσεις του «γιατί» (Nieto, 2003).

1.4.2 Ευέλικτος επαγγελματισμός (Flexible Professionalism)
O ευέλικτος επαγγελματισμός προτάσσει την ανάπτυξη μίας κουλτούρας που ευνοεί 

την έννοια της συνεργασίας και της κοινής επαγγελματικής κοινότητας (professional commu

nity). Διαθέτει κυρίως τοπικό χαρακτήρα δεδομένου ότι οι τοπικές επαγγελματικές κοινότη

τες εκ φύσεως επιδεικνύουν ισχυρή συνεργασία και λειτουργούν ως μέσο ενίσχυσης του ε

παγγελματισμού των εκπαιδευτικών στη διδακτική πράξη (Talbert & McLaughlin, 1994). 

Συγχρόνως, τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, ως μέλους της ομάδας του σχολείου, γίνονται 

πιο σύνθετα -δεν είναι μόνο διδακτικά, αλλά και διαχειριστικά- και έτσι απαιτείται να είναι 

ευέλικτος στην εργασία του, γεγονός που αποτελεί συνάρτηση των γνώσεων και των δεξιοτή

των του (Hatcher, 1994). Εντούτοις, απέναντι στη συλλογική εργασία και στο πλαίσιο συνα

δελφικότητας που προτάσσεται, οι Barton et al. (1994) ασκούν κριτική υποστηρίζοντας ότι 

είναι πολύ πιθανό να διαμορφωθεί μία διχαστική και ανταγωνιστική κουλτούρα στο εκπαι

δευτικό επάγγελμα.
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1.4.3 Πρακτικός επαγγελματισμός (Practical Professionalism)
Ο πρακτικός επαγγελματισμός επιδιώκει να προσδώσει κύρος στις πρακτικές γνώσεις 

και αποφάσεις που εφαρμόζουν τα άτομα στο εργασιακό τους περιβάλλον (Hargreaves & 

Goodson, 1996). Ειδικότερα, θεωρεί ότι η στήριξη και η εξάρτηση από την εμπειρία αποκτά 

βαρύνουσα σημασία για την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και αποτελεί πηγή 

έγκυρου θεωρητικού υποβάθρου. Εξάλλου, η καθημερινότητα, η ρουτίνα και η γνώση που 

αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί από την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος, τις διδακτι

κές στρατηγικές, το περιβάλλον της τάξης και τους γονείς συγκροτούν την προσωπική πρα

κτική τους γνώση, η οποία είναι βιωματική (Brown & McIntyre, 1993).

1.4.4 Αναστοχαστικός επαγγελματισμός (Reflective Professionalism)
Η σύλληψη και ανάπτυξη της έννοιας του αναστοχαστικού επαγγελματία (reflective 

practitioner) θεμελιώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 από τον Donald Schon (1987), ο 

οποίος χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο όρο προκειμένου να περιγράψει και να αναπτύξει τις 

επιδέξιες και στοχαστικές αποφάσεις στα επαγγέλματα με ιδιαίτερη αναφορά στον εκπαιδευ

τικό, αφού η έννοια του αναστοχασμού διαπερνά το σύνολο της διδακτικής πράξης. Ο ανα- 

στοχασμός είναι στενά συνδεδεμένος με την πρακτική, καθώς η γνώση είναι ενσωματωμένη 

στη δράση («στοχασμός κατά τη δράση»), ενώ κεντρικό σημείο αποτελεί η ικανότητα λήψης 

αποφάσεων σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ξεχωρίζουν για τον 

επιδέξιο τρόπο εκτέλεσής τους (Schon, 1987). Έτσι, ο στοχαζόμενος επαγγελματίας εστιάζει 

το ενδιαφέρον του στο πρόβλημα και πειραματίζεται με την προβληματική κατάσταση, ενώ, 

κατά τη διάρκεια της δράσης ή ακόμη και μετά από αυτή, επανεκτιμά και επαναπροσδιορίζει 

την κατάσταση βάσει της εμπειρίας που έχει πλέον αποκομίσει (Καλαϊτζοπούλου, 2001).

1.4.5 Διευρυμένος επαγγελματισμός (Extended Professionalism)
Το μοντέλο του διευρυμένου επαγγελματία του Hoyle (1980) επιχειρεί να συνδέσει τη 

θεωρία με την πράξη υπογραμμίζοντας ότι η επαναδιεκδίκηση του επαγγελματισμού των εκ

παιδευτικών μπορεί να γίνει στο επίπεδο της επιστημονοποίησης της διδασκαλίας, κάτι που 

επιτυγχάνεται μόνο όταν αυτοί στηρίζουν την πρακτική τους στα πορίσματα της παιδαγωγι

κής επιστήμης. Επίσης, ο διευρυμένος επαγγελματισμός παρουσιάζεται συνήθως σε αντιπα

ράθεση με τον περιορισμένο, βασικό γνώρισμα του οποίου είναι ο εγκλωβισμός των προοπτι

κών του εκπαιδευτικού σε περιορισμένο χωροχρονικό πλαίσιο, όπου επικρατεί μία τάση ε

σωστρέφειας. Αντιθέτως, στο διευρυμένο επαγγελματισμό, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ευρύ
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τερες αρμοδιότητες και δεξιότητες μέσα από τη συσχέτιση μεταξύ εμπειρίας και θεωρίας και 

οι προοπτικές τους εκτείνονται πλέον πέρα από το πλαίσιο της τάξης. Δίνεται παράλληλα με

γάλη σημασία στις επαγγελματικές δραστηριότητες, στην επαφή με την επαγγελματική βιβλι

ογραφία, ενώ ενισχύεται η θεωρητική και πρακτική εμπειρία που αποκτάται με την ενδοϋπη- 

ρεσιακή κατάρτιση (Hargreaves & Goodson, 1996).

1.4.6 Νέος επαγγελματισμός (New Professionalism)
Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, μέσα από το πρόταγμα του εκσυγχρονισμού της 

εκπαίδευσης ως αναγκαιότητας που δημιουργούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην πορεία προς την παγκοσμιοποίηση, αναδύεται ο νέ

ος επαγγελματισμός που αποτελεί τον διάδοχο τύπο του παλαιού (Hargreaves, 1994). Στο ε

πίκεντρό του βρίσκονται η συλλογική εργασία, τα πολλαπλά καθήκοντα των εκπαιδευτικών 

και η ανάπτυξη μίας κουλτούρας διαρκούς μάθησης (Sachs, 1997).

Υποστηρίζει παράλληλα την απομάκρυνση από τις έννοιες της αυθεντίας και της αυ

τονομίας που εγκλωβίζουν τον εκπαιδευτικό στην απομόνωση της τάξης (Troman, 1996). 

Έτσι, η συμβατική τάξη, που, στον παλαιό επαγγελματισμό, εστίαζε μεμονωμένα στην εργα

σία των εκπαιδευτικών, ανατρέπεται και ορίζεται πλέον σε ένα νέο πλαίσιο που αντιλαμβάνε

ται το σχολείο ως ολότητα. Αναπτύσσονται, επομένως, νέες μορφές συνεργασίας που περι

λαμβάνουν εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη υπευ

θυνότητα (Hargreaves, 1994). Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός, εντός του νέου επαγγελματι

σμού, διαθέτει τα ακόλουθα γνωρίσματα (Hargreaves, 2001: 31):

• Διδάσκει μεθόδους και αντικείμενα διδασκαλίας και αντεπεξέρχεται στις μαθησιακές 

απαιτήσεις με τρόπο που ενδεχομένως δεν είχε διδαχθεί ο ίδιος.

• Επιδιώκει τη δια βίου κατάρτισή του.

• Αναπτύσσει και εφαρμόζει στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση της διδασκαλίας 

και της μάθησης.

• Ενσωματώνει την έρευνα ως στοιχείο που προάγει τη βελτίωση.

• Αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την αντιπαράθεση και το διάλογο ως δεδομένα που 

αναδεικνύουν τη συλλογικότητα.

• Αντιμετωπίζει τους μαθητές μέσα από μία συνεργατική και ισότιμη σχέση.

Με λίγα λόγια, ο δάσκαλος μεταβάλλεται σε πρωταγωνιστή και φορέα αλλαγής που 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η διδασκαλία, η μάθηση και η συνεργασία να αποτελούν
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αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής και της μαθησιακής κουλτούρας του σχολείου 

(Γκρίτζιος, 2006: 156).

1.4.7 Πολύπλοκος επαγγελματισμός (Complex Professionalism)
Ο πολύπλοκος επαγγελματισμός εκκινεί τη θεμελίωσή του με το επιχείρημα ότι τα 

επαγγέλματα πρέπει να χαρακτηρίζονται με κριτήριο την πολυπλοκότητα των εργασιακών 

καθηκόντων που περιλαμβάνουν (Hargreaves & Goodson, 1996). Ο Rowan (1994: 10) τονίζει 

πως η ύπαρξη πολυπλοκότητας στην εργασία λειτουργεί θετικά στην ενίσχυση του επαγγελ

ματικού κύρους και των απολαβών, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η διδασκαλία διακρίνεται από 

υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας.

1.4.8 Συνεργατικός επαγγελματισμός (Collaborative Professionalism)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας διευρύ

νεται περιλαμβάνοντας την έννοια της συνεργασίας (Hargreaves, 1994). Η εργασία των εκ

παιδευτικών στο πλαίσιο της συνεργατικής κουλτούρας παρέχει πληθώρα θετικών στοιχείων, 

όπως είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η μείωση του φόρτου εργασίας, η διάχυση της πληρο

φορίας και των καινοτομιών και η εμπλοκή σε διαδικασίες διαρκούς μάθησης που ενισχύουν 

τον επαγγελματισμό τους (Nixon et al., 1997).

Βέβαια, ο συνεργατικός επαγγελματισμός δεν εξαντλείται αποκλειστικά στη συνερ

γασία μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά περιλαμβάνει επίσης μαθητές, γονείς, οργανισμούς και 

όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Webb et al., 2004). Έτσι, ο 

συνεργατικός τρόπος εργασίας που προωθείται μεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων 

ανοίγει το δρόμο προς μία πιο περιεκτική μορφή επαγγελματισμού, όπου όλοι οι εμπλεκόμε

νοι κατανοούν τη φύση και τους περιορισμούς που αφορούν στην εργασία και τις προοπτικές 

καθενός, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά για τον ατομικισμό και την εργασιακή α

πομόνωση που διέκρινε τις πρακτικές των εκπαιδευτικών πριν τη δεκαετία του 1990 (Jeffrey 

& Troman, 2010).

1.4.9 Δημοκρατικός επαγγελματισμός (Democratic Professionalism)
Μέσα από το συνεργατικό επαγγελματισμό αναδύεται μία νέα μορφή επαγγελματι

σμού, γνωστή ως «δημοκρατικός επαγγελματισμός», όπου επιδιώκεται να τεθούν σε νέες, πιο 

ισότιμες βάσεις οι επαγγελματικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους υπόλοιπους εμπλεκο- 

μένους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, δεν αποσκοπεί μόνο στην εδραίωση και τη
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σύσφιξη των επαγγελματικών σχέσεων, αλλά επιπλέον στην ενεργό συμμετοχή ενός εκτετα

μένου φάσματος ατόμων ή ομάδων που είναι ευαισθητοποιημένοι και δεσμεύονται για μία 

πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία (Gale & Densmore, 2003). Στο συγκεκριμένο τύπο, ο 

οποίος δυνητικά μπορεί να λειτουργήσει ως προοδευτικό πρότυπο επαγγελματισμού, η ευθύ

νη του εκπαιδευτικού παύει να εξαντλείται στο περιθώριο της σχολικής τάξης και είναι πε

ρισσότερο εκτεταμένη, ενώ ο ίδιος καλείται να λειτουργήσει ως ενεργός επαγγελματίας καλ

λιεργώντας την κριτική σκέψη και αναπτύσσοντας νέες πρακτικές (Sachs, 2001).

1.4.10 Μετασχηματιστικός επαγγελματισμός (Transformative Professional
ism)

Η ανάλυσή του ανήκει στη Mockler (2005). Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τύπου 

απαιτεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς σε το

πικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς προβάλλεται η ανάγκη να δρουν με αυτονομία, 

να αναγνωρίζουν ανοικτά τις μαθησιακές τους ανάγκες και να εργάζονται συνεργατικά με 

άλλους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να κατανοούν συνεχώς τι απαιτείται στην εκπαιδευτική 

πράξη και με ποιον τρόπο θα προάγουν τις ατομικές τους επιδεξιότητες. Ως εκ τούτου, χρειά

ζονται δημιουργικοί εκπαιδευτικοί, ενεργοί μέτοχοι στο σχεδιασμό των αναλυτικών προ

γραμμάτων και των καινοτομιών στο σχολείο (ό.π.). Παρομοίως, η Sachs (2003: 16) υποστη

ρίζει ότι ο μετασχηματιστικός επαγγελματισμός εμπερικλείει βασικές αξιακές συμπεριφορές 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών, όπως την ενεργητικότητα, την ευελιξία, τη διάθεση υιοθέτη

σης αλλαγών, το διερευνητικό πνεύμα, την πίστη στη συνεχή ενίσχυση της γνώσης και την 

ετοιμότητα μπροστά στα νέα ερωτήματα και διλήμματα που θέτει το εκπαιδευτικό έργο.

1.4.11 Εν δράσει επαγγελματισμός (Enacted Professionalism)
Η έννοια του εν δράσει επαγγελματισμού αντιλαμβάνεται τον επαγγελματισμό εξίσου 

μέσα από τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και μέσα από τον ιδεολογι

κό χαρακτήρα που τον διέπει (Hilferty, 2008). Εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι ίδι

οι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επιδράσουν στην ποιότητα και στο χαρακτήρα της εργα

σίας τους (Hargreaves & Goodson, 1996). Πρόκειται, δηλαδή, για μία ενεργό διαδικασία κοι

νωνικής δέσμευσης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την επαγγελματική 

τους πορεία, ενώ σημαντικό γνώρισμα του συγκεκριμένου τύπου είναι η εξουσία. Μάλιστα, ο 

εν δράσει επαγγελματισμός, ως διαδικασία, συνδέει την εξουσία με το δικαίωμα των εκπαι

δευτικών να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής για τα αναλυτικά προγράμματα, την ανα
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γνώριση της ειδίκευσης στο αντικείμενό τους από τη σχολική διοίκηση και την επιδίωξη για 

αύξηση του επαγγελματικού τους κύρους (Hilferty, 2007).

1.4.12 Μεταμοντέρνος επαγγελματισμός (Postmodern Professionalism)
Η περιγραφή του μεταμοντέρνου επαγγελματισμού περιλαμβάνει τη διαπίστωση ότι η 

φύση και το μέλλον της μεταμοντέρνας κοινωνικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 

και ανταγωνιστικά και ότι οι αντιφατικές δυνάμεις που υφίστανται συνθέτουν μία κατάσταση 

που δεν αναδεικνύει νικητή ή ηττημένο (Hargreaves, 1994). Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται 

και στον εκπαιδευτικό κλάδο, αφού, κατά τους Hargreaves and Goodson (1996), οι ρητορικές 

και οι πρακτικές που αποδίδονται με τον όρο «επαγγελματισμός» μπορούν να ενδυναμώσουν 

ή να εκμεταλλευτούν τους εκπαιδευτικούς, ενώ, σε παγκόσμια κλίμακα, η εν λόγω έννοια δεν 

είναι ούτε θετική ούτε αρνητική. Ως εκ τούτου, απαιτούνται αγώνες που θα προσανατολίζο

νται στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εκπαίδευσης ως επάγγελμα.

Ειδικότερα, οι Hargreaves and Goodson (1996: 20-21) παρουσίασαν τις ακόλουθες 7 

αρχές ενός μεταμοντέρνου επαγγελματισμού: α) διευρυμένες ευκαιρίες να ασκήσουν οι εκ

παιδευτικοί αποτελεσματικά την κριτική τους αντίληψη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα ταυτό

χρονα με την ενίσχυση της υπευθυνότητάς τους στο χώρο εργασίας τους, β) δυνατότητες για 

ενασχόληση με τους ηθικούς και κοινωνικούς σκοπούς που θέτει το εκπαιδευτικό έργο, γ) 

ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ συναδέλφων για την παροχή αλληλοβοήθειας 

και υποστήριξης, δ) επαγγελματική αυτονομία, ε) προσήλωση στη συνολική ανάπτυξη των 

μαθητών και όχι μόνο στη γνωστική, στ) αυτοκατευθυνόμενη έρευνα προσανατολισμένη στη 

συνεχιζόμενη μάθηση και την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού, ζ) 

αναγνώριση της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Τέ

τοιου είδους προσεγγίσεις που συνδέουν την εκπαιδευτική έρευνα με την ανάπτυξη των εκ

παιδευτικών και την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση του έργου τους απαντώνται 

συχνά στη βιβλιογραφία από το 2000 και έπειτα (βλ. ενδεικτικά Guskey, 2002' Hall, 2009' 

Hargreaves & Fullan, 2012' Sachs, 2003).

1.5 Επαγγελματικό προφίλ σύγχρονου εκπαιδευτικού
Οι αλλαγές που σημειώνονται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής κατά τα τελευ

ταία χρόνια, υπό την επιρροή της μετανεωτερικότητας, επαναπροσδιορίζουν τους βασικούς 

προσανατολισμούς του σχολείου θέτοντας σε αμφισβήτηση τόσο τον παραδοσιακό ρόλο των 

εκπαιδευτικών όσο και το περιεχόμενο του επαγγελματισμού τους (Βεργίδης & Υφαντή,
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2011). Δεν αρκεί, δηλαδή, μόνο η γνωστική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, προκειμένου να 

θεωρείται αυτός πρότυπο επαγγελματία του κλάδου του, αφού ο δάσκαλος θεωρείται πλέον 

οδηγός, σύμβουλος και διαμεσολαβητής του πνεύματος της δια βίου μάθησης καλούμενος να 

αναπτύξει ειδικές δεξιότητες-«κλειδιά» που θα τον καταστήσουν ειδικό επαγγελματία δά

σκαλο. Έτσι, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απαιτεί, εκτός από τη διδακτική ικανότητα, 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας, ανάληψη 

συλλογικής ευθύνης, ετοιμότητα αξιολόγησης, κριτική σκέψη, κατανόηση των μαθησιακών 

αναγκών και προβλημάτων των μαθητών, εμπλοκή σε πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης (Γκρί- 

τζιος, 2006: 156).

Αναφορικά με το προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού, η Παπαναούμ 

(2003: 55-56) επισημαίνει ότι η αίσθηση αποστολής, η δέσμευση των εκπαιδευτικών σε έναν 

κώδικα αξιών, καθώς και η συνειδητοποίηση των συνεπειών του έργου τους τόσο σε ατομικό 

όσο και κοινωνικό επίπεδο συνιστούν δείκτες επαγγελματισμού και αποτελούν εγγύηση για 

έργο υψηλής ποιότητας. Ακόμη, σύμφωνα με τον Hoban (2002), ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

προσπαθεί να βελτιώνει και να εξελίσσει τις ικανότητές του κατασκευάζοντας ο ίδιος το ε

παγγελματικό προφίλ που επιθυμεί να προβάλλει ως επαγγελματίας. Εξάλλου, αποτελεσματι

κοί επαγγελματίες εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που ενεργούν σύμφωνα με την κρίση τους και 

αναπτύσσουν τρόπους συνεργασίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του σχολείου τόσο για 

τους μαθητές όσο και για τους ίδιους (Holly & McLoughlin, 1989).

Δίνεται, λοιπόν, έμφαση στις αξίες και το ήθος που πρέπει να διέπει τους εκπαιδευτι

κούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, παράλληλα με τη διαρκή επιστημονική ενη

μέρωση και την αντίστοιχη επαγγελματική ευαισθητοποίηση, στοιχεία που παραπέμπουν στη 

διαμόρφωση ενός στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, ενός εκπαιδευτικού ερευνητή και μεταρρυθ

μιστή (Γκρίτζιος, 2006: 152-153' Καλαϊτζοπούλου, 2001: 16-17). Η γνώση, δηλαδή, αντιμε

τωπίζεται ως μία συνεχιζόμενη δυναμική διαδικασία, η οποία καθιστά τους επαγγελματίες 

εκπαιδευτικούς ευέλικτους στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και ικανούς 

να λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις που τους αφορούν. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται 

από τους Βοζαΐτη και Υφαντή (2013), το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι μία δια βίου δι

αδικασία μάθησης και αυτός μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του έργου του, εάν η 

επαγγελματική του μάθηση υποστηρίζεται καθόλη την επαγγελματική του πορεία.

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά παγιδευμένοι ανάμεσα στις υψηλές προσ

δοκίες της κοινωνίας από αυτούς και τη χαμηλή επαγγελματική εκτίμηση. Έτσι, βρίσκονται 

σε μία ιδιαίτερη θέση αναζήτησης της ταυτότητάς τους ως επαγγελματίες που καλούνται να 

αποτελέσουν κοινωνικό πρότυπο (Sachs, 2003). Συγχρόνως, ο εκπαιδευτικός κλάδος προτάσ
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σει στην ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου αυτή του επιστήμονα παιδαγωγού, από την οποία 

απορρέει η επαγγελματική αυτονομία, καθώς η δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα αφορά απο

κλειστικά τις εργασιακές σχέσεις και δεν θίγει τις αρχές άσκησης του επαγγέλματος ούτε το 

επαγγελματικό κύρος. Υπό αυτή την έννοια, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας δεν αντικαθιστά 

τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και έτσι οι δημόσιοι λειτουργοί διατηρούν τη δυνα

τότητα να ασκούν την επαγγελματική τους αυτονομία (Ματσαγγούρας, 2004).

1.5.1 Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ εκπαιδευτικού
Ο επαγγελματισμός μπορεί να επηρεαστεί από πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

της ατομικής βιογραφίας, του θεσμικού πλαισίου και των εθνικών επιταγών για την εκπαί

δευση των εκπαιδευτικών (Murray, 2014). Άλλωστε, το επαγγελματικό προφίλ που καλείται 

να διαμορφώσει ένας εργαζόμενος είναι το σύνολο των υφιστάμενων αντιλήψεών του και ε

κείνων που αποκτά έπειτα από συνεχείς επιμορφώσεις και επαφές με ποικίλες οπτικές των 

εργασιακών συνθηκών (King, 1999). Ακολουθούν, λοιπόν, παρακάτω οι κυριότεροι παράγο

ντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του προφίλ του επαγγελματία εκπαιδευτικού.

1.5.1.1 Προσωπικές αντιλήψεις και ατομικά χαρακτηριστικά
Οι πτυχές της προσωπικότητας, οι ιδέες, στάσεις και απόψεις του εκπαιδευτικού συν

θέτουν το αξιακό του σύστημα, την προσωπική θεώρηση και κρίση επί των εκπαιδευτικών 

θεμάτων και επηρεάζουν την επιτυχία της επαγγελματικής του εξέλιξης (Day, 2003). Ο εκ

παιδευτικός προβάλλει τις εμπειρίες και απόψεις του πάνω στην πρακτική που ακολουθεί στη 

σχολική τάξη και έτσι, συνειδητά ή ασυνείδητα, μεταφέρει και εδραιώνει στη διδασκαλία του 

προσωπικά γνωρίσματα. Πρακτικές όπως η παροχή υποστήριξης στο μαθητή και η εστίαση 

στις ανάγκες του, ο ενθουσιασμός για το διδακτικό αντικείμενο, η προετοιμασία και η μελέτη 

του πριν το διδάξει συνιστούν ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που διαμορφώ

νουν το επαγγελματικό του προφίλ (Cruickshank et al., 2003).

Ωστόσο, οι εν λόγω εμπειρίες ενδέχεται να σταθούν εμπόδιο στην επαγγελματική α

νάπτυξη του εκπαιδευτικού, διότι δεν πρόκειται για ολοκληρωμένες απόψεις, αλλά για ενδει

κτικά στοιχεία από διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Έτσι, κατά τον Bottery (1997), εί

ναι ανάγκη να υπάρχει σύνδεση της επιστημονικής θεώρησης με την προσωπική, ώστε ο εκ

παιδευτικός να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις και παγιωμένες θέσεις και να διαμορφώσει μία 

συγκροτημένη δομή θεώρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπιστοσύνη που αποκτά στις δυνά

μεις του οδηγεί στην ικανοποίησή του ως επαγγελματία.
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1.5.1.2 Στρατηγικές διδασκαλίας
Συχνά θεωρείται ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλά εργασία, αλλά μία προσφορά στην 

κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, η διδασκαλία διαμορφώνει κοινωνικό ήθος και ο εκπαιδευτι

κός δεν ασκεί απλά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, αλλά αυτοπροσδιορίζεται τόσο ως 

άτομο όσο και ως επαγγελματίας. Μάλιστα, η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέγει επηρεάζει 

τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία, με τη σειρά τους, επηρεάζουν το επαγγελματικό του 

προφίλ, καθώς ο εκπαιδευτικός που αντιμετωπίζει τα παιδιά με ισότιμο τρόπο εκτιμάται ιδιαί

τερα από τους μαθητές και αισθάνεται ικανοποίηση ως επαγγελματίας (Aitkin & Zuzovsky, 

1994). Έχει, επίσης, υποστηριχθεί ότι η υιοθέτηση εκσυγχρονισμένων στρατηγικών διδασκα

λίας είναι καθοριστικός παράγοντας του επαγγελματικού του προφίλ (Ματσαγγούρας, 2005). 

Άλλωστε, ένα καλά οργανωμένο μάθημα αναδεικνύει την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού και 

την επαγγελματική του αξιοπιστία βοηθώντας τον να ανατροφοδοτεί το έργο του και να δια

πιστώνει τυχόν παραλείψεις (Cochran-Smith, 2006).

1.5.1.3 Κατάρτιση και επιμόρφωση
Στις μέρες μας προωθούνται ολοένα και περισσότερες πρακτικές/πολιτικές για την 

αναβάθμιση της αρχικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

για μεγαλύτερη αυτονομία στην άσκηση του έργου τους, δηλαδή, για την πραγματοποίηση 

δύο βασικών κριτηρίων επαγγελματισμού (Γκρίτζιος, 2006). Προκειμένου, λοιπόν, να μπορέ

σει να ασκήσει τα διδακτικά του καθήκοντα με επάρκεια, ο εκπαιδευτικός που θέλει να θεω

ρείται ολοκληρωμένος επαγγελματίας είναι ανάγκη να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις 

στον τομέα του και να επιμορφώνεται εκσυγχρονίζοντας τις παιδαγωγικές του πρακτικές 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Αυτή ακριβώς η φροντίδα για συνεχή πνευματική και ηθική εξέ

λιξη από την πλευρά του ίδιου του εκπαιδευτικού και η επιμόρφωσή του σε εκπαιδευτικά θέ

ματα είναι καθοριστικοί παράγοντες του επαγγελματικού του προφίλ, διότι έτσι μαθαίνει πώς 

να διδάσκει αποφεύγοντας τακτικές που θα τον οδηγήσουν στην αποτυχία και διαμορφώνει 

σωστή εικόνα επαγγελματία (Ματσαγγούρας, 2005).

Συγχρόνως, η επιμόρφωση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εκτός από τη βελτίωση 

και τη βοήθεια που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθημερινών ε

παγγελματικών καθηκόντων τους, στηρίζει διττά τη διαδικασία της προσωπικής τους ανάπτυ

ξης. Αρχικά, παρέχει ευκαιρίες εξέλιξης προδιαθέσεων, εμφάνισης νέων δεξιοτήτων και από

κτησης αυτογνωσίας μέσω της διαδικασίας του στοχασμού, ενώ, κατά δεύτερο λόγο, συντε

λεί στην απόκτηση επιπλέον προσόντων, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την καριέρα και
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την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 1995: 459-476). Παρομοίως, 

ο Powell (2000) τονίζει ότι ο επαγγελματισμός, στον οποίο επενδύει ο εκπαιδευτικός μέσα 

από συνεχείς επιμορφώσεις και ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων, τον καθιστά έναν σωστό και 

αποτελεσματικό επαγγελματία με ανταγωνιστικά προσόντα στην αγορά εργασίας.

1.5.1.4 Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε κοινωνικής και εκπαιδευτικής δι

εργασίας (Κουτούζης, 2008' MacBeath, 2001). Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτι

κών έχει την έννοια της διαμόρφωσης κρίσης σχετικά με την εργασία τους, ώστε να τους πα

ρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη για βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότη- 

τάς τους (Ευρυδίκη, 2013). Σε έρευνα των Grieve και McGinley (2010) βρέθηκε ότι οι εκπαι

δευτικοί χρειάζονται την ανατροφοδότηση του έργου τους, ώστε να αξιολογούν οι ίδιοι τον 

εαυτό τους και την πορεία που ακολουθούν σε επαγγελματικό επίπεδο. Εξάλλου, η αυτοαξιο

λόγηση του εκπαιδευτικού κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική τόσο για τον ίδιο και την προ

σωπικότητά του όσο και για την εξέλιξη του σχολείου (Lai & Lo, 2007). Πρόκειται, λοιπόν, 

για μία διαδικασία απαραίτητη για τον εκπαιδευτικό, διότι, μέσα από αυτή, καλείται να ανα

τροφοδοτήσει το έργο του και να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία της επαγγελματικής του ανά

πτυξης (Λουκέρης, Κατσαντώνη & Συρίου, 2009).

1.5.1.5 Ο θεσμός του μέντορα
Ένας τρόπος αποτίμησης του έργου του εκπαιδευτικού -εκτός από την αξιολόγηση- 

είναι ο θεσμός του μέντορα, όπου ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να υποστη

ρίξει και να καθοδηγήσει ένα συνάδελφο, με σκοπό να τον βοηθήσει να εμπλουτίσει τις διδα

κτικές πρακτικές και να αναπτύξει μηχανισμούς επίλυσης καθημερινών προβλημάτων που 

εμφανίζονται στο σχολικό χώρο (Schmidt, 2008). Μέσα, λοιπόν, από την ανταλλαγή εμπει

ριών σε μεθόδους και πρακτικές, αλλά και συζήτηση πάνω σε αυτές, ενδυναμώνεται το επαγ

γελματικό προφίλ και ενισχύεται ο επαγγελματισμός και η αποτελεσματικότητα του εκπαι

δευτικού (Λουκέρης, Κατσαντώνη & Συρίου, 2009).

1.5.1.6 Σχέσεις εκπαιδευτικού με διευθυντή, συναδέλφους, γονείς
Κατ’ αρχήν, οι αξίες του διευθυντή και ο τρόπος διαχείρισης της σχολικής μονάδας 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία και εξέλιξη του εκπαιδευτι

κού, καθώς και στη διαμόρφωση του επαγγελματικού του προφίλ (Dinham et al., 1995). Μά-
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λίστα, ο διευθυντής που επιθυμεί να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό και να ενδυναμώσει τον ε

παγγελματισμό του επιλέγει να υποστηρίξει το έργο του εκπαιδευτικού δίχως διάθεση επίκρι

σης και αποδοκιμασίας (Νταφλούκα, 2011).

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει θετικά τον επαγγελματισμό του εκ

παιδευτικού είναι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και η ανταλλαγή εμπει

ριών με αυτούς, διότι με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός ανακαλύπτει νέους τρόπους προ

σέγγισης των μαθητών και διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου που τον βοηθούν να αξιο

λογήσει τις δικές του επαγγελματικές επιλογές (Darby, 2008). Σε έρευνα μάλιστα των Grieve 

και McGinley (2010) βρέθηκε ότι η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών με συναδέλφους έ

χει θετική επίδραση στη διδακτική πρακτική του εκπαιδευτικού και στον τρόπο διαχείρισης 

των καθημερινών προβληματικών καταστάσεων. Δηλαδή, η συνεργασία με τους συναδέλ

φους τροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό με ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικών διδακτικών προ

σεγγίσεων, πρακτικές που ενισχύουν τον επαγγελματισμό του. Τέλος, η συνεργασία των εκ

παιδευτικών με τους γονείς παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και εμπειριών που 

καλλιεργούν την υπευθυνότητα και ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου εκ

παιδευτικού (Hargreaves, 1994' 2001).
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2° Κεφάλαιο: Οι Υπερεθνικοί Οργανισμοί

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αρχικά αναφορά γενικά στην εμφάνιση των υπερεθνικών 

οργανισμών στο σύγχρονο διεθνές σκηνικό, στο ρόλο τους και στις αρμοδιότητές τους και 

επιχειρείται μία εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Διεθνείς Οργανισμοί», καθώς επίσης 

και μία διάκρισή τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ακολουθεί μία λεπτομερέστερη ανα

φορά σε τέσσερις από αυτούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνερ

γασίας και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα και την UNESCO.

2.1 Εμφάνιση και ρόλος στη διεθνή σκηνή
Η σύγχρονη προβληματική στο χώρο των κοινωνικών επιστημών επικεντρώνεται σε 

μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις που επιφέρει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι συ

νακόλουθες μεταλλαγές στο ρόλο και τις αρμοδιότητες του κράτους λόγω της συγκρότησης 

διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί είναι η νέα πρόκληση στον τομέα 

των διεθνών σχέσεων ανάμεσα στον 19ο και τον 20ό αιώνα. Ειδικότερα, πλήθος διεθνών ορ

γανισμών εμφανίζονται σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο από το τέλος του Β' Παγκο

σμίου Πολέμου και έπειτα, περίοδο κατά την οποία ο ρόλος τους παρουσιάζεται ιδιαίτερα ε- 

νισχυμένος. Η έξαρση αυτή βασίζεται σε ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

παραγόντων σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας σε επίπεδο μέσων επικοινωνίας 

και μεταφοράς που επέφερε οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικές ανακατατάξεις επιτρέπο

ντας την αύξηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης παντός τύπου συνεργασιών μεταξύ 

προσώπων και φορέων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου (Busch, 1986).

Νέοι πόλοι διεθνούς ισχύος αναδύονται, επομένως, στο σύγχρονο κόσμο, τα χαρακτη

ριστικά των οποίων έχουν αρχίσει να απομακρύνονται ολοένα και ταχύτερα από αυτά που 

μπορούν να εγγραφούν και να περιορισθούν στα στενά εθνικά πλαίσια (Κεντρωτής, 2002: 

22). Εμφανίζονται, δηλαδή, δίκτυα που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα υπερεθνικών οργανι

σμών, όπου το κάθε κράτος συμμετέχει ως μία διακριτή συνιστώσα στην εκπλήρωση κοινών 

στόχων (Zmas, 2012: 364). Εξάλλου, από τη στιγμή που το ίδιο το έθνος-κράτος δεν υφίστα- 

ται και δεν λειτουργεί σε ένα κενό, δεν είναι δυνατό να αγνοούνται ή να περιθωριοποιούνται 

οι διεθνείς πραγματικότητες, αφού, κατά τον Μπουζάκη (2005: 135), αυτό που συμβαίνει έξω 

από τα όρια του έθνους-κράτους είναι πιο σημαντικό από αυτό που συμβαίνει εντός των ορί

ων του.

44

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Φαίνεται, λοιπόν, να κυριαρχεί στις μέρες μας η δημιουργία ευρύτερων του έθνους- 

κράτους γεωγραφικών ζωνών ελεύθερης διακίνησης προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων 

και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Ορισμένοι από αυτούς ασχολούνται με τη δημιουργία ό

ρων συντονισμού και κανονικοποίησης των οικονομικών λειτουργιών και πολιτικών, ενώ άλ

λοι σκοπό έχουν την τεχνολογική συνεργασία, την από κοινού πραγματοποίηση υπερεθνικών 

έργων ή/και την αμοιβαία εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών (Murray, 1971: 98-99). 

Επίσης, μερικοί έχουν πρωταρχικά οικονομικό προσανατολισμό, όπως ο Οργανισμός Οικο

νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και η Παγκόσμια Τράπεζα, άλλοι συνθέτουν 

περιφερειακούς πολιτικο-οικονομικούς σχηματισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και 

κάποιοι έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα, όπως η UNESCO (Robertson, 2003).

Με λίγα λόγια, οι υπερεθνικοί οργανισμοί, αποτελώντας ενίοτε μέσα συλλογικής 

προώθησης γενικών αρχών κοινής αποδοχής, αναδεικνύονται σε σημαντικούς παίκτες της 

σύγχρονης διεθνούς σκηνής όχι μόνο στα οικονομικά και πολιτικά θέματα, αλλά και στα εκ

παιδευτικά (Τσαούσης, 2007: 21). Πιο συγκεκριμένα, η στροφή τους προς τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο από την τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα και 

έπειτα δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με τους εξής βασικούς παράγοντες: α) την ύφεση που 

ακολούθησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την απελευθέρωση της εκπαίδευσης από τον 

κλοιό των πολιτικών ανταγωνισμών, β) τη ραγδαία εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης τόσο 

στην οικονομική όσο και στην ευρύτερη κοινωνική της διάσταση, γ) την αύξηση της ζήτησης 

για μέση και ανώτερη εκπαίδευση που συνοδεύει την άνοδο του βιοτικού και οικονομικού ε

πιπέδου των αναπτυσσόμενων χωρών και τη συνακόλουθη ραγδαία ανάπτυξη της διασυνορι

ακής εμπορίας εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Τσαούσης, 2007: 76). Έτσι, ο ^ v o a  (2000) υπο

γραμμίζει πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα, βασισμέ

νο στη μεταπολεμική εκπαιδευτική διεύρυνση, την τυποποίηση εκπαιδευτικών μοντέλων, την 

παγκόσμια διάχυση ενός μοντέλου μίας εκπαιδευτικής ιδεολογίας που βασίζεται στις αρχές 

της ανάπτυξης και προόδου και σε ένα διεθνές σύστημα επικοινωνίας και δημοσιεύσεων. Α

κόμη, ως προς τη διαμόρφωση της πολιτικής τους -στην προκειμένη περίπτωση, της εκπαι

δευτικής πολιτικής τους- αυτή συντελείται βάσει αφενός των διατάξεων των καταστατικών 

τους χαρτών που ορίζουν τις αρμοδιότητές τους και αφετέρου των αποφάσεων των αντιπρο

σωπευτικών τους οργάνων που αποτελούνται από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών. 

Κομβικό όμως ρόλο διαδραματίζουν και οι γραμματείες, στις οποίες οι καταστατικοί χάρτες 

παρέχουν σημαντική ανεξαρτησία ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους (Τσαούσης, 

2007: 21-22).
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Ωστόσο, όσον αφορά συγκεκριμένα την εκπαίδευση, οι διεθνείς οργανισμοί δεν δια

μορφώνουν μία δική τους αυτοτελή πολιτική, την οποία επιβάλλουν στα κράτη-μέλη τους. 

Απεναντίας, η συμβολή τους εστιάζεται στην επισήμανση κοινών προβλημάτων, την αναζή

τηση μεθόδων ανάλυσής τους, την πρόταση λύσεων για την αντιμετώπισή τους και την 

προώθηση της συνεργασίας των κρατών-μελών για την επίλυση των δυσκολιών στο πλαίσιο 

της δικαιοδοσίας του κάθε οργανισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η ιδιαίτερη πολιτική των διε

θνών οργανισμών έχει δύο κεντρικούς προσανατολισμούς, την πραγματοποίηση των σκοπών 

και στόχων που προβλέπονται από τον καταστατικό τους χάρτη αφενός και την εξασφάλιση 

της μέγιστης δυνατής συναίνεσης των κρατών-μελών στην πραγματοποίηση αυτών των κοινά 

αποδεκτών σκοπών αφετέρου (Τσαούσης, 2007: 39-40). Συχνά, βέβαια, οι πρωτοβουλίες 

ή/και ενέργειες των διεθνών οργανισμών εξυπηρετούν ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες που συνδέονται με τα ανταγωνιστικά και αντιμαχόμενα συμφέροντα μερικών 

από τις ισχυρότερες δυνάμεις που τους συγκροτούν (Τσαούσης, 2007' Waltz, 2000).

2.2 Εννοιολογική προσέγγιση
Κατ’ αρχήν, οι διεθνείς οργανισμοί καλύπτουν ολόκληρο το πλέγμα των διεθνών σχέ

σεων διαγράφοντας το πλαίσιο, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί και 

παγκόσμιοι θεσμοί αποτελώντας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατ’ ουσίαν φαινόμενο 

του 20ού αιώνα (Κεντρωτής, 2002α: 67). Ωστόσο, ο όρος «Διεθνής Οργανισμός» χρησιμο

ποιήθηκε για πρώτη φορά στην επιστημονική βιβλιογραφία από τον Σκωτσέζο νομομαθή 

James Lorimer, το 1867, στο δοκίμιό του “On the Application of the Principle of Relative or 

Proportional Equality to International Organization, Transactions of the Royal Society of Ed

inburgh”, ενώ η εφαρμογή του σε ευρύτερο πεδίο λαμβάνει χώρα μετά τον Α' Παγκόσμιο 

Πόλεμο (ό.π.: 72-73).

Παρόλα αυτά, στη διεθνή και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τους διεθνείς 

οργανισμούς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν δίνεται ένας ακριβής ορισμός, αλλά 

επιχειρείται η απαρίθμηση κάποιων κοινών στοιχείων και χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τον Jacobson (1984: 8), οι διεθνείς οργανισμοί ορίζονται ως εκείνες οι θεσμικές 

δομές, οι οποίες δημιουργούνται κατόπιν συμφωνίας δύο ή περισσότερων κρατών για τη δια

χείριση τακτών πολιτικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι οργανισμοί προβλέπουν συναντήσεις α

ντιπροσώπων των κρατών-μελών τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διαθέτουν συγκεκρι

μένες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και μόνιμη γραμματεία ή προσωπικό, ενώ διακρί- 

νονται από την κλασική διπλωματία λόγω δομής και διάρκειας.
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Από την πλευρά του, ο Zorgbibe (1991: 9-10) σημειώνει χαρακτηριστικά πως, από 

νομική άποψη, προσδιορίζονται ως διεθνείς μόνο οι διακυβερνητικοί οργανισμοί, καθώς μόνο 

αυτοί εμφανίζουν μία νομική προσωπικότητα μέσα στη διεθνή έννομη τάξη πλάι στα πρωτο

γενή υποκείμενα που είναι τα κράτη. Η ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται από 

την αρχή της εξειδίκευσης, ενώ τα όργανά τους δεν διαθέτουν παρά τις αναγκαίες δυνατότη

τες για να επιτύχουν τους καταστατικούς τους στόχους. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο πολιτικός ανα

λυτής τείνει να συμπεριλάβει στην έννοια των διεθνών οργανισμών και εκείνες τις διεθνικές 

δυνάμεις και ιδιωτικές διεθνείς ενώσεις που υπερβαίνουν τα σύνορα.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, έχουν κατά καιρούς προταθεί από καθηγητές πανεπιστημί

ου και επιστήμονες που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο διάφοροι ορισμοί σχετικά με την 

έννοια των διεθνών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ρούκουνα (1983: 146), 

ο διεθνής οργανισμός είναι ένας φορέας που δημιουργείται με συνθήκη μεταξύ κρατών, χα

ρακτηρίζεται από μονιμότητα, αποβλέπει σε κοινούς σκοπούς διεθνούς συνεργασίας, κινείται 

στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, διαθέτει ιδιαίτερα όργανα -ξεχωριστά από εκείνα των 

κρατών-μελών του- και έχει ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. Παρομοίως, ο Χριστοδουλίδης 

(1984: 65) αναφέρει ότι διεθνής οργανισμός είναι μία ένωση υποκειμένων του διεθνούς δι

καίου, η οποία ιδρύεται με διεθνή συνθήκη για την εκπλήρωση ορισμένου σκοπού διαθέτο

ντας σταθερό χαρακτήρα και δική της βούληση που εκδηλώνεται μέσω ενός πλέγματος οργά

νων, όπως προβλέπονται από την καταστατική της πράξη. Από την πλευρά του, ο Οικονομί- 

δης (1989: 13) τονίζει ότι έχει την ιδιότητα του διεθνούς οργανισμού κάθε οντότητα προερ

χόμενη από τη θέληση των κρατών, η οποία, δημιουργούμενη κατά κανόνα με διεθνή συνθή

κη, είναι προικισμένη με διεθνή νομική προσωπικότητα και ασκεί επί μόνιμης βάσης με τα 

δικά της όργανα τα διεθνή καθήκοντα που της ανατέθηκαν από τα κράτη-μέλη της.

Επιπροσθέτως, κατά τον Ροζάκη (1985: 26-27), ένας διεθνής οργανισμός είναι ένας 

σταθερός και διαρκής μηχανισμός που συνήθως έχει νομική προσωπικότητα. Αποτελεί, δη

λαδή, ένα χωριστό υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μέσα στη διεθνή κοινωνία και 

λειτουργεί για την επιτέλεση ορισμένων στόχων. Παρομοίως, ο Μπρεδήμας (1983: 101) ανα

φέρει ότι πρόκειται για μία ένωση υποκειμένων του διεθνούς δικαίου, ιδρυμένη με διεθνή 

συνθήκη, διαθέτουσα μόνιμα όργανα και αυτονομία απέναντι στα μέλη της και επιφορτισμέ

νη με την πραγματοποίηση ορισμένου σκοπού. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η 

Κούφα (1988: 109), η οποία τονίζει πως οι διεθνείς οργανισμοί είναι ενώσεις ή συνενώσεις - 

κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά- από κράτη με συμβατική βάση και με ιδιαίτερα μό

νιμα όργανα που διασφαλίζουν τη συνεργασία των μελών για την επιδίωξη ορισμένων κοινών 

σκοπών.
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Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι από το σύνολο της θεωρίας περί διεθνών οργανι

σμών που προηγήθηκε προκύπτει ότι η ικανότητά τους να συνάπτουν διεθνείς συνθήκες α

πορρέει από ένα ιδιαίτερο νομικό σύστημα που στηρίζεται κυρίως στην ιδρυτική τους συνθή

κη, αλλά και στην καθιερωμένη πρακτική τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική διαφο

ροποίηση από διεθνή οργανισμό σε διεθνή οργανισμό. Έτσι, το διεθνές νομικό καθεστώς των 

οργανισμών αυτών διακρίνεται από ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υπο

χρεώσεις τους (Κεντρωτής, 2002: 34-35).

2.3 Τυπολογία και διάκριση
Οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους διε

θνείς διακυβερνητικούς και τους διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (Κεντρωτής, 2002: 

64). Οι πρώτοι είναι ενώσεις κρατών που ιδρύονται και βασίζονται σε μία διεθνή συνθήκη, η 

οποία επιδιώκει την εκπλήρωση κοινών στόχων και συγκεκριμένων λειτουργιών έχοντας τα 

δικά της ειδικά όργανα. Οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν ένα νομοθετικό σώμα που 

δημιουργεί νομικές πράξεις, όπως ψηφίσματα και οδηγίες, που δεσμεύουν τους οργανισμούς, 

ενώ αρκετοί έχουν ένα μηχανισμό επίλυσης των διαφωνιών και των διαφορών μεταξύ των 

κρατών-μελών. Πολλοί έχουν, επίσης, ένα εκτελεστικό όργανο που διευκολύνει τη δράση 

τους. Από την άλλη πλευρά, μη κυβερνητικοί διεθνείς οργανισμοί είναι εκείνοι που απαρτί

ζονται από μη κυβερνητικούς αντιπροσώπους και από πρόσωπα. Περιλαμβάνουν τις μη κρα

τικές, εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αναλαμβάνουν συνήθως 

δράσεις στους ακόλουθους τρεις τομείς (βλ. Stromquist, 2002): α) παροχή υπηρεσιών σε κοι

νωνικές ομάδες/άτομα (ιδίως τις πιο αδύναμες με στόχο την ανακούφιση και υποβοήθησή 

τους), β) ανάπτυξη προγραμμάτων που ενισχύουν την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων ή 

ομάδων να προσδιορίζουν και να προωθούν τις ανάγκες τους με τις δικές τους δυνάμεις και γ) 

διαμεσολάβηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με το κράτος ή/και άλλους φορείς.

Η προώθηση των στόχων αυτών συνδέεται με την ίδρυση μίας ποικιλίας τέτοιου εί

δους οργανισμών που ασχολούνται με διαφορετικά θέματα (π.χ. υγεία, παιδεία, πολιτισμός, 

περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών, ανθρώπινα δικαιώματα, απασχόληση, κλπ) σε τοπικό, εθνι

κό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, δεν διαθέτουν διεθνές νομικό status και 

επομένως δεν μπορούν να συνάψουν συνθήκες ή άλλες διεθνείς συμφωνίες (ό.π.). Στην πα

ρούσα εργασία γίνεται αναφορά σε διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπο

ρούν να διακριθούν σε επιμέρους κατηγορίες βάσει των παρακάτω κριτηρίων (βλ. Κεντρω

τής, 2002: 65):
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1) Με βάση τα μέλη τους. Μία απλή διάκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε οργανι

σμούς στους οποίους η ικανότητα απόκτησης της ιδιότητας μέλους είναι ανοιχτή για όλα τα 

κράτη και σε εκείνους, όπου η ιδιότητα μέλους περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη ομάδα ή 

κράτη. Έτσι, οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί διακρίνονται σε παγκόσμιους (π.χ. ο 

Ο.Η.Ε.) και σε περιφερειακούς (π.χ. η Ε.Ε.).

2) Ανάλογα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές τους. Μία απλή διάκριση μπορεί να 

γίνει ανάμεσα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο 

(ειδικοί διεθνείς οργανισμοί) και σε οργανισμούς με πιο ευρεία πεδία δράσης (γενικοί διε

θνείς οργανισμοί).

3) Με βάση το κατά πόσον οι διεθνείς οργανισμοί σχεδιάζουν και καθορίζουν τη θε

ματική και τη στρατηγική τους ή είναι σε θέση να εκτελούν περισσότερο και συνάμα να ε

λέγχουν την εφαρμογή των αποφάσεών τους.

2.4 Οι τέσσερις υπό μελέτη Υπερεθνικοί Οργανισμοί
2.4.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμιγώς ευρωπαϊκός διεθνής οργανισμός και αποτελεί με

τεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), η οποία ιδρύθηκε το 1957 από 

τα 6 ευρωπαϊκά κράτη που αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

(Ε.Κ.Α.Χ.) (Τσαούσης, 2007). Δημιουργήθηκε συγκεκριμένα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993 και είναι ένας οργανισμός υπερεθνικής ή/και δι

ακρατικής συνεργασίας (Κάτσιος, 2002).

Πιο συγκεκριμένα, το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης άρχισε να παίρνει τη μορφή 

πραγματικού πολιτικού σχεδίου μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα δύο βασικά 

ιδεολογικά ρεύματα που επηρεάζουν την πορεία αυτής της ενοποίησης είναι ο ομοσπονδι- 

σμός (federalism) μέσω του διαλόγου και της συμπληρωματικότητας τοπικών, εθνικών, περι

φερειακών και ευρωπαϊκών αρχών και ο λειτουργισμός (functionalism) με άξονα την προο

δευτική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο κοινοτικό επίπεδο (ό.π.: 164-165). Άλ

λωστε, έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί πως η Ε.Ε. αποτελεί είτε ένα δυνάμει ομοσπονδιακό 

κράτος είτε μία χαλαρή συνομοσπονδία με στοιχεία διεθνούς οργανισμού. Η πρώτη άποψη 

στηρίζεται στο γεγονός πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται -αρκετές φορές χωρίς ομοφωνία- 

είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη και τους πολίτες τους, ενώ η δεύτερη στο ότι όλες 

οι συνθήκες υπογράφονται από κυρίαρχα κράτη (Κανελλόπουλος, 1993: 70-71).
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Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μόρφωμα που δεν μπορεί εύκολα να 

ταξινομηθεί ούτε στη μία ούτε στην άλλη κατηγορία (Σκανδάμης, 1994: 76). Για το λόγο αυ

τό, είναι προτιμότερο να ιδωθεί ως ένα πείραμα εν εξελίξει (Τσινισιζέλης & Χρυσοχόου, 

1995: 25), καθώς πρόκειται για μία πρωτόγνωρη ιστορικά μορφή θεσμικής οργάνωσης, γεγο

νός που αποδεικνύεται από την ξεχωριστή παρουσία των εθνικών κρατών, τη δημιουργία υ

περεθνικών θεσμών και την ταυτόχρονη συνεργασία τόσο των πρώτων όσο και των δεύτερων 

για τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής (Wessels & Rometsch, 1996). Κινείται, άλλωστε, σε 

3 παράλληλα επίπεδα: το ενδοενωσιακό που συγκροτείται από τα κράτη-μέλη της, το διευ

ρωπαϊκό, στο οποίο εντάσσονται όλα τα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας κράτη της ευρωπαϊ

κής ηπείρου, καθώς και η συνεργασία της με άλλους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και το παγκόσμιο, στο οποίο εντάσσονται τα εκτός Ευρώ

πης κράτη (Τσαούσης, 2007: 256).

Σε αντίθεση με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, 

η Ε.Ε. είναι ο μόνος οργανισμός που διαθέτει υπερεθνική αποφαντική, εκτελεστική και δικα

στική εξουσία που της παρέχει τη δυνατότητα να επιβάλλει στα κράτη-μέλη της τις κοινοτι

κές αποφάσεις (Τσαούσης, 2007). Διαθέτει, εξάλλου, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που αποτελείται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επι

τροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεπικου- 

ρούμενα από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), την Επιτροπή των Περιφε

ρειών (Ε.Π.) και μία σειρά άλλων εξειδικευμένων οργανισμών και υπηρεσιών (Κάτσιος, 

2002: 174). Από τα όργανα αυτά, εκείνα που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις, άλλοτε μό

να τους και άλλοτε από κοινού, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εκτελεστικό όργανο της 

Ε.Ε.) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αντιπροσωπευτικό όργανο της Ε.Ε.). Το κεντρικό διοι

κητικό όργανο εφαρμογής των εν λόγω αποφάσεων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το όρ

γανο που διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων της Ένωσης είναι το Ευρωπαϊκό Δικα

στήριο που θεμελιώνει τις αποφάσεις του στη Συνθήκη σύστασης της Ένωσης, στην οποία 

προσδίδει την ιδιότητα καταστατικού χάρτη (Τσαούσης, 2007: 369).

Αποστολή της Ε.Ε. αποτελεί η εξασφάλιση αρμονικής, ισορροπημένης και διαρκούς 

ανάπτυξης των οικονομιών, υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ισό

τητας ευκαιριών, βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς πληθωρισμό, υψηλής ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών, προστασίας του περιβάλλοντος, ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου, καθώς επίσης 

και κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών (Κάτσιος, 

2002: 168). Στο πλαίσιο μάλιστα της νέας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματι

κότητας που θεμελίωσε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η εκπαίδευση καλείται να παίξει σημα
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ντικό ρόλο. Βασική, λοιπόν, επιδίωξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. είναι, από το 

1996 και έπειτα, η πραγματοποίηση της κοινωνίας της γνώσης και η δια βίου μάθηση στο 

πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και η ανάπτυ

ξη ενός καλά εκπαιδευμένου και υψηλής απόδοσης εργατικού δυναμικού (Τσαούσης, 2007).

2.4.2 Ο.Ο.Σ.Α.
Στις 16 Απριλίου 1948, ιδρύεται, με έδρα το Παρίσι, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οι

κονομικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ.), προκειμένου να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ για την 

ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 14 Δεκεμβρίου 1960, με

τεξελίσσεται στο σημερινό Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

(Zorgbibe, 1991) και έτσι μετασχηματίζεται από αμιγώς ευρωπαϊκό σε οργανισμό με μικτό 

χαρακτήρα -διεθνή και ευρωπαϊκό- γεγονός που επιτρέπει τη συνένωση των χωρών της Δυτι

κής Ευρώπης με τις αναπτυγμένες υπερατλαντικές χώρες της Δύσης και την Ιαπωνία. Περι

λαμβάνει, δηλαδή, την Ε.Ε. και μη ευρωπαϊκά κράτη, ενώ συνεργάζεται και με διάφορες άλ

λες χώρες και διεθνείς οργανισμούς (Τσαούσης, 2007: 326).

Ο Κάτσιος (2002), από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ο Ο.Ο.Σ.Α. συγκαταλέγεται 

στους παγκόσμιους οικονομικούς οργανισμούς, ενώ, κατά τον Τσαούση (2007: 336-337), εί

ναι ένας μηχανισμός παροχής αμοιβαίας τεχνικής βοήθειας σε κράτη που διέθεταν ήδη έναν 

κοινό πολιτικό και κοινωνικό πολιτισμό, μία προηγμένη μορφή διοικητικής οργάνωσης και 

ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άμεση πρόσβαση του οργανι

σμού σε στοιχεία, σε πολιτικές και επιδιώξεις, γεγονός που του επιτρέπει να κάνει υποδείξεις, 

να ελέγχει το βαθμό υλοποίησής τους και να συμβάλλει στη δημιουργία ερευνητικών μεθο

δολογιών και εργαλείων που επιτρέπουν τη συγκρισιμότητα.

Ειδικότερα, είναι ένας οργανισμός με κύριο αντικειμενικό σκοπό την προώθηση της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Με βάση τις καταστατικές του αρχές, ο Ο.Ο.Σ.Α. 

προωθεί πολιτικές που έχουν σκοπό να: 1) επιτύχουν τη μέγιστη βιώσιμη οικονομική αύξηση 

και απασχόληση και ένα αυξανόμενο επίπεδο ζωής στις χώρες-μέλη διατηρώντας ταυτόχρονα 

τη νομισματική σταθερότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, 

2) συμβάλλουν στην υγιή οικονομική επέκταση των κρατών-μελών -και μη μελών- στη δια

δικασία της οικονομικής ανάπτυξης, 3) συμβάλλουν στην επέκταση του παγκόσμιου εμπορί

ου σε πολυμερή και χωρίς διακρίσεις βάση σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις (Κάτσιος, 

2002: 238' Τσαούσης, 2007: 325).
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Τέλος, όσον αφορά συγκεκριμένα τον εκπαιδευτικό τομέα, ο Ο.Ο.Σ.Α. χαρακτηρίζε

ται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και διορατικότητα σχετικά με τη συγκρότηση και τις 

λειτουργίες του στις νέες κάθε φορά συνθήκες που εμφανίζονται σε διεθνές επίπεδο. Μία ση

μαντική του δραστηριότητα είναι η ερευνητική και συμβουλευτική του συμβολή σε θέματα 

παιδείας σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων, κρατών-μελών -και μη μελών-, 

καθώς επίσης και της ευρύτερης διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, μέλη της οποίας συμμε

τέχουν ενεργά στις επιμέρους συμβουλευτικές επιτροπές του και σε διεθνείς συναντήσεις και 

συνέδρια. Προσφέρει, δηλαδή, υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, της συλλογής και επεξερ

γασίας δεδομένων και της ενημέρωσης (Τσαούσης, 2007) και παράγει εκθέσεις και στατιστι

κά στοιχεία για τη σύνθεση ενός παγκοσμίως επιτυχημένου σχολείου και εκπαιδευτικού (Πα- 

σιάς, 2006).

2.4.3 Παγκόσμια Τράπεζα
Η Ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους οικονομι

κούς οργανισμούς και είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε τον Ιούλιο 

του 1944 με έδρα την Ουάσινγκτον. Η δράση της καλύπτει τις ακόλουθες γεωγραφικές περι

οχές: την (υποσαχάρια) Αφρική, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, τη Νότια Ασία, την 

Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τη Λατινική Αμε

ρική και την Καραϊβική. Είναι ένας οργανισμός που δίνει επιχορηγήσεις, δάνεια και συμβου

λές σε όλο τον κόσμο προκαλώντας μεγάλη παγκόσμια επιρροή (Klees, 2012: 152).

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας περιλαμβάνει τη Διεθνή Τράπε

ζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης, τη Διεθνή Ένωση 

Ανάπτυξης και το Γραφείο Πολυμερούς Εγγύησης Επενδύσεων. Πρόκειται για εξειδικευμέ

νους οργανισμούς που ανήκουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών με κοινό στόχο την 

προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

μέσω οικονομικής, κοινωνικής και τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης αναπτυξιακών προ

γραμμάτων, παροχής τεχνογνωσίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις κυβερνήσεις των 

κρατών-μελών, σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή σε ιδιωτικούς φορείς για τους οποίους εγ- 

γυώνται οι κυβερνήσεις. Παρόλο που καθένας από τους θεσμούς αυτούς διαθέτει αυτονομία 

και δική του νομική προσωπικότητα, κοινός διοικητικός τους προϊστάμενος είναι ο Πρόεδρος 

της Παγκόσμιας Τράπεζας (Κάτσιος, 2002: 215-217).

Αναλυτικότερα, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, γνωστή και ως 

Παγκόσμια Τράπεζα, είναι ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός που εδρεύει στην Ουάσιν-
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γκτον. Η λειτουργία της άρχισε ουσιαστικά το 1945. Βασικός στόχος της είναι η υποστήριξη 

της οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των κρατών-μελών της μέσω της διάθεσης 

κεφαλαίων για παραγωγικούς σκοπούς. Αποβλέπει τόσο στην προώθηση του οικονομικού εν

διαφέροντος με την παροχή εγγυήσεων ή τη συμμετοχή σε μακροπρόθεσμες δανειοδοτήσεις 

και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις όσο και στην εντατικοποίηση των διεθνών εμπορικών συναλ

λαγών (Κάτσιος, 2002: 217-219).

Η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης είναι ένας διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτη

τος οργανισμός, στόχο του οποίου αποτελεί η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των ανα

πτυσσόμενων χωρών μέσω της οικονομικής και τεχνικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρή

σεων των κρατών-μελών, ακόμα και με συμμετοχή στο εταιρικό τους κεφάλαιο (Κάτσιος, 

2002: 220-221). Όσον αφορά τη Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης, αυτή ιδρύθηκε το 1960 ως θυγα

τρικός οργανισμός της Τράπεζας Διεθνούς Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αποσκοπώντας 

στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και την 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου των αναπτυσσόμενων χωρών. Υπάγεται διοικητικά στη δικαιο

δοσία της Τράπεζας και των οργάνων της, ενώ το επιτελείο των συνεργατών της είναι κατα

νεμημένο στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοδοτήσεων, της πολιτικής, του σχεδια- 

σμού και της έρευνας (Κάτσιος, 2002: 219-220).

Τέλος, το Γραφείο Πολυμερούς Εγγύησης Επενδύσεων ιδρύθηκε επίσης ως θυγατρι

κός οργανισμός της Τράπεζας και απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής ανεξαρτησίας. 

Στόχος του είναι η προώθηση των άμεσων ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων στις υπό α

νάπτυξη χώρες συμπληρώνοντας τις δράσεις της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας με την 

παροχή εγγυήσεων υπό μορφή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων για μη εμπο

ρικούς κινδύνους σε επενδύσεις κρατών-μελών σε άλλα κράτη-μέλη (Κάτσιος, 2002: 221

222). Στο σημείο αυτό, είναι ανάγκη να επισημανθεί το γεγονός πως, παρά τον οικονομικό 

κατά βάση προσανατολισμό της, η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ο «αρχιτέκτονας» της εκπαι

δευτικής πολιτικής, ένα σημαντικό ίδρυμα που προσφέρει συμβουλές και βοήθεια για την α

νάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και επιβολή μίας παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής (King, 

2007' Klees, 2008, 2012).

2.4.4 UNESCO
Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) είναι, 

όπως δηλώνει και το όνομά της, ο ειδικευμένος οργανισμός του Ο.Η.Ε. για την Εκπαίδευση, 

την Επιστήμη και τον Πολιτισμό με έδρα το Παρίσι. Η ιδρυτική της πράξη υπεγράφη από 37
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κράτη στη Διάσκεψη του Λονδίνου στις 16 Νοεμβρίου 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμ

βρίου 1946 με την επικύρωση 20 κρατών. Ένα μήνα μετά, στις 14 Δεκεμβρίου 1946, τέθηκε 

σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ Ο.Η.Ε. και UNESCO, η οποία, βάσει του άρθρου 57 του Χάρτη, 

παρείχε στην τελευταία το καθεστώς της ειδικευμένης οργάνωσης (Τσαούσης, 2007).

Η UNESCO καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ευρύ σύ

στημα από εντολείς, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς εταίρους -δημόσιους και ιδιωτικούς- 

και δίκτυα. Δραστηριοποιείται επίσης και μέσω των επιμέρους περιφερειακών της γραφείων 

(Τσαούσης, 2007). Στόχος της είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης και δικαιοσύνης μέσα 

από την επικοινωνία και τη διεθνή συνεργασία των λαών δια της εκπαίδευσης, της επιστήμης 

και του πολιτισμού, ενώ συγχρόνως παρέχει τεχνική βοήθεια και στήριξη στις αναπτυσσόμε

νες χώρες για την εξάλειψη ή/και τον περιορισμό της φτώχειας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

δραστηριότητά της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και αντιμετώπισης των προ

βλημάτων που συνδέονται με την εξασφάλιση βασικής εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο 

και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων (ό.π.).

Επιπλέον, μεταξύ των δράσεών της συγκαταλέγονται η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων 

δράσης και η χρηματοδότηση χωρών προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαί

δευσης. Εξασφαλίζει ακόμη την αξιολόγηση και παρακολούθηση των στρατηγικών εκπαιδευ

τικής ανάπτυξης διαμορφώνοντας αποδοτικά συστήματα ηγεσίας και διοίκησης, ενώ παράλ

ληλα συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλών και υγιεινών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

(UNESCO, 2000). Προσφέρει μάλιστα υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, της συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων και της ενημέρωσης, καθώς, σύμφωνα με τον Τσαούση (2007), α

ποτελεί τον καθ’ ύλην αρμοδιότερο διεθνή οργανισμό σε ζητήματα προώθησης θεμάτων εκ

παιδευτικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.
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3° Κεφάλαιο: Ο λόγος των υπερεθνικών οργανισμών για τον επαγγελ

ματισμό των εκπαιδευτικών

Στη σύγχρονη εποχή, οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί αναδεικνύονται σε ση

μαντικούς διαμορφωτές του λόγου σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Αρχι

κά, γίνεται μία σύντομη περιγραφή του ρόλου του λόγου και της γλώσσας σε διάφορα έγγρα

φα και πολιτικά κείμενα και, στη συνέχεια, σκιαγραφείται ο λόγος των προαναφερθέντων ορ

γανισμών σχετικά συγκεκριμένα με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, έτσι όπως προ

κύπτει από διάφορες πολιτικές τους πρωτοβουλίες και προγράμματα. Τέλος, γίνεται μία από

πειρα σύνθεσης και αποτίμησης των πολιτικών τους με ιδιαίτερη εστίαση στη φύση του εκ

παιδευτικού λόγου που προωθείται.

3.1 Ο ρόλος του λόγου και της γλώσσας
Κατ’ αρχήν, είναι ανάγκη να υπογραμμιστεί το γεγονός πως οι σχέσεις εξουσίας που 

διαμορφώνονται μεταξύ των υπερεθνικών οργανισμών και των εκπαιδευτικών διαμεσολα- 

βούνται από κείμενα, από το γραπτό λόγο. Κατά τον Gale (1999), οι πολιτικές αντιπροσω

πεύονται από κείμενα και παράγονται μέσα από το λόγο (discursively) σε συγκεκριμένα συ

γκείμενα. Η πολιτική απόφανση συνιστά από τη φύση της μία ρηματική πρακτική, μία πράξη 

του λόγου και αποτυπώνεται σε ένα πολιτικό κείμενο. Ωστόσο, το κρίσιμο πεδίο της λειτουρ

γίας του κειμένου δεν τοποθετείται μόνο στις φράσεις και τις προτάσεις που το συνθέτουν, 

αλλά κυρίως στον τρόπο που φορτίζονται διάφορα στοιχεία του, όπως οι παράγοντες που το 

συγκροτούν, οι ταξινομήσεις που εγχαράσσει, οι κανόνες που επιβάλλει, οι σχέσεις εξουσίας 

που εγκαθιδρύει, οι ισορροπίες που ανατρέπει ή που αποκαθιστά (Πασιάς, 2006: 20).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Edwards (1991: 518), η γλώσσα αποτελεί πρωτί- 

στως το μέσο για την επίτευξη κοινωνικών πράξεων. Ως εκ τούτου, οι διαμορφωτές πολιτικής 

και οι παραγωγοί ενός εγγράφου χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως ένα εργαλείο επίτευξης των 

πολιτικών στόχων τους. Υπό το πρίσμα αυτό, μέσα από τη χρήση της γλώσσας -με τη μορφή 

προφορικού ή γραπτού λόγου- παράγονται πραγματικά κοινωνικά αποτελέσματα, ενώ η ίδια 

η γλώσσα μεταμορφώνεται σε όργανο και αντικείμενο εξουσίας (Codd, 1988: 241). Έτσι, η 

έννοια «λόγος» (discourse) μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμπερικλείει τόσο το επίσημο 

σύστημα συμβόλων όσο και τις κοινωνικές πρακτικές που διέπουν τη χρήση τους, ενώ δεν θα 

πρέπει να αγνοηθεί η παραγωγική δύναμη του λόγου να δημιουργεί καθεστώτα αλήθειας και
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δηλώσεις που αποτελούν όλα όσα μπορεί κανείς να πει και να σκεφτεί για ένα συγκεκριμένο 

θέμα με τακτικό και συστηματικό τρόπο (Larsen, 2010).

Τα διάφορα έγγραφα πολιτικής, λοιπόν, όπου εκφράζεται ο επίσημος λόγος των δια

μορφωτών της, δεν συνίστανται σε έναν περιγραφικό λόγο, αλλά αποτελούν προφανείς περι

πτώσεις, στις οποίες η γλώσσα εξυπηρετεί πολιτικό σκοπό οικοδομώντας συγκεκριμένα νοή

ματα και σύμβολα (Codd, 1988: 237). Ανάμεσα σε αυτούς τους σκοπούς θα μπορούσε να συ- 

μπεριληφθεί και η μεταφορά ιδεολογιών (Fairclough, 2003). Εξάλλου, οι πολιτικές αποτε

λούν ιδεολογικά δημιουργήματα που οικοδομούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και 

πολιτικό πλαίσιο (Burton & Weiner, 1990: 205, όπ. αναφ. στο Gale, 1999: 399) και χρησιμο

ποιούν συγκεκριμένο κάθε φορά λεξιλόγιο (Fairclough, 2003).

Ο εκπαιδευτικός μάλιστα τοποθετείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο λόγου (dis

cursive space) (Larsen, 2004) που επιτελεί μία διττή λειτουργία, καθώς, από τη μία πλευρά, 

διευκολύνει, ενώ, από την άλλη, περιορίζει τις ηθικές και επαγγελματικές του πράξεις. Έτσι, 

οι λόγοι που διαμορφώνονται για τους εκπαιδευτικούς αποτελούν δημόσιες αφηγήσεις που 

επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, καθώς, μέσα από σχεδιασμένους μηχανισμούς, αλλά 

και την αποδοχή και συμμόρφωση των δασκάλων με τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες, δια

μορφώνεται ένας συγκεκριμένος τύπος εκπαιδευτικού.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δυνατότητας του ατόμου να δρα στην πρακτική σφαίρα 

της καθημερινότητας και να την αλλάζει, θα ήταν αδύνατο να χαρακτηριστεί ο λόγος ως πα

ντοδυναμία. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθούν τα υποκείμενα σε κάτι διαφο

ρετικό από το επιδιωκόμενο, αφού οι διαδικασίες οικοδόμησης μπορούν, όπως υποδεικνύει η 

Youdell (2006: 40), να δεχθούν αντίσταση, να υποσκαφτούν και να εκτραπούν. Άλλωστε, οι 

επιδράσεις ενός κειμένου δεν είναι μία αυτόματη και μηχανική διαδικασία που οδηγεί σε συ

γκεκριμένα, προβλέψιμα και καθολικά αποτελέσματα, καθώς η δημιουργία νοήματος αποτε

λεί μία μοναδική διαδικασία για το κάθε άτομο ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει την παρα

γωγή διαφορετικών ερμηνειών από τον εκάστοτε αναγνώστη (Fairclough, 2003).

3.2 Διεθνής εκπαιδευτικός λόγος περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Η σταδιακή δικτύωση των κρατών υπό την εποπτεία των υπερεθνικών οργανισμών 

έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη των τελευταίων σε σημαίνοντες παράγοντες δι

αμόρφωσης οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών επηρεάζοντας σε σημα

ντικό βαθμό τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, οι παγκόσμιοι οργανισμοί διαμορφώνουν αντιλήψεις για
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τον καλό εκπαιδευτικό και έτσι ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς κατέχουν πλέον 

κεντρική θέση όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο (Darling-Hammond & 

Lieberman, 2012' O.E.C.D., 2005, 2009' Robertson, 2012' Schleicher, 2012' UNESCO, 

2006).

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπερεθνικοί οργανισμοί ενδυναμώνουν τις προσπάθειες των 

κρατών-μελών τους για την αξιολόγηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών συλλέγο- 

ντας εμπειρικά δεδομένα, δημοσιεύοντας εκθέσεις, συγκρίνοντας πολιτικές και προωθώντας 

βέλτιστες πρακτικές (Ζμας, 2009: 8). Ως εκ τούτου, η θέσπιση κριτηρίων επαγγελματισμού 

για τους εκπαιδευτικούς δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση κάθε χώρας. 

Εξάλλου, μία σειρά δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Ο.Σ.Α., της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και της UNESCO έχουν εντατικοποιήσει τις συζητήσεις για τον «αποτελεσματικό» 

εκπαιδευτικό και τον έλεγχο του επαγγελματισμού του με κύριο στόχο τη διασφάλιση της 

«ποιότητας», «αποδοτικότητας» και «αποτελεσματικότητας» στην επαγγελματική του ανά

πτυξη.

Παρουσιάζεται, συνεπώς, παρακάτω ο λόγος των ανωτέρω οργανισμών σχετικά με 

τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, προκειμένου, μέσα από διάφορα κείμενα, πρωτο

βουλίες και προγράμματα, να αποτυπωθούν οι κατευθύνσεις που προτάσσουν ως προς το εν 

λόγω ζήτημα.

3.2.1 Ευρωπαϊκός λόγος περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Η διάδοση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού λόγου ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 (Zmas, 2012: 368) και η διαμόρφωσή του -ειδικά στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ 

(1993-2005)- κινείται στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης 

και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την 

κοινωνική συνοχή, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώ

σης στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού (Πασιάς, 2006: 76). Άλλωστε, στη Σύνοδο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισαβόνα στις 23-24/3/2000, ως στρατηγικός στόχος για 

τη δεκαετία 2000-2010 τέθηκε να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικο

νομία της γνώσης ανά τον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες 

και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Επισημάνθηκε επίσης 

ότι οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και ότι η επένδυση στον άν

θρωπο θα έχει ζωτική σημασία για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης (Ευρω

παϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 2000).
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Ως εκ τούτου, ζητήματα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και του ρόλου του εκπαι

δευτικού τόσο ως επαγγελματία όσο και ως παιδαγωγού περιλαμβάνονται σε κείμενα των θε

σμικών οργάνων, στις βασικές πρωτοβουλίες και στα προγράμματα δράσης της Ε.Ε. (Συμ

βούλιο της Ε.Ε., 2004). Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, κατέχει κεντρική θέση στην επίσημη ρητο

ρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επαγγελματισμού, καθώς ο ρόλος του θεωρείται καθορι

στικός για τη μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης συνδεόμενος παράλληλα με την ανανέωση 

των επαγγελματικών ικανοτήτων και την ποιότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος (Europe

an Commission, 2004).

Τίθενται, λοιπόν, σε προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ατζέντα ζητήματα, 

όπως η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και τυπικά προσόντα και η επαγγελματική α

νάπτυξη των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών που αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για τις 

περισσότερες χώρες (Επιτροπή των Ε.Κ., 2005: 9-10). Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται 

ακριβώς σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε., προκειμένου τα κράτη-μέλη της να συντονίσουν 

σταδιακά τις εκπαιδευτικές τους πολιτικές ως προς τη βελτίωση και τις δυνατότητες χάραξης 

κριτηρίων επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» προωθούνται τρεις στρατηγικοί στόχοι, ο πρώτος εκ των 

οποίων αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημά

των εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. Ως επιμέρους στόχος (στόχος 1.1) τίθεται η βελ

τίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών (Επίσημη Εφημερίδα 

Ε.Ε., 2002' Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002' Συμβούλιο της Ε.Ε., 2001), ενώ ως κεντρικά ζητή

ματα για τη μελέτη του εν λόγω στόχου αναδεικνύονται τα παρακάτω (βλ. Επίσημη Εφημερί

δα Ε.Ε., 2002):

- Να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές βάσει των μεταβαλλόμενων ρόλων τους στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης.

- Να παρασχεθούν οι προϋποθέσεις για επαρκή υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και 

τους εκπαιδευτές, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης μέσω 

της αρχικής κατάρτισης και της συνεχούς επιμόρφωσης στην προοπτική της δια βίου μάθη

σης.

- Να εξασφαλιστεί η επάρκεια ατόμων που θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τη δι

δασκαλία σε όλα τα αντικείμενα και τα επίπεδα και να γίνουν προβλέψεις για τις μακροπρό

θεσμες ανάγκες του κλάδου με τη μέριμνα να καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελμα του εκ

παιδευτικού και του εκπαιδευτή/επιμορφωτή.

- Να προσελκυστούν επαγγελματίες άλλων τομέων, ώστε να εργαστούν ως εκπαιδευ

τικοί και εκπαιδευτές.
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Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προαναφερθέντος στόχου, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημιούργησε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων με τους αντιπροσώπους των κρατών- 

μελών, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους συμμέτοχους. Μία από αυτές ήταν η Ομάδα 

Εργασίας «Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτές» (Teachers and Trainers) που συγκροτήθηκε το 

2002. Σε διάφορες εκθέσεις προόδου σχετικά με το Πρόγραμμα 2010 (βλ. European Commis

sion, 2003' 2004a), η ομάδα αυτή προτείνει το νέο προφίλ του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 

οποίο αυτός καλείται να συμβάλλει στην προώθηση νέων μορφών και προϊόντων μάθησης 

αναμορφώνοντας τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στην τάξη του, συνεργαζόμενος με 

άλλους κοινωνικούς εταίρους και λειτουργώντας ως επιστήμονας επαγγελματίας. Για την α

νάπτυξη του νέου αυτού προφίλ, τονίζεται επίσης η ανάγκη προώθησης της δια βίου εκπαί

δευσης, πολιτικών επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και θεσμοθέτησης συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης. Η ομάδα εργασίας προτείνει μάλιστα την ανάπτυ

ξη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων και προσόντων των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών με κύρια στοιχεία την ευρωπαϊκή διάσταση, την κινητικότητα και τη δια βίου 

επαγγελματική ανάπτυξη, ενώ τονίζεται η σπουδαιότητα ανάπτυξης μορφών συνεργασίας με

ταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, εκπαιδευτικών και σχολείων, καθώς και η συμμε

τοχή της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση πολιτικών σχεδιασμού και 

αξιολόγησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ό.π.).

Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, δίνεται στη θέσπιση δεικτών σχετικά με τον επαγγελματι

σμό των εκπαιδευτικών, καθώς το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συ

νεργαστεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ε.Ε. για 

πληροφορίες σε τομείς δεικτών όπως, μεταξύ άλλων, της επαγγελματικής εξέλιξης των δα

σκάλων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2005: 2, παρ. 18). Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή (2005: 2) έχει δηλώσει ότι η καθιέρωση εκπαιδευτικών δεικτών αποκτά βαρύνουσα σημα

σία στις συζητήσεις χάραξης πολιτικής σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο, την καινοτομία, 

την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο των πολιτικών για την απασχόληση, 

την έρευνα και την καινοτομία. Η καθιέρωσή τους αναμένεται μάλιστα να συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», στην ανταλλα

γή παραδειγμάτων καλής επίδοσης μεταξύ ομοτέχνων και, τέλος, στη σύγκριση των επιδόσε

ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχες της Αμερικής και της Ιαπωνίας (Ευρωπαϊκή Επι

τροπή, 2007α: 3).

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της διαδικασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», η 

Επιτροπή δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2005 ένα έγγραφο εργασίας με τον τίτλο «Κοινές 

Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Δεξιότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών». Σε αυτό περι
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γράφονται οι στόχοι και οι αξίες της εργασίας ενός εκπαιδευτικού ως ενός που είναι σε θέση 

να εργάζεται μαζί με άλλους, να αξιοποιεί την τεχνολογία και την πληροφορία εργαζόμενος 

με ποικίλους τύπους γνώσης και να εργάζεται τόσο μαζί με την κοινωνία (γονείς, ιδρύματα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τοπική κοινότητα, εταίροι, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον το

μέα της εκπαίδευσης) όσο και μέσα σε αυτή προετοιμάζοντας τους μαθητές να είναι σφαιρικά 

υπεύθυνοι στο ρόλο τους ως πολίτες της Ε.Ε. (European Commission, 2005: 3-4).

Υπό το πρίσμα αυτό, προωθείται ένα σύνολο τεσσάρων αρχών για τις ικανότητες και 

τα προσόντα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (βλ. European Commission, 2005: 2-3' 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007: 12-13) που θεωρούν το επάγγελμα του ευρωπαίου εκπαιδευτι

κού ως ένα επάγγελμα:

- υψηλών προσόντων που απαιτεί εκτενείς γνώσεις του αντικειμένου, καλή γνώση της 

παιδαγωγικής και κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης

- δια βίου μάθησης που απαιτεί τη συνέχιση της επαγγελματικής εξέλιξης σε όλη τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να εντάσσουν την καινο

τομία στην εργασία τους και να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυ

ξης
- που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα, καθώς οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να ερ

γαστούν ή/και να σπουδάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για σκοπούς επαγγελματικής εξέ

λιξης
- που βασίζεται στις συμπράξεις των ιδρυμάτων κατάρτισης με σχολεία, τοπικά εργα

σιακά περιβάλλοντα, παρόχους κατάρτισης και συναφείς ομάδες συμφερόντων

Από τις παραπάνω αρχές, προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα πρέπει να ιδωθεί 

ως ένα δια βίου καθήκον, ένα αδιάσπαστο σύνολο που προβλέπει την αρχική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, την είσοδό τους στο επάγγελμα, καθώς και τη συνεχή επαγγελματική τους 

ανάπτυξη καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους μέσω ευκαιριών τυπικής, άτυπης και 

μη τυπικής κατάρτισης. Επιπλέον, σε κάθε σημείο της σταδιοδρομίας τους, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να διαθέτουν -ή να μπορούν να αποκτήσουν- το πλήρες φάσμα των ειδικών γνώσεων, 

αντιλήψεων και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν 

τους νέους να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Συγχρόνως, είναι καθήκον τους να διευρύνουν 

τα όρια των επαγγελματικών τους γνώσεων υιοθετώντας αναστοχαστικές και ερευνητικές 

πρακτικές, να (αυτο)αξιολογούν τις δικές τους ανάγκες επιμόρφωσης, καθώς και την αποτε- 

λεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών τους. Προκειμένου μάλιστα να προωθηθεί ο ε

παγγελματισμός της διδασκαλίας, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο διαμορφώνοντας ένα ισορρο
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πημένο σύνολο επιστημονικής και παιδαγωγικής γνώσης και στηριζόμενα στην αντίληψη ότι 

ο εκπαιδευτικός είναι ένας επαγγελματίας (Ευρυδίκη, 2008' Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).

Επιπλέον, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, 

η Ε.Ε. προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν τη μορφή χρηματοδοτούμενων Προγραμ

μάτων Δράσης, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και ανανέωση των προσόντων και ικανοτή

των των εκπαιδευτικών για την επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιο

τήτων τους. Σημαντικά κοινοτικά προγράμματα είναι τα Comenius, Erasmus, Leonardo Da 

Vinci, Grundtvig και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 αποσκοπώντας στην ενί

σχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων κατάρ

τισης εκπαιδευτικών (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2006). Αυτή ακριβώς η κινητικότητα και οι 

ανταλλαγές των εκπαιδευτικών που μετέχουν στα εν λόγω προγράμματα αναμένεται να δημι

ουργήσουν μία κρίσιμη μάζα επαγγελματιών με διεθνείς εμπειρίες και γνώση διεθνών εκπαι

δευτικών πρακτικών. Εξάλλου, το διδακτικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επωφε

ληθεί από την αυξημένη κινητικότητα και τη δικτύωση, αφού η δυνατότητα απόκτησης προ

σόντων για εργασία εκτός των στενών γεωγραφικών ορίων της χώρας είναι σημαντική για τη 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη διεύρυνση των οριζόντων τους 

(Επιτροπή των Ε.Κ., 2005' European Council, 2009).

Τέλος, η εστίαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στην ανάγκη 

συνεχούς επιμόρφωσης ή/και κατάρτισής τους δεν εντοπίζεται μόνο στο πρόγραμμα «Εκπαί

δευση και Κατάρτιση 2010», αλλά αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους του Στρα

τηγικού Πλαισίου της Ε.Ε. για την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου του Μαρτίου 2013 περί επένδυσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για 

την υποστήριξη της Στρατηγικής 2020 για την Ευρώπη (βλ. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2013) 

τονίζουν εμφατικά την εστίαση στην επανεξέταση και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προ

φίλ των εκπαιδευτικών μέσω της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της αρχικής τους 

εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αναμένονται συνεπή και εφοδιασμένα με τους κατάλληλους πό

ρους συστήματα επιλογής, πρόσληψης και αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, έγκαιρη υ

ποστήριξη σταδιοδρομίας και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυ

ναμικού με βάση τις ικανότητές του (Ευρυδίκη, 2013: 3).

Από κοινού, οι προωθούμενες πρωτοβουλίες και δράσεις της Ε.Ε., που συζητήθηκαν 

στην παρούσα ενότητα, αναμένεται να υποστηρίξουν τον επαγγελματισμό της διδασκαλίας 

ενισχύοντας το κύρος, την αναγνώριση και την ελκυστικότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλμα

τος (European Council, 2009: 4' Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007: 17). Με λίγα λόγια, επισημαί- 

νεται η ανάγκη για υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε διαδικασίες
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συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Εξάλλου, οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί όχι μόνο γεννούν την ανάγκη για ανάπτυξη νέου μαθησιακού περιβάλλοντος 

και νέων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία, αλλά απαιτούν επίσης έναν υψηλό βαθμό επαγ

γελματισμού, ο οποίος συνεπάγεται αύξηση των ευθυνών τους και διεύρυνση των καθηκό

ντων τους (European Council, 2007' Ευρυδίκη, 2008).

3.2.2 Ο λόγος του Ο.Ο.Σ.Α. περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Από τις αρχές του 2000 και εξής, ο Ο.Ο.Σ.Α. ενδιαφέρεται έντονα για ζητήματα που 

αναδύονται εντός του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Robertson, 2012). Κομβική θέση 

στην εκπαιδευτική του ατζέντα κατέχει η έννοια της ποιότητας των εκπαιδευτικών που σχετί

ζεται με διαδικασίες επιμόρφωσης-κατάρτισης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης στην 

προοπτική της δια βίου μάθησης. Στα συμπεράσματα μάλιστα που προέκυψαν από τη συνά

ντηση των Υπουργών Παιδείας που οργάνωσε ο Ο.Ο.Σ.Α. το 2004 στο Δουβλίνο, συζητήθη

κε ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την ποιότητα της εκπαίδευσης (O.E.C.D., 2004). Εξάλλου, 

προκειμένου τα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι ανταγωνιστικά, οφείλουν να επενδύσουν 

στο ανθρώπινο δυναμικό που τα στελεχώνει και, κυρίως, στον εκπαιδευτικό (O.E.C.D., 

2004a: 1-7).

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η έκθεση για τους στόχους στον τομέα της εκ

παίδευσης την περίοδο 2005-2006 (βλ. O.E.C.D., 2006), η οποία εστιάζει ιδιαίτερα στην 

ποιότητα της διδασκαλίας, την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και τη σύνδεσή της με άλλες 

κοινωνικοοικονομικές πολιτικές. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αποστολή της Διεύθυνσης Εκ

παίδευσης του Ο.Ο.Σ.Α. είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τους εταίρους να επιτύχουν 

υψηλά επίπεδα δια βίου μάθησης για όλους, να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, τη 

βιώσιμη οικονομική αύξηση και την κοινωνική συνοχή. Για την επίτευξη της αποστολής αυ

τής, προωθούνται 6 στρατηγικοί στόχοι με τους αντίστοιχους κατά στόχο τομείς δράσης. Συ

γκεκριμένα, ο στρατηγικός στόχος III αφορά την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας, ενώ 

ως ένας επιμέρους τομέας δράσεων θεωρείται η αναδιάρθρωση του έργου και της σταδιοδρο

μίας των δασκάλων.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των δράσεων και πρωτοβουλιών του Ο.Ο.Σ.Α. που προσανατο

λίζονται στην προώθηση του επαγγελματισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκ

παιδευτικών, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται αμέσως παρακάτω στο έγγραφο “Teachers Matter” 

και στο πρόγραμμα TALIS. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2002-2004, ο Ο.Ο.Σ.Α. διεξήγαγε, 

σε συνεργασία με 25 χώρες από όλο τον κόσμο, μία μεγάλη μελέτη σχετικά με την πολιτική
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για τους εκπαιδευτικούς, τη δομή του έργου τους και τη σταδιοδρομία τους. Από αυτή προέ- 

κυψε μία τελική έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2005 με τίτλο “Teachers Matter” (βλ. 

O.E.C.D., 2005), όπου δόθηκε προτεραιότητα στην εργασία των εκπαιδευτικών και στην πο

λιτική για τη ρύθμιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων μέσω πρωτοβουλιών για την προσέλκυ

ση, την επιλογή, την πρόσληψη και την απασχόληση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών. Ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο καλός εκπαιδευτικός 

επαναπροσδιορίζεται ως επαρκής εκπαιδευτικός που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Συγχρόνως, οι δείκτες ποιότητας για το εκπαιδευ

τικό επάγγελμα αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του κύρους και 

την αύξηση της ελκυστικότητάς του (ό.π.).

Ακόμη, στις προτάσεις του για τις πολιτικές κατευθύνσεις σχετικά με το ζήτημα των 

εκπαιδευτικών, ο Ο.Ο.Σ.Α. δηλώνει ότι βασική προτεραιότητα για τις χώρες θα πρέπει να εί

ναι, αρχικά, η ανάπτυξη του προφίλ των εκπαιδευτικών που σχετίζεται με σαφείς και περιε

κτικές δηλώσεις σχετικά με το τι οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να γνωρίζουν και να είναι σε 

θέση να κάνουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς επίσης και με τα πρότυπα 

απόδοσης για μία κοινή κατανόηση της ολοκληρωμένης και επιτυχημένης διδασκαλίας. Το 

προφίλ των εκπαιδευτικών θα πρέπει συγχρόνως να περιλαμβάνει ισχυρή γνώση του θέματος 

και παιδαγωγικές δεξιότητες, την ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με ένα ευρύ φά

σμα μαθητών και συναδέλφων, συνεισφοράς στο σχολείο και στο επάγγελμα, καθώς και συ

νεχούς ανάπτυξης. Ένα σαφές, καλά δομημένο και ευρέως υποστηριζόμενο προφίλ εκπαιδευ

τικού μπορεί, άλλωστε, να γίνει ισχυρός μηχανισμός εντοπισμού των στοιχείων που συμβάλ

λουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (O.E.C.D., 2005: 9

10).

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως 

ενός συνεχούς στη λογική της δια βίου μάθησης. Προωθείται, δηλαδή, η ενσωμάτωση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία του εκπαιδευτι

κού, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού των ακόλουθων τριών στρατηγι

κών: α) καθορισμός αρμοδιοτήτων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, β) επαγγελματική 

εξέλιξη βασισμένη σε κίνητρα (π.χ. μισθολογικές αυξήσεις), γ) σύνδεση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης με τις ανάγκες βελτίωσης του σχολείου (O.E.C.D., 2005: 7). Προς την κατεύθυν

ση αυτή, ο Ο.Ο.Σ.Α. τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σαφούς συνόλου προσδοκιών 

σχετικά με τις ευθύνες των ίδιων των εκπαιδευτικών ως ενεργών παραγόντων στην ανάλυση 

της δικής τους πρακτικής και συνεχούς ανάπτυξης υπό το φως των επαγγελματικών προτύ

πων (ό.π.: 10-11).

63

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Τη διεξαγωγή της προαναφερθείσας μελέτης ακολουθεί μία μεγάλης κλίμακας έρευνα 

με ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, γνωστή ως 

TALIS (Teaching and Learning International Survey). Λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη την ά

νοιξη του 2008 και σε αυτή συμμετέχουν 18 χώρες της Ε.Ε. με σκοπό να συλλέξουν, μεταξύ 

άλλων, στοιχεία για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, το εκπαιδευτικό εργα

τικό δυναμικό, τις συνθήκες διδασκαλίας και τα μαθησιακά περιβάλλοντα των σχολείων στις 

συμμετέχουσες χώρες (βλ. O.E.C.D., 2010). Αναδεικνύει επίσης τη σημασία του επαγγελμα

τισμού των εκπαιδευτικών, της ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας με συναδέλφους, καθώς και 

της ανταλλαγής εμπειριών. Το 2013, διεξάγεται ο δεύτερος κύκλος της έρευνας TALIS (βλ. 

O.E.C.D., 2013a), όπου η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (αρχική εκπαίδευση, ένταξη και εν- 

δοϋπηρεσιακή επαγγελματική ανάπτυξη) έχει πρωταρχική σημασία. Σημαντικοί στόχοι της 

είναι, μεταξύ άλλων, η εξέταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής ανά

πτυξης των εκπαιδευτικών, του αντίκτυπού της όπως γίνεται αντιληπτός από αυτούς, καθώς 

και του τρόπου με τον οποίο αυτή ενσωματώνεται στην αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση 

που δέχεται ο εκπαιδευτικός. Διερευνά επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία την εφαρ

μόζουν περιλαμβάνοντας ερωτήσεις σχετικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για επαγγελ

ματική ανάπτυξη και το βαθμό ικανοποίησής τους από το περιεχόμενο τέτοιου είδους δρα

στηριοτήτων (O.E.C.D., 2013a: 25).

Ο καλός εκπαιδευτικός εκλαμβάνεται, λοιπόν, ως ένας επαρκής, δια βίου μανθάνων, 

στις επαγγελματικές ευθύνες του οποίου συγκαταλέγονται ο αναστοχασμός σε σχέση με τη 

διδασκαλία, η επικοινωνία με την οικογένεια των μαθητών, η συνεισφορά στο σχολείο και 

την ευρύτερη κοινότητα, η επαγγελματική καλλιέργεια και ανάπτυξη, καθώς και η επίδειξη 

επαγγελματισμού (O.E.C.D., 2009a: 13). Σύμφωνα, άλλωστε, με μία πρόσφατη έκθεση του 

Ο.Ο.Σ.Α. (βλ. O.E.C.D., 2011a: 16), η διαμόρφωση του αποτελεσματικού επαγγελματία εκ

παιδευτικού απαιτεί μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής με έμφαση 

στην αξιοποίηση ερευνητικών πρακτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δηλαδή, το ε

πάγγελμα του εκπαιδευτικού πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 

την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών και προκλήσεων της σύγχρονης εποχής (O.E.C.D., 

2011b). Αυτό ακριβώς το προφίλ των εκπαιδευτικών αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

πλαίσιο για την οργάνωση βασικών στοιχείων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, όπως της 

αρχικής τους εκπαίδευσης, της πιστοποίησής τους (π.χ. εισαγωγικές εξετάσεις), της συνεχούς 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης, της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους και της αξιολόγησής 

τους (O.E.C.D., 2009a: 13' 2011b: 11-12).

64

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Συγχρόνως, η βελτίωση της λειτουργίας της αξιολόγησης στην αίθουσα διδασκαλίας 

πρέπει να βασίζεται στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (O.E.C.D., 2013: 77' 2013b: 

12). Βέβαια, ένα δίκαιο και αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών χρειάζεται 

πρότυπα αναφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα επαγγελματικά προφίλ των εκπαιδευτι

κών, καθώς και το σύνολο των γενικών και επαγγελματικών καθηκόντων τους (O.E.C.D., 

2009a). Στο σημείο αυτό, είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι τα επιτυχημένα προγράμματα ε

παγγελματικής ανάπτυξης παρέχουν ανατροφοδοτική υποστήριξη και ενθαρρύνουν την ανά

πτυξη κοινοτήτων μάθησης των εκπαιδευτικών (O.E.C.D., 2011c).

Τέλος, όπως επισημαίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό (βλ. O.E.C.D., 2013: 11), ένα 

υψηλής ποιότητας διδασκαλικό επάγγελμα πρέπει να οικοδομηθεί γύρω από ένα ευρύ φάσμα 

αλληλένδετων και αμοιβαία ενισχυόμενων πολιτικών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η 

μετατροπή της διδασκαλίας σε μία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας, η εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσω παροχής προγραμμάτων καθοδήγη

σης (mentoring) και η τοποθέτηση του επαγγελματισμού τους σε μία τεκμηριωμένη κατανό

ηση της αποτελεσματικής μάθησης παρέχοντάς τους ένα πλούσιο ρεπερτόριο διδακτικών 

στρατηγικών και καλλιεργώντας τη συνεργατική πρακτική. Απαιτείται επίσης θέσπιση ελκυ

στικών συνθηκών απασχόλησης, συστημάτων αποζημίωσης και δομών σταδιοδρομίας προ- 

κειμένου να διαμορφωθεί ένα ενθαρρυντικό πλαίσιο για επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και 

μία ολοκληρωμένη άποψη για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (ό.π.).

3.2.3 Ο λόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας περί επαγγελματισμού των εκπαι
δευτικών

Η Παγκόσμια Τράπεζα συχνά αναφέρεται στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα που επιβάλλει να δοθεί έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης. Το 2000 υπο

γράφονται από τα κράτη-μέλη οι στόχοι ανάπτυξης για τη χιλιετία (Millennium Development 

Goals), οι οποίοι αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως κύρια προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάπτυξη (βλ. http://www.worldbank.org/mdgs/education.html). Σε μεταγενέστερo κείμενό 

της (βλ. World Bank, 2005), η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει έμφαση στην ποιότητα της εκπαί

δευσης, την οποία συνδέει κατά προτεραιότητα με την οικονομική πορεία και ευρωστία μίας 

χώρας, ενώ συχνά αναφέρεται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, 

στην αξιολόγηση και την επιμόρφωσή του.

Τοποθετεί, δηλαδή, στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της τον εκπαιδευτικό και την 

επαγγελματική του ανάπτυξη ως δομικά χαρακτηριστικά της ποιότητας της εκπαίδευσης. Άλ
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λωστε, σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι είναι ο πραγματικός πλούτος των εθνών (World 

Bank, 2011). Ειδικότερα, ο λόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον επαγγελματισμό των εκ

παιδευτικών εκκινεί από την πεποίθησή της ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι τόσο καλό 

όσο οι εκπαιδευτικοί του (World Bank, 2012). Σε αναφορά της μάλιστα το 2006 σε έρευνα 

που διεξήχθη στη Γουατεμάλα, το Μεξικό και το Περού, προτείνει ως μέτρο ενίσχυσης της 

ποιότητας της εκπαίδευσης τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Hernan- 

dez-Zavala et al., 2006).

Το σημαντικότερο, ωστόσο, πρόγραμμα που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς είναι 

το SABER-Teachers, το οποίο τίθεται σε λειτουργία το 2010. Στόχος του είναι να συγκε

ντρώσει ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις πολιτικές των εκπαιδευτικών, να συνθέσει τα απο

τελέσματα και να τα χρησιμοποιήσει για λήψη αποφάσεων προς βελτίωση της εκπαίδευσης 

(World Bank, 2011a). Υπάρχουν συγκεκριμένα 8 πολιτικοί στόχοι που συνδέονται με την ε

νίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα. Αυτοί είναι οι 

εξής (βλ. World Bank, 2013: 23-35):

1) Σαφείς προσδοκίες για τους εκπαιδευτικούς

2) Προσέλκυση των καλύτερων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση

3) Προετοιμασία των εκπαιδευτικών με χρήσιμη κατάρτιση και εμπειρίες

4) Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών με τις ανάγκες των μαθητών

5) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από ισχυρούς διευθυντές

6) Έλεγχος της διδασκαλίας και της μάθησης

7) Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας

8) Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για επίδοση

Συγχρόνως, το πρόγραμμα SABER-Teachers εντοπίζει μοχλούς πολιτικής, δηλαδή, 

ευρείες δράσεις πολιτικής που οι κυβερνήσεις μπορούν να εφαρμόσουν προκειμένου να εκ

πληρώσουν τους ανωτέρω στόχους. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός κάθε πολιτικής βέβαια ενδέχε

ται να ποικίλλει από εκπαιδευτικό σύστημα σε εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογα με τις εκά- 

στοτε πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές συνθήκες (World Bank, 2013: 47). 

Παρόλα αυτά, υφίσταται ένας αριθμός κοινών διαστάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι 

κεντρικής σημασίας για την παραγωγή ενός περιεκτικού περιγραφικού πλαισίου των πολιτι

κών που τα εκπαιδευτικά συστήματα θέτουν σε εφαρμογή για τη διαχείριση του εκπαιδευτι

κού δυναμικού τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι απαιτήσεις για την είσοδο και την 

παραμονή στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, η πρόσληψη και η απασχόληση, η αποζημίωση, οι κανόνες
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συνταξιοδότησες, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας (ό.π., 

σ. 7).

Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα, προσπαθώντας να ενισχύσει τον επαγγελματισμό 

των εκπαιδευτικών, προωθεί την αυτονομία τους, την οποία συσχετίζει με το επίπεδο υπο

στήριξης, επαγγελματικής ανάπτυξης και τους πόρους στους οποίους μπορούν αυτοί να έχουν 

πρόσβαση, γεγονός που δύναται να συμβάλει στην κατανόηση των κινήτρων και των επιδό

σεων των εκπαιδευτικών, αλλά και να τους βοηθήσει να θέσουν τις ιδέες τους σε πράξη. Ε

ξάλλου, η απονομή στους εκπαιδευτικούς ενός ορισμένου επιπέδου αυτονομίας, προκειμένου 

να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, είναι επιθυμητή, διότι τους επιτρέπει 

να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους, να καινοτομούν, να έχουν μία αίσθηση κυριότη

τας ως προς την εργασία τους, καθώς και να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους 

στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή (World Bank, 2013: 16).

Ακόμη, ο υπό μελέτη υπερεθνικός οργανισμός επισημαίνει την αναγκαιότητα δρα

στηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που είναι συνεργατικές. Παράλ

ληλα, συνδέει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση και την ανατροφο

δότησή τους. Προκειμένου μάλιστα να ενισχύσει την άποψή της, η Παγκόσμια Τράπεζα τονί

ζει πως συστήματα με υψηλές επιδόσεις χρησιμοποιούν τακτικά αξιολογήσεις των επιδόσεων 

των εκπαιδευτικών, ώστε να παρέχουν ανατροφοδότηση και να ενισχύσουν την επαγγελματι

κή τους ανάπτυξη (World Bank, 2013: 32). Τέλος, συμπεραίνει κανείς ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι βασικό στοιχείο εκπαιδευτικής πολιτικής 

που επηρεάζει τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι διαθέσιμες σε αυτούς, το επαγγελματικό 

τους προφίλ και το κίνητρό τους να παραμείνουν στο επάγγελμα.

3.2.4 Ο λόγος της UNESCO περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών
Κατ’ αρχήν, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι μία φράση που χρησι

μοποιείται πολύ συχνά από την UNESCO υπό την έννοια της πρόσβασης, της ισότητας ευ

καιριών και της αποτελεσματικότητας (UNESCO, 2004). Συχνά μάλιστα εστιάζει στο ρόλο 

των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εποχή σημειώνοντας πως η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

δυναμικού είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

πως είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικές πολιτικές να επικεντρωθούν στην κατάρτιση και τη 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (UNESCO, 2007).

Για την προώθηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών ως σημαντικότερη πρω

τοβουλία θεωρείται το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Όλους». Αναλυτικότερα, το τέλος του
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Ψυχρού Πολέμου δίνει στην UNESCO τη δυνατότητα να αναλάβει ενεργό δράση στον εκ

παιδευτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο με αφετηρία την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκ

παίδευση που συγκαλείται το Μάρτιο του 1990 στο Ζομτιέν της Ταϋλάνδης (βλ. UNESCO, 

1990). Δέκα χρόνια αργότερα, το 2000, ακολουθεί η σύγκληση, στο Ντακάρ της Σενεγάλης, 

του Διεθνούς Συμβουλευτικού Φόρουμ του Προγράμματος «Εκπαίδευση για Όλους» με βα

σικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την οποία αναγνωρίζει ως βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα και ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία 

και οικονομία του 21ου αιώνα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (UNESCO, 2000: 2-8).

Ειδικότερα, ο ένατος από τους γενικούς στόχους του Γενικού Πλαισίου Δράσης του 

Ντακάρ αναφέρεται στη βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης, του ηθικού και του επαγ

γελματισμού του διδακτικού προσωπικού. Σε αυτό (βλ. UNESCO, 2000a: 20, άρθρο 69) επι- 

σημαίνεται ότι οι δάσκαλοι είναι βασικοί παίκτες στην προώθηση της ποιότητας της εκπαί

δευσης, είτε αυτή προσφέρεται στα σχολεία είτε σε πιο ευέλικτα κοινοτικά προγράμματα. Εί

ναι οι υπέρμαχοι και καταλύτες της αλλαγής και καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπο

ρεί να πετύχει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την υιοθέτησή της από τους δασκάλους. Ως 

εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί όλων των επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να α

πολαμβάνουν σεβασμού και ικανοποιητικής αμοιβής, να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση 

και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και στήριξη, συμπεριλαμβανομένων της ανοικτής 

εκπαίδευσης και της τηλεκπαίδευσης και να είναι σε θέση να συμμετέχουν, σε τοπικό και ε

θνικό επίπεδο, στις αποφάσεις που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ζωή και το εκπαιδευ

τικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ακόμη να αποδεχτούν τις επαγγελματικές τους ευ

θύνες και να ελέγχονται τόσο από τους μαθητές τους όσο και από τις κοινότητες (ό.π.).

Επιπροσθέτως, κατά την UNESCO (βλ. UNESCO, 2000a: 20-21, άρθρο 70), είναι α

νάγκη να τεθούν σε ισχύ σαφώς καθορισμένες και δημιουργικές στρατηγικές-κίνητρα για τον 

εντοπισμό, την προσέλκυση, την εκπαίδευση και την παραμονή στο επάγγελμα καλών εκπαι

δευτικών. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στο νέο ρόλο των εκπαιδευτικών 

να ετοιμάσουν τους μαθητές για την αναδυόμενη οικονομία που θεμελιώνεται στη γνώση και 

ωθείται από την τεχνολογία, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να κατανοούν τη διαφορετικότητα 

σε ό, τι αφορά τον τρόπο μάθησης στα συμμετοχικά περιβάλλοντα (ό.π.). Στο Γενικό Πλαίσιο 

Δράσης του Ντακάρ επισημαίνεται επίσης η ανάγκη εισαγωγής ισχυρών μέτρων στήριξης 

των εκπαιδευτικών και υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

διατεθούν επαρκής χρόνος και επενδύσεις για την (επαν)εκπαίδευση του υφιστάμενου εκπαι

δευτικού δυναμικού και την αναμόρφωση της προ- και ενδο-υπηρεσιακής του εκπαίδευσης 

(βλ. UNESCO, 2000a: 50). Υπογραμμίζεται ακόμη η ανάγκη εξασφάλισης υψηλών επιπέδων
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επαγγελματικής αναβάθμισης για τους εκπαιδευτικούς που θα βελτιώσουν την ποιότητα και 

τις συνθήκες εργασίας προσφέροντάς τους υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή κατάρτιση που θα 

συνδέεται με την έρευνα και την ικανότητα παραγωγής καινοτομιών και προετοιμάζοντάς 

τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και 

τεχνολογικά περιβάλλοντα (ό.π., σσ. 37-40).

Από τις προωθούμενες δράσεις της UNESCO στον τομέα της εκπαίδευσης, κυρίως 

μέσω του προγράμματος «Εκπαίδευση για Όλους», διαπιστώνει κανείς πως η βελτίωση της 

θέσης, του ηθικού και του επαγγελματισμού των διδασκόντων τίθενται ως ζητήματα προτε

ραιότητας στην εκπαιδευτική ατζέντα του συγκεκριμένου οργανισμού. Εξάλλου, κατά τον 

Τσαούση (2007), η Διάσκεψη του Ντακάρ σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής όσον 

αφορά τον τρόπο που η διεθνής κοινότητα και τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν - 

μεμονωμένα και συλλογικά- την εκπαίδευση και τα συναφή με αυτή ζητήματα σε τοπικό, πε

ριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

3.2.5 Μία συνθετική ανάλυση
Κατ’ αρχάς, οι άμεσες ή έμμεσες αναφορές των κειμένων των υπό μελέτη οργανι

σμών στην ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, στις διαδικασίες συνεχούς 

επιμόρφωσης και κατάρτισής τους, στην αυτονομία τους, την ποιότητα της διδασκαλίας και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παραπέμπουν στο ζήτημα του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών τόσο ως ιδεολογία όσο και ως πρακτική.

Δεδομένου ότι οι λόγοι λεξικοποιούν τον κόσμο με συγκεκριμένους τρόπους (Fair- 

clough, 2003: 129), ο λόγος που αναδύεται από τα έγγραφα, τα προγράμματα και τις πρωτο

βουλίες των συγκεκριμένων οργανισμών διαμορφώνουν, μέσα από την επιλογή του λεξιλογί

ου τους, ένα καθεστώς αλήθειας για τον ιδανικό επαγγελματία εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα. 

Έτσι, το επιχείρημα της νέας διαμορφούμενης ρητορικής επικεντρώνεται στη δυνατότητα του 

εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε νέους ρόλους και αρμοδιότητες προκειμέ- 

νου να αντιμετωπίσει με επάρκεια το σύνολο των προκλήσεων και των διευρυμένων αλλαγών 

(Evans, 2011' Swann et al., 2010).

Πιο συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να 

διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί εντός της κοινωνίας της γνώσης είναι η γενική τάση που μπορεί 

να παρατηρηθεί στο λόγο και των τεσσάρων οργανισμών. Υπό το πρίσμα αυτό, καταβάλλεται 

προσπάθεια διαμόρφωσης ενός δυναμικού και ευέλικτου επαγγελματικού προφίλ των εκπαι

δευτικών, καθώς και κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας που αναμένεται να προσφέρουν
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διαφάνεια και σταθερότητα περιγράφοντας γνώσεις και δεξιότητες στην πιο άρτια και επιθυ

μητή εφαρμογή τους. Η θέσπισή τους αποσκοπεί στη ρεαλιστικότερη αποτίμηση της επαγ

γελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αποφεύγοντας τους υπεριδεαλισμούς και τις θεω

ρητικές γενικότητες (Oser, 2005: 273). Έτσι, διασφαλίζεται η ορθολογική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας ελέγχου, κύρια επιδίωξη της οποίας εί

ναι η εδραίωση των αρχών της υπευθυνότητας και της αξιοκρατίας.

Βέβαια, τα εν λόγω πρότυπα επαγγελματισμού μπορούν να ιδωθούν τόσο ως τρόπος 

βελτίωσης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών όσο και ως έλεγχος της πρακτικής τους (Hil

ton et al., 2013: 432), ενώ, κατά τον Ζμα (2009: 9), ενδέχεται να έχουν κανονιστικό χαρακτή

ρα περιορίζοντας την αυτονομία των εκπαιδευτικών. Πολλές φορές, μάλιστα, οι προτάσεις 

προβάλλονται θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερες χωρίς να συνδέονται με τις συ

γκεκριμένες κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Συγχρόνως, η χρήση των λέξεων «ε

πάρκεια», «κριτήρια» και «πρότυπα» στις διεθνείς συζητήσεις μπορεί να δημιουργήσει εν- 

νοιολογική σύγχυση, καθώς σε κάθε χώρα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί. Η αντι

φατική, λοιπόν, λειτουργία των προτύπων επαγγελματισμού, σε συνδυασμό με το συχνά γενι- 

κόλογο ύφος των επιδιώξεων των υπερεθνικών οργανισμών, καθιστά αναγκαία την περαιτέ

ρω συγκεκριμενοποίησή τους.

Παρατηρείται, επιπλέον, σε γενικές γραμμές, μία προσπάθεια χάραξης ενιαίων στό

χων, καθορισμού κατευθυντήριων γραμμών, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για σκοπούς 

σύγκρισης και ελέγχου των αποκλίσεων, χρονοδιαγραμμάτων επίτευξης των στόχων, συλλο

γής στατιστικών δεδομένων και δημοσίευσης συγκριτικών εκθέσεων σχετικά με την επαγ

γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Ζμας, 2007' 2009). Οι δείκτες και τα κριτήρια ανα

φοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός ως εργαλείο διαλόγου και αμοιβαίας μάθησης 

μεταξύ των μελών των υπερεθνικών οργανισμών και αφετέρου ως τρόποι ενσωμάτωσης δια

δικασιών επιτήρησης και συμμόρφωσης σε κρίσιμους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτι

κής πολιτικής. Συγχρόνως, η κριτική αναφορικά με τη σχετικότητα των δεικτών επισημαίνει, 

μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο αναγωγισμού και απολυτότητας κατά την αναπαράσταση των 

κοινωνικών φαινομένων με αριθμούς, καθώς και την παραμέληση του ευρύτερου συγκειμέ

νου της κάθε χώρας (Πασιάς, 2006).

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η διδασκαλία είναι ένα πολύπλοκο επάγγελμα που 

συνεπάγεται αναστοχαστική σκέψη, συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, αυτονομία, υπευθυνό

τητα, δημιουργικότητα, έρευνα και προσωπικές κρίσεις. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να με

τρηθούν οι στάσεις, οι αξίες, η αυτογνωσία και η ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από τυ

ποποιημένες δοκιμές ή/και προκαθορισμένους δείκτες (A.T.E.E., 2006). Άλλωστε, ορισμένοι
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μη μετρήσιμοι όροι της παιδαγωγικής πραγματικότητας (π.χ. παιδεία, παιδαγωγική αγάπη, 

παιδαγωγικό τακτ) αποτρέπουν την καθολική αποτίμηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευ

τικών με πραγματιστικούς όρους, καθώς η επαγγελματική τους ετοιμότητα είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί αποκλειστικά μέσω λειτουργικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Ζμας, 2009: 10).

Με λίγα λόγια, στο επίκεντρο του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών για τον επαγ

γελματισμό των εκπαιδευτικών τοποθετείται η επένδυση στο εκπαιδευτικό δυναμικό και η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης της εν λόγω επένδυσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από 

τη χρήση «ηχηρών λέξεων» (buzz words) σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανταγωνιστικότητα, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (Steiner-Khamsi, 2002' Zmas, 2012). Η αποτύπωση 

του επαγγελματισμού τείνει, λοιπόν, να προτυποποιείται και να ποσοτικοποιείται και έτσι, σε 

κάθε περίπτωση -με διαφορετική ένταση ανάλογα με τις προτεραιότητες του κάθε οργανι

σμού- η εκπαίδευση φαίνεται να συνδέεται έντονα με την οικονομία, αφού καλείται να παρά

γει ένα εργατικό δυναμικό, ικανό να διασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα. Προς 

την κατεύθυνση αυτή στρέφονται κυρίως οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ο.Ο.Σ.Α. και της Παγκόσμιας Τράπεζας που τείνουν να αντιμετωπίζουν τα εκ

παιδευτικά ζητήματα σε ένα πλαίσιο ελεύθερης αγοράς (Robertson, 2012). Μάλιστα, η τελευ

ταία, ως τράπεζα, εστιάζει κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη υιοθετώντας μία νεοφιλελεύθε

ρη λογική (Klees, 2012).

Τέλος, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. δράσεις της UNESCO για την εκ

παίδευση) γίνεται αναφορά και στις κοινωνικές συνιστώσες της εκπαίδευσης -και όχι μόνο 

στις οικονομικές- ο Καζαμίας (2008) υποστηρίζει ότι ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος των 

διεθνών δικτύων είναι διάχυτος από ένα πρωτίστως οικονομίστικο και τεχνοκρατικό ήθος, 

εργαλειακό ορθολογισμό, νεοφιλελεύθερες αξίες και επιχειρηματική ηθική. Προς την ίδια κα

τεύθυνση κινείται και ο Ρουσσάκης (2002) τονίζοντας πως η εκπαίδευση χρησιμοποιεί πε

ρισσότερο τη γλώσσα της οικονομίας και της αγοράς παρά εκείνη της κοινωνικής πολιτικής. 

Συνεπώς, το πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώνεται και διατυπώνεται ο λόγος των υπερε

θνικών οργανισμών, εδράζεται στη λογική της οικονομίας, σε αυτό που ο Ball (1999: 196) 

αποκαλεί «λόγο του οικονομισμού» (discourse of economism).
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4° Κεφάλαιο: H έρευνα

«Κάνοντας έρευνα» (“Doing Research”) είναι μία φράση που παρουσιάζει συνοπτικά 

και απλοποιημένα τη συστηματική χρήση ενός συνόλου θεωρητικών και εμπειρικών εργα

λείων, σε μία προσπάθεια που αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων φαινομένων 

ή γεγονότων (McGrath, 1994: 152). Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζεται, αρχικά, ο ερευνητι

κός σκοπός και εξειδικεύονται τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ δηλώνεται και η αναγκαιότητα 

διεξαγωγής της έρευνας. Ακολουθεί η μεθοδολογία, όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι επιλογής 

της καταλληλότερης ερευνητικής προσέγγισης/μεθόδου, ο τρόπος επιλογής και η περιγραφή 

των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής των δεδομένων. 

Στη συνέχεια, αναλύεται η διαδικασία διεξαγωγής του εν λόγω ερευνητικού εγχειρήματος και 

παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση του συλλεγέ- 

ντος υλικού. Τέλος, αποτυπώνονται οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης.

4.1 Ερευνητικός σκοπός
Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εκλαμβάνουν και υιοθετούν ή δεν υιοθετούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική το 

σύγχρονο λόγο/τη ρητορεία των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό 

τους και το επαγγελματικό τους προφίλ. Η έρευνα επικεντρώνεται, παράλληλα, στον τρόπο 

με τον οποίο οι υπερεθνικοί οργανισμοί, μέσα από επίσημα έγγραφα και προγράμματα, δια

μορφώνουν το λόγο τους για ζητήματα επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, ε

πιδιώκεται η συγκριτική αποτίμηση του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών, από τη μία 

πλευρά, με τις απόψεις και πρακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τους 

έργο, από την άλλη, ώστε να διαφανεί αν υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ ρητο

ρείας, ιδεολογίας και πρακτικής ως προς τον επαγγελματισμό τους. Εξάλλου, η μεταφορά της 

ρητορείας/του λόγου δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τη μεταφορά των πρακτικών (Zmas, 

2012: 371-372).

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα
Μέσα από την άντληση πληροφοριών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και 

τη μελέτη επίσημων κειμένων και προγραμμάτων των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγ
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γελματισμού των εκπαιδευτικών, ο παραπάνω ερευνητικός σκοπός εξειδικεύεται στα ακό

λουθα ερευνητικά ερωτήματα:

• Ποιο είναι το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού που διαμορφώνεται μέσα από το 

λόγο/τη ρητορεία των υπερεθνικών οργανισμών;

• Πώς στοιχειοθετείται ο λόγος των υπερεθνικών οργανισμών για τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών;

• Ποια είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που συνθέτουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτι

κών;

• Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαί

δευσης πτυχές του σύγχρονου ρόλου τους ως προς τις επαγγελματικές τους ευθύνες και 

αρμοδιότητες;

• Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις βασικές αρχές που προωθούν οι υπερεθνικοί οργανισμοί 

για τον επαγγελματισμό τους;

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού;

• Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τον επαγγελματισμό τους δική τους ατομική ευθύνη;

• Θεωρούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τον εαυτό τους επαγγελματία;

• Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα κελεύσματα και προτάγματα των 

υπερεθνικών οργανισμών περί κριτηρίων επαγγελματισμού, αποτελεσματικότητας, αντα

γωνιστικότητας και ποιότητας της εκπαίδευσης;

• Πώς εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί την προώθηση από μέρους των υπερεθνικών οργανι

σμών της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση του επαγγελματισμού τους;

• Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί την έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας 

στο εκπαιδευτικό τους έργο;

• Συμμετέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στα διάφορα προγράμματα των υπερεθνικών οργα

νισμών σχετικά με την ενίσχυση του επαγγελματισμού τους;

• Ποιες πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρ

φωση του επαγγελματικού τους προφίλ;

• Κατά πόσον υφίσταται ουσιαστική και ενεργή εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη 

διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους;

• Ποιες είναι οι πρακτικές που υιοθετούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες στο 

εκπαιδευτικό τους έργο;

• Ποιος τύπος επαγγελματισμού προωθείται από τους υπερεθνικούς οργανισμούς και ποιος 

από τους εκπαιδευτικούς;
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• Υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ ρητορείας, ιδεολογίας και πρακτικής ως προς 

τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών;

4.3 Αναγκαιότητα έρευνας
Για την υλοποίηση του στόχου της παρούσας εργασίας κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή 

εμπειρικής έρευνας, μέσα από την οποία επιδιώχθηκε η διερεύνηση των θέσεων των εκπαι

δευτικών που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία επί των παραμέτρων του επαγγελματισμού 

τους, όπως αυτές προκύπτουν από το λόγο των υπερεθνικών οργανισμών. Στην ανάδειξη της 

σημαντικότητας του επαγγελματισμού συνεισφέρουν οι ποικίλες και εκτεταμένες αλλαγές 

που συντελούνται σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο επηρεάζοντας άμεσα τον 

εκπαιδευτικό και το έργο του. Ως εκ τούτου, ο σύγχρονος παγκόσμιος λόγος περί επαγγελμα

τισμού και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θέτει προκλήσεις και καθιστά ανα

γκαία την επαναδιαπραγμάτευση των εν λόγω εννοιών υπό το φως των νέων συνθηκών και 

εκπαιδευτικών εξελίξεων.

Επίσης, έπειτα από την κριτική προσέγγιση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των 

ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, θεωρήθηκε α

παραίτητο να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν 

τις πρωτοβουλίες και τα προτάγματα των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με την ενίσχυση 

του επαγγελματισμού τους. Η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της εν λόγω έρευνας καθίστα

ται ακόμη πιο εμφανής αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

ως προς τον επαγγελματισμό τους μέχρι στιγμής σπάνια έχουν εισακουστεί (Bourke et al., 

2013' Everton et al., 2007' Snoek et al., 2011) παρόλο που είναι ανάγκη να θεωρούνται ση

μαντικοί δρώντες στη διαμόρφωση της παγκόσμιας συζήτησης για τον επαγγελματισμό τους 

(Robertson, 2012). Εξάλλου, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της πράξης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, διότι διαμορφώνονται στο επίπεδο της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικό

τητας.

Συνεπώς, με την πραγματοποίηση της εν λόγω μελέτης επιδιώκεται να αναδειχθούν οι 

πτυχές μίας προβληματικής που παρουσιάζει ενδιαφέρον πρωτίστως για τους ίδιους τους εκ

παιδευτικούς της πράξης, το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, αλλά και την ευρύ

τερη εκπαιδευτική κοινότητα. Αναμένεται μάλιστα να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικοί ιθύνο

ντες προς τη διαμόρφωση μίας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα παρέχει μεγαλύτερη αυτονο

μία στον εκπαιδευτικό και θα συμβάλλει στην επαγγελματική του αναβάθμιση. Συγχρόνως, οι 

ελλείψεις που ίσως παρουσιαστούν, δηλαδή, η ενδεχόμενη άγνοια των εκπαιδευτικών για τις
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πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγγελματισμού τους, ειδικά στη σύγχρο

νη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, θα ανοίξουν το δρόμο για επαγρύπνηση των ίδιων των εκ

παιδευτικών ως προς τη διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφίλ.

4.4 Μεθοδολογία
4.4.1 Ερευνητική προσέγγιση

Η αναζήτηση των μεθόδων που αξιοποιούνται στη διεξαγωγή της έρευνας οδηγεί στις 

δύο κυρίαρχες ερευνητικές προσεγγίσεις που εκφράζονται με τους όρους «ποσοτική» (quan

titative) και «ποιοτική» (qualitative) ανάλυση στις κοινωνικές επιστήμες (Βάμβουκας, 2010' 

Blaxter et al., 2001). Βέβαια, η επιλογή της καταλληλότερης ερευνητικής μεθόδου δεν είναι 

μία τυχαία διαδικασία, αλλά εξαρτάται από τα ερευνητικά ερωτήματα, τη φύση, το σκοπό της 

έρευνας, καθώς και από το θεωρητικό πλαίσιο (Κυριαζή, 2006' Mason, 2003).

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος, διερευνήθηκαν οι αντιλή

ψεις, οι θέσεις, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο οι υπερεθνικοί οργανισμοί οικοδομούν το επαγγελματικό τους προφίλ και τον 

επαγγελματισμό τους. Δόθηκε, δηλαδή, έμφαση στην ατομική αποτύπωση και έκφραση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητό το πώς οι ίδιοι αντιμε

τωπίζουν, εκλαμβάνουν ή/και (επανα)διαπραγματεύονται το λόγο των υπερεθνικών οργανι

σμών περί επαγγελματισμού τους, αλλά και να αναδειχθούν τα σημεία που μπορούν να ληφ- 

θούν υπόψη για περαιτέρω διερεύνηση και βελτίωση. Αναζητήθηκε το εύρος και το βάθος 

των απόψεων, έτσι ώστε να διαφωτιστούν όσο το δυνατόν επαρκέστερα οι πτυχές του υπό δι- 

ερεύνηση θέματος. Εξάλλου, οι άνθρωποι δεν αντιδρούν μηχανιστικά στις διάφορες κατα

στάσεις, αλλά διαθέτουν κίνητρα, βούληση και πεποιθήσεις που προσδιορίζουν τη συμπερι

φορά τους (Κυριαζή, 2006).

Κρίθηκε, συνεπώς, ως πλέον κατάλληλη η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η ο

ποία επιτρέπει τη βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία γεγονότων, καταστάσεων ή συμπεριφορών 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα υποκείμενα ερμηνεύουν την κοινωνική πραγ

ματικότητα (Κυριαζή, 2006' Σαραφίδου, 2011). Άλλωστε, αυτό που ενδιαφέρει είναι η κατα

νόηση των απόψεων των ατόμων μέσα από την πυκνή περιγραφή τους με ολιστικό τρόπο.

4.4.2 Επιλογή συμμετεχόντων
Κατ’ αρχήν, στην ποιοτική προσέγγιση απαιτείται προσεκτική και στοχοθετημένη ε

πιλογή ατόμων (Σαραφίδου, 2011: 65) ακολουθώντας τα μη πιθανοθεωρητικά δειγματολη
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πτικά σχέδια, όπου η επιλογή των μονάδων είναι αποτέλεσμα της υποκειμενικής κρίσης του 

ερευνητή (Μπένος, 1991' Παπαδημητρίου, 1990). Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθη

κε με τη μέθοδο του διαθέσιμου δείγματος (availability sample), δηλαδή, επιλέχθηκαν εκπαι

δευτικοί που ήταν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε αυτή. Εφαρμόστηκε, επίσης, η μέθοδος 

της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sample), καθώς επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί που θα 

διευκόλυναν την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την επεξεργασία των απαντήσεων (βλ. Co

hen & Manion, 1994: 130).

Αναλυτικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 15 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που εργάζο

νται σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού Τρικάλων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαι

δευτικών που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας). Ο αριθμός αυτός κρίνεται αναγκαίος και 

επαρκής, διότι επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, γεγονός 

που συνεπάγεται ότι μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων θα δυσχέραινε τη συγκέντρωσή 

τους και τη διαδικασία εμβάθυνσης εξαιτίας της πληθώρας των στοιχείων. Από τους συμμε- 

τέχοντες εκπαιδευτικούς οι 10 ήταν γυναίκες και οι 5 άνδρες.

Όσον αφορά τις σπουδές τους, οι 10 από τους 15 συμμετέχοντες είχαν σπουδάσει σε 

Παιδαγωγική Ακαδημία διετούς φοίτησης και έπειτα πραγματοποίησαν την εξομοίωση του 

πτυχίου τους. Από αυτούς τους 10, οι 4 είχαν και δεύτερο πτυχίο από άλλη σχολή. Ακόμη, 

μόνο 3 από τους 15 είχαν σπουδάσει σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τετρα

ετούς φοίτησης, ενώ 2 (1 θεατρολόγος και 1 γυμνάστρια) από τους 15 ήταν εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στο δημοτικό σχολείο. Επισημαίνεται ότι κανένας από τους 

ερωτώμενους δεν έχει πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή δι

δακτορικού. Ως προς τα έτη υπηρεσίας στο δημοτικό σχολείο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία, καθώς όλοι εργάζονται πάνω από 15 χρόνια στην εκ

παίδευση, εκτός από μία που εργάζεται 8 έτη στο δημοτικό σχολείο. Αυτή η εκπαιδευτικός 

είναι αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εργάζονται με μόνιμη σχέση 

εργασίας.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, ακόμη, για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγ

γελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή/και κατάρτισης. Οι 13 από αυτούς απάντησαν ότι 

συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρ

τισης σε διάφορα αντικείμενα, όπως είναι τα Παιδαγωγικά, η Ψυχολογία, η Οργάνωση της 

Τάξης, το Θεατρικό Παιχνίδι, η Μουσική, οι Υπολογιστές, η Διδακτική, η Αγωγή Υγείας, η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός (για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση των 

προγραμμάτων και των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει συγκεκριμένα καθένας από 

τους συμμετέχοντες, βλ. Πίνακα 1 στην επόμενη σελίδα). Από τις υπόλοιπες 2 εκπαιδευτι-
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κούς, η μία ανέφερε ότι η τελευταία επιμόρφωση ήταν 4 χρόνια πριν και η άλλη ότι δεν της 

έχει δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα.

Όσον αφορά, τέλος, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους σε επαγγελ

ματικές κοινότητες μάθησης ή/και επαγγελματικά δίκτυα εκπαιδευτικών, μόνο 2 από τους 15 

απάντησαν θετικά, ενώ οι υπόλοιποι 13 απάντησαν αρνητικά (από αυτούς, 2 δήλωσαν ότι θα 

συμμετείχαν, αλλά υπό προϋποθέσεις). Μεταξύ των λόγων που προέβαλαν για τη μη συμμε

τοχή τους περιλαμβάνεται η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η δυσπιστία-επιφυλακτικότητα απέ

ναντι στα επαγγελματικά συνδικάτα εξαιτίας της προώθησης ιδιοτελών συμφερόντων όσων 

συμμετέχουν σε αυτά, η μη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών στόχων, καθώς και η απουσία 

ελευθερίας, ενώ επισημάνθηκε επίσης το γεγονός ότι δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να οργανω

θεί στο σχολείο κάποιο επαγγελματικό δίκτυο εκπαιδευτικών (για μία αναλυτικότερη παρου

σίαση των λόγων που προέβαλε συγκεκριμένα ο καθένας από τους 13 εκπαιδευτικούς που 

δεν συμμετείχαν σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματικά δίκτυα, βλ. Πίνακα 

1).

Πίνακας 1. Το προφίλ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

Ε1 Φύλο Σπουδές Έτη
υπηρεσίας

Σχέση
εργασίας

Συμμετοχή σε 

προγράμματα ε
παγγελματικής 

ανάπτυξης, επι
μόρφωσης & κα

τάρτισης

Συμμετοχή σε ε
παγγελματικές 

κοινότητες μάθη

σης ή επαγγελμα
τικά δίκτυα εκ

παιδευτικών
1 Θ2 Παιδαγωγική Ακα

δημία Μυτιλήνης 

διετούς φοίτησης 

& Φιλοσοφική 

Σχολή Ιωαννίνων 

(Τμήμα Φιλοσοφί

ας, Παιδαγωγικής 

& Ψυχολογίας)

25 Μόνιμη Ναι. Κυρίως στα 

Παιδαγωγικά, Ψυ

χολογία, Οργάνω

ση της Τάξης, Θεα

τρικό Παιχνίδι, 

ΠΕΚ Μουσικής

Όχι

1 Χάριν οικονομίας χώρου, αντί για τη λέξη Ερωτώμενος, χρησιμοποιήθηκε το κεφαλαίο γράμμα Ε.

2 Όπου Θ, διάβαζε Θήλυ.
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2 Α3 Παιδαγωγική Ακα- 29 Μόνιμη Ναι, όταν υπάρ- Όχι. Δεν εξυπηρε-

δημία διετούς φοί- χουν καλά προ- τούνται οι εκπαι-

τησης, εξομοίωση γράμματα επιμόρ- δευτικοί στόχοι,

& Θεολογική Σχο- φωσης. Όχι, σε ό- υπάρχουν άλλα κί-

λή Θεσσαλονίκης λα, διότι προη- νητρα που υπο-

γείται η οικογένεια. κρύπτονται, απου

σία ελευθερίας.

3 Α Παιδαγωγική Ακα- 21 Μόνιμη Ναι. Πολλά σεμι- Ναι. Μέλος του

δημία Ιωαννίνων νάρια και ημερίδες. συλλόγου, μέλος

διετούς φοίτησης του Δ.Σ., γενικός

& εξομοίωση γραμματέας του 

συλλόγου.

4 Θ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσ- > 25 (8 χρφ- Μόνιμη Ναι. Κυρίως στους Ναι

σαλονίκης νια στη δευ

τεροβάθμια 

και 17 στην 

πρωτο

βάθμια)

Υπολογιστές.

5 Θ Σχολή Θεατρικών 8 Αναπλη- Όχι. Η τελευταία Όχι. Ενασχόληση

Σπουδών τετρα- ρώτρια επιμόρφωση ήταν μόνο με τα διδα-

ετούς φοίτησης του πλήρους το 2010 στην κτικά καθήκοντα

Πανεπιστημίου ωραρίου Ειδικότητα ως εκπαιδευτικός

Πάτρας Θεατρολογίας. του σχολείου.

6 Α Παιδαγωγικό Τμή- 17 Μόνιμη Ναι. Κατά καιρούς, Όχι. Δυσπιστία α-

μα Δημοτικής Εκ- υλοποιούνται προ- πέναντι στα επαγ-

παίδευσης τετραε- γράμματα μέσω γελματικά συνδι-

τούς φοίτησης του του σχολείου. κάτα, προώθηση

Πανεπιστημίου ιδιοτελών συμφε-

Κρήτης ρόντων για κοινω

νική ανέλιξη όσων

3 Όπου Α, διάβαζε Άρρεν.
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συμμετέχουν σε 

αυτά.

7 Θ Παιδαγωγική Ακα

δημία Θεσσαλονί

κης, εξομοίωση & 

Πάντειο Πανεπι

στήμιο (Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκη

σης)

18 Μόνιμη Όχι. Δεν έχει δοθεί 

η ευκαιρία.
Όχι

8 Θ Παιδαγωγική Ακα

δημία Λάρισας & 

εξομοίωση

15 Μόνιμη Ναι. Συμμετοχή 

στο παρελθόν & β' 

επίπεδο επιμόρ

φωσης στους υπο

λογιστές.

Όχι. Δεν έτυχε.

9 Θ Παιδαγωγική Ακα

δημία & εξομοίω- 

ση

25 Μόνιμη Ναι. Συμμετοχή 

στο παρελθόν & α' 

επίπεδο στους υπο

λογιστές.

Εκτός από το σύλ

λογο του σχολείου, 

όχι. Έλλειψη ελεύ

θερου χρόνου.

10 Α Παιδαγωγική Ακα

δημία & εξομοίω- 

ση

15 Μόνιμη Ναι, όποτε υπάρχει 

ελεύθερος χρόνος.

Όχι. Έλλειψη ε

λεύθερου χρόνου, 

συμμετοχή με 

προϋποθέσεις.

11 Θ Παιδαγωγική Ακα

δημία & εξομοίω- 

ση

30 Μόνιμη Ναι. Προγράμματα 

Αγωγής Υγείας & 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.

Όχι

12 Θ Παιδαγωγικό Τμή

μα Θεσσαλονίκης

20 Μόνιμη Ναι. Διάφορα 

σεμινάρια.

Όχι. Συμμετοχή με 

προϋποθέσεις.

13 Θ Πάντειος Σχολή 

(Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης) & Παι

δαγωγική Ακαδη

μία Λάρισας

28 Μόνιμη Ναι. Παρακολού

θηση όλων των επι

μορφωτικών σεμι

ναρίων κυρίως για 

τη διδασκαλία των

Όχι. Δεν έτυχε.
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μαθημάτων.

14 Α Παιδαγωγική Ακα

δημία Λάρισας διε

τούς φοίτησης & 

εξομοίωση στο 

Καποδιστριακό

30 Μόνιμη Ναι. Παρακολού

θηση ενός τρίμη

νου ΠΕΚ & πρό

γραμμα «Μελίνα» 

για την εισαγωγή 

πολιτιστικών στοι

χείων στην εκπαί

δευση.

Όχι

15 Θ Παιδαγωγικό

Τμήμα

29 Μόνιμη Ναι. Συμμετοχή σε 

σεμινάρια.

Όχι. Δεν έτυχε να 

γίνει στο σχολείο 

κάποιο εκπαιδευ

τικό δίκτυο.

4.4.3 Συλλογή δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε, 

αρχικά, μελέτη και επισκόπηση ανακοινώσεων, εγγράφων, εκθέσεων (reports) και προγραμ

μάτων των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με τα στοιχεία που συνθέτουν τον επαγγελμα

τισμό των εκπαιδευτικών. Διενεργήθηκαν επίσης συνεντεύξεις με τους ίδιους τους εκπαιδευ

τικούς, οι οποίες επέτρεψαν στην ερευνήτρια να κατανοήσει τις σκέψεις, τις αντιλήψεις, τις 

αξίες, τις προθέσεις και τα συναισθήματά τους ως προς το υπό διερεύνηση θέμα. Εξάλλου, η 

συνέντευξη χρησιμοποιείται για να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα (Verma & Mallick, 2004: 

245), γεγονός που βρίσκεται σε συνέπεια και με τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθή

θηκε. Χαρακτηρίζεται ακόμη από ευελιξία, καθώς είναι δυνατή η επανάληψη της ερώτησης, 

σε περίπτωση που δεν την έχει κατανοήσει ο συνεντευξιαζόμενος, ενώ μπορεί να παρατηρη

θεί και η μη λεκτική συμπεριφορά του, από την οποία είναι δυνατό να σχηματιστεί μία ακόμη 

πιο σαφής εικόνα για το άτομο με το οποίο γίνεται η συνέντευξη. Επιπλέον, ο συνεντευκτής 

μπορεί να καταγράψει τις αυθόρμητες αντιδράσεις του ατόμου, οι οποίες, κάποιες φορές, 

μπορεί να είναι πιο πληροφοριακές και λιγότερο κανονιστικές από τις απαντήσεις που δίνει 

το άτομο ύστερα από σκέψη (Bailey, 1987' Miller, 1991).

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις ήταν ατομικές, επειδή αυτές δίνουν τη δυνατότητα 

προσωπικής επαφής και καταγραφής περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το χώρο, το ά

τομο και τη μη λεκτική επικοινωνία (Σαραφίδου, 2011: 63). Επιλέχθηκε, επίσης, ο τύπος της
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ημι-δομημένης συνέντευξης (semi-structured interview), όπου όχι απλώς τα υπό διερεύνηση 

θέματα ή οι θεματικές περιοχές είναι προαποφασισμένα, αλλά και το περιεχόμενο των ερω

τήσεων προκαθορίζεται χωρίς, όμως, αναγκαστικά να τηρούνται η ίδια διατύπωση και η ίδια 

αλληλουχία ερωτήσεων. Πάντως, τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν πληροφορίες που 

διατυπώνονται από τους αποκρινόμενους με τους δικούς τους όρους, τα δικά τους λόγια, τις 

δικές τους σκέψεις και τη δική τους εμβάθυνση στο θέμα (Σαραφίδου, 2011: 58). Έτσι, ο συ

γκεκριμένος τύπος συνέντευξης επέτρεψε μεγαλύτερη εμβάθυνση σε ζητήματα που, με μία 

αυστηρώς δομημένη συνέντευξη, θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν. Επέτρεψε μάλιστα και 

έναν ελιγμό ανάλογα με την πορεία της συζήτησης αναδιατυπώνοντας κάποια ερωτήματα και 

καθοδηγώντας τον ερωτώμενο στο θέμα της έρευνας, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα ελέγχου 

της γνησιότητας των πληροφοριών με επανάληψη των ερωτήσεων σε άλλα σημεία της συνέ

ντευξης, γεγονός που διασφάλισε την αποκάλυψη του λανθάνοντος περιεχομένου των απα

ντήσεων.

Η επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και του ανωτέρου ερευνητικού 

εργαλείου οδήγησε στην κατασκευή ενός οδηγού συνέντευξης, οι βασικοί άξονες του οποίου 

καθορίστηκαν με βάση τους στόχους και το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Αρχι

κά, έγιναν κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις, μέσω των οποίων διερευνήθηκαν τα τυπικά 

προσόντα των εκπαιδευτικών και το επαγγελματικό τους προφίλ. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί κλή

θηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά, προσωπικά και επαγγελματικά 

στοιχεία, όπως σπουδές, έτη προϋπηρεσίας, σχέση εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα συ

νεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης, καθώς επίσης και συμ

μετοχή σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματικά δίκτυα εκπαιδευτικών.

Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων που α

φορούσαν εμπειρίες, συμπεριφορές, γνώμες, γνώσεις, συναισθήματα, αντιλήψεις και στάσεις. 

Αναλυτικότερα, το διάγραμμα της συνέντευξης (για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση των 

ερωτήσεων του οδηγού συνέντευξης, βλ. Παράρτημα I) αποτελείται από 3 άξονες. Με τις ε

ρωτήσεις του πρώτου άξονα διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού και τον επαγγελματικό τους ρόλο. Ο δεύτερος άξονας 

περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των πρωτοβουλιών και των προ

γραμμάτων των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Τέλος, 

με τις ερωτήσεις του τρίτου άξονα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διατυπώσουν τις προϋπο

θέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού τους προφίλ, καθώς επίσης και τις προτάσεις τους 

περί εμπλοκής τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης του επαγγελματισμού τους.
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Ωστόσο, οι προαναφερθέντες άξονες δεν διαμόρφωσαν έναν ανελαστικό κατάλογο 

ερωτήσεων, αλλά έδωσαν στη συνέντευξη ένα χαρακτήρα προσαρμογής στις ανάγκες της έ

ρευνας και στον εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, έγιναν αναδια

τυπώσεις και συμπληρώθηκαν ορισμένες ερωτήσεις, ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν ε

παρκέστερα το υπό συζήτηση θέμα. Επίσης, έχοντας η ερευνήτρια στο νου της τους κεντρι

κούς άξονες, της δόθηκε η δυνατότητα να μην παραβλέψει κανένα από τα σημεία των ερευ

νητικών ερωτημάτων κάνοντας ερωτήσεις παρακίνησης (probes) όποτε χρειαζόταν, προκει- 

μένου οι συμμετέχοντες να επεκτείνουν ή να εμβαθύνουν τις απαντήσεις στο θέμα εμπλουτί

ζοντας το υλικό.

4.4.4 Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας
Κατ’ αρχάς, προτού πραγματοποιηθεί η κυρίως έρευνα, διεξήχθη μία πιλοτική, προ- 

κειμένου να δοκιμαστούν τα ερευνητικά εργαλεία και οι προκρινόμενες διαδικασίες. Ως εκ 

τούτου, επελέγη ένας εκπαιδευτικός και έγινε με αυτόν η πρώτη συνέντευξη. Σε αυτή αναδεί- 

χθηκαν πολλά στοιχεία που βοήθησαν την ερευνήτρια να διαμορφώσει τους τελικούς άξονες 

της συνέντευξης με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αφού, λοιπόν, αναδιαμορφώθηκαν και 

οριστικοποιήθηκαν οι άξονες της συνέντευξης, έλαβε χώρα η κυρίως έρευνα κατά το χρονικό 

διάστημα από τις 22 Νοεμβρίου 2014 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2014.Αρχικά, πραγματοποιήθη

κε συνάντηση της ερευνήτριας με το διευθυντή του κάθε σχολείου, προκειμένου να ενημερω

θεί σχετικά με την έρευνα που επρόκειτο να διεξαχθεί. Στη συνέχεια, γινόταν συνάντηση με 

όσους από τους εκπαιδευτικούς ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, έτσι ώστε να δημι- 

ουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Κατά την πρώτη αυτή επαφή, συστηνόταν 

η ερευνήτρια, αποσαφηνιζόταν ο σκοπός και η φύση της έρευνας και τονιζόταν στους συμμε

τέχοντες ότι είναι πολύ σημαντικό να εκφράσουν με ειλικρίνεια τις απόψεις που πραγματικά 

τους αντιπροσωπεύουν, καθώς η συλλογή γνήσιων δεδομένων συμβάλλει στην ουσιαστική 

διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Στα υποκείμενα δηλώθηκε εξαρχής η ελεύθερη, 

προαιρετική και αβίαστη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην έρευνα. Επισημάνθηκε, επί

σης, πως, για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας, θα διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, ότι οι 

πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι απόλυτα εμπιστευτικές και ότι τα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και, τέλος, ότι είναι δυνατόν, εφό

σον το επιθυμούν, να ενημερωθούν για τα πορίσματα της έρευνας.

Αφού, λοιπόν, δόθηκε η συναίνεση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή, συμφωνήθηκε 

ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Η μετάβαση
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στα σχολεία γινόταν τις ημέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί είχαν κενό και δεν είχαν κά

ποια άλλη επαγγελματική υποχρέωση. Πριν την έναρξη κάθε συνέντευξης, ζητούνταν άδεια 

για τη μαγνητοφώνησή της, με την οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν χωρίς να προ

βάλλουν κάποια αντίσταση. Καθεμιά από τις συνεντεύξεις διήρκεσε λιγότερο από 40' της 

ώρας και λάμβανε χώρα σε αίθουσες των σχολείων, όπου εκείνη τη στιγμή δεν γινόταν κά

ποιο μάθημα. Το περιβάλλον συζήτησης ήταν, λοιπόν, άνετο και οικείο, ώστε οι ερωτώμενοι 

να μη νιώθουν άβολα. Ακόμη, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των συνεντεύξεων, το ύφος διατύπωσης των αξόνων συζήτησης ήταν ουδέτερο, 

για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενόχλησης του ερωτώμενου ή/και η κατευθυνόμενη απά

ντηση. Υπήρχε επίσης συνεχής παρακίνηση και παρακολούθηση από την ερευνήτρια, ώστε ο 

συνεντευξιαζόμενος να μην παρεκκλίνει από το υπό συζήτηση θέμα, ενώ, όποτε χρειαζόταν, 

διατυπώνονταν πρόσθετες ή/και διευκρινιστικές ερωτήσεις, προκειμένου να αποσπαστεί κάθε 

δυνατή πληροφορία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, η ερευνήτρια προσπάθησε να ε

φαρμόζει τις δεξιότητες της καλής ακρόασης και της ενσυναίσθησης, ενώ δεν υπήρχε επικρι

τική στάση απέναντι στον ερωτώμενο ή στα λεγόμενά του. Στο τέλος, μάλιστα, της συνέντευ

ξης η ερευνήτρια ρωτούσε τον αποκρινόμενο αν ήθελε να προσθέσει κάτι σε όλα αυτά που 

είχαν ειπωθεί και, κατόπιν, τον ευχαριστούσε για τη συμμετοχή στην έρευνα.

4.4.5 Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μία κυκλική, ευέλικτη και αναστοχαστική 

διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα με τη συλλογή του υλικού και αναπροσαρμόζεται 

συνεχώς. Αποσκοπεί στην παραγωγή νέων ιδεών και ερμηνευτικών σχημάτων, σε μία συνεχή 

διαπλοκή μεταξύ ενδείξεων από το υλικό και θεωρητικών ιδεών. Η ουσία της ανάλυσης δεν 

είναι απλώς η περιγραφή των δεδομένων με συστηματοποιημένο τρόπο, αλλά βρίσκεται α

κριβώς στις ερμηνείες που μπορεί να παραγάγει ο ερευνητής χωρίς, όμως, να απομακρύνεται 

από τα δεδομένα και τα συγκείμενά τους. Ο τελικός σκοπός είναι να οργανωθεί ο μεγάλος 

όγκος του λεπτομερούς υλικού σε μία συνεκτική εικόνα αλληλοσυσχετιζόμενων εννοιών 

(Σαραφίδου, 2011: 66-67).

Αναλυτικότερα, στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση, έτσι ώστε 

οι θεματικές κατηγορίες να αναδύονται επαγωγικά από το υλικό, ενώ για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη οργάνωση, αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση των ποιοτικών δεδο

μένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MAXqda. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, οργανώθηκαν τα 

δεδομένα και απομαγνητοφωνήθηκαν οι συνεντεύξεις από την ίδια την ερευνήτρια. Αξιοποι-
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ήθηκαν, επίσης, οι σημειώσεις για τη μη λεκτική συμπεριφορά του ερωτώμενου κατά τη συ

νέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήθηκε μία όσο το δυνατόν πιο ακριβής μεταγραφή των 

συνεντεύξεων.

Μετά τη συγκέντρωση του μεταγεγραμμένου υλικού, η ερευνήτρια το προσπέλασε 

αρκετές φορές, προκειμένου να έλθει σε επαφή με το εύρος και την ποικιλία που παρουσιάζε

ται και να αποκτήσει μία γενική εικόνα των συλλεγέντων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια αυ

τής της διαδικασίας, καταγράφηκαν κάποιες σημειώσεις και αυθόρμητες σκέψεις για πιθανές 

συνδέσεις ή εναλλακτικούς τρόπους θέασης συγκεκριμένων σημείων του υλικού σε σχέση με 

έννοιες-κλειδιά και κοινά επαναλαμβανόμενα θέματα που φαίνονταν να είναι σημαντικά για 

ερμηνεία. Άρχισε, έτσι, μία διαδικασία εννοιολόγησης, δηλαδή, απόδοσης του νοήματος των 

δεδομένων με συγκεκριμένες ιδέες και έννοιες που είχαν θεωρητικό και ερμηνευτικό χαρα

κτήρα. Σε αυτή την πρώτη φάση ανάλυσης, το επίπεδο αφαίρεσης και σχηματισμού εννοιών 

ήταν χαμηλό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κατηγοριών ανά

λυσης.

Στη συνέχεια, έγινε επικέντρωση σε εκείνες τις κατηγορίες που φαινόταν πως θα είναι 

κεντρικές, με στόχο να εξειδικευτεί το νόημά τους και να διερευνηθεί η σχέση τους με άλλες 

κατηγορίες. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας πρώτος κατάλογος θεμάτων, ο οποίος συνεχώς α

ναμορφωνόταν και οργανωνόταν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες μέσω της κωδικοποίησης, 

η οποία συνίστατο στη διαδικασία συμπύκνωσης των δεδομένων σε περιγραφές θεματικών 

κατηγοριών μέσα από την κατάτμηση του υλικού σε μονάδες κειμένου με αυτοτελές νοημα

τικό περιεχόμενο. Στις μονάδες αυτές αποδόθηκαν κωδικοί/ετικέτες, δηλαδή, συγκεκριμένες 

έννοιες που προέρχονται είτε από τη βιβλιογραφία είτε από τις οπτικές των συμμετεχόντων 

για το υπό διερεύνηση θέμα.

Ωστόσο, η επινόηση και η τελική διαμόρφωση των κατηγοριών δεν ήταν μία μηχανι

κή διαδικασία, αλλά περιελάμβανε επανειλημμένες αναπροσαρμογές της εννοιολογικής δο

μής και συνεχείς αξιολογήσεις της σημασίας, της σπουδαιότητας και των εσωτερικών συνδέ

σεων μεταξύ των ιδεών. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, γεννήθηκαν δεκάδες έν

νοιες, οι οποίες, όμως, στη συνέχεια, ομαδοποιήθηκαν περνώντας σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

αφαίρεσης που επέτρεψε την ενασχόληση με λιγότερες και πιο περιεκτικές έννοιες, καταλλη

λότερες για ερμηνεία. Για τη μορφοποίηση του τελικού καταλόγου, αξιοποιήθηκαν μάλιστα 

οι ακόλουθες λειτουργίες που είναι γνωστές από τη βιβλιογραφία (βλ. Σαραφίδου, 2011: 71): 

α) το «γέμισμα» που αναφέρεται στην προσθήκη νέων θεματικών κατηγοριών αναδομώντας 

το υπάρχον σχήμα, καθώς ο ερευνητής εμβαθύνει και αποκτά νέες οπτικές για το υλικό, β) η 

«γεφύρωση», δηλαδή, η ανακάλυψη νέων σχέσεων μεταξύ θεμάτων που μπορούν να αποτε-
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λέσουν πρόσθετους κωδικούς και να οδηγήσουν σε νέα σχηματοποίησε του καταλόγου των 

θεμάτων και γ) η «επέκταση», δηλαδή, η επιστροφή στο ήδη κωδικοποιημένο υλικό και η ε

ξέτασή του με νέο τρόπο υπό το πρίσμα μίας καινούργιας έννοιας ή σχέσης.

Άλλωστε, η συνεχής σύγκριση, επαλήθευση ή διάψευση και η δημιουργία νέων κατη

γοριών οδηγεί σε ένα σημείο όπου πλέον κατασκευάζεται μία σταθερή ομάδα κατηγοριών και 

υποκατηγοριών (Hammersley & Atkinson, 1995: 213-214). Όταν, λοιπόν, ο κατάλογος των 

θεματικών κατηγοριών έφτασε στο σημείο όπου δεν τροποποιούνταν πλέον υπό το φως του 

νέου υλικού και είχε επέλθει κατάσταση κορεσμού με την έννοια ότι νέα δεδομένα δεν παρεί

χαν καμία πρόσθετη πληροφορία, έγινε η ονοματοδοσία της κάθε κατηγορίας. Διαμορφώθη

κε, δηλαδή, ο τελικός κατάλογος των θεματικών κατηγοριών που αναδύθηκαν επαγωγικά από 

το υλικό, ενώ καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε αυτές να είναι σαφείς, ακριβείς, πλή

ρεις και εξαντλητικές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση όλων των ευρημάτων που συνε- 

λέχθησαν από τα ερευνητικά εργαλεία, με στόχο το σχηματισμό μίας πλήρους εικόνας και 

ερμηνείας των απόψεων των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο της σύνθεσης και 

της ερμηνείας, αναζητήθηκαν σχέσεις και αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των εννοιών, προκειμέ- 

νου να αναδυθεί η πολυπλοκότητα του μελετώμενου φαινομένου.

4.5 Περιορισμοί έρευνας
Αρχικά, η επιστημονική έρευνα οφείλει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, 

μεθοδικότητα, επαναληψιμότητα και εμπειρικότητα (Μαντάς & Ντάνος, 1994: 28-30). Ωστό

σο, μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας των μετρήσεων και του σχεδιασμού που περιλαμβά

νονται στο πλαίσιο των ποσοτικών ερευνών δεν υφίστανται στις ποιοτικές, γεγονός που απο

τελεί έναν από τους βασικούς περιορισμούς των συγκεκριμένων προσεγγίσεων (Σαραφίδου, 

2011: 84-85).

Επίσης, εξαιτίας του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και του ερμηνευτικού σχε- 

διασμού της παρούσας έρευνας, είναι ανέφικτη η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε ευρύτε

ρες ομάδες εκπαιδευτικών πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων που μελετήθηκαν. Όμως, 

όταν τα αποτελέσματα μίας έρευνας δεν είναι γενικεύσιμα, τότε η έρευνα πάσχει από εξωτε

ρική εγκυρότητα (Wiersma, 2000: 261). Κατά τη Σαραφίδου (2011), εξάλλου, μία από τις 

σοβαρότερες αδυναμίες της ποιοτικής έρευνας είναι οι περιορισμοί που προκύπτουν ως προς 

τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι κατά κανόνα 

μικρός και δεν είναι αντιπροσωπευτικός ενός ευρύτερου πληθυσμού, με αποτέλεσμα τα συ

μπεράσματα να αναφέρονται μόνο στα συγκεκριμένα άτομα. Ωστόσο, στόχος της ποιοτικής
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έρευνας δεν είναι η γενίκευση από ένα δείγμα σε έναν πληθυσμό, αλλά η ουσιαστική κατα

νόηση, ανάλυση και ερμηνεία του υπό μελέτη ζητήματος (Firestone, 1993). Δηλαδή, δεν εν

διαφέρει η στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, αλλά η προσοχή του επιστήμονα εστιάζεται 

στη μελέτη περιπτώσεων και στη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής μικρού αριθμού υπο

κειμένων (Silverman, 2000). Εντούτοις, η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων αντι

καθίσταται από την έννοια της μεταφερσιμότητας των ευρημάτων, δηλαδή, από το αν η έρευ

να περιλαμβάνει αρκετά πυκνές περιγραφές που επιτρέπουν στον αναγνώστη να αναγνωρίσει 

κατά πόσον τα ευρήματα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια (Holloway, 1997).

Μία άλλη αδυναμία της ποιοτικής έρευνας είναι η απουσία επαναληψιμότητας που εί

ναι, ωστόσο, άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματά της, την ευ

ελιξία. Έτσι, διαφορετικοί ερευνητές που ίσως μελετήσουν ποιοτικά το ίδιο ζήτημα, στον ίδιο 

πληθυσμό μπορεί να μην καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα. Εξάλλου, υφίστανται παράγο

ντες που διαφέρουν από τη μία συνέντευξη στην άλλη, όπως το θέμα της αμοιβαίας εμπιστο

σύνης, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να υποβάλει κανείς σε λογικό έλεγχο όλες τις πλευ

ρές μίας συνέντευξης (Cohen & Manion, 1994). Βέβαια, κατά τον Παρασκευόπουλο (1993), 

η δυνατότητα επανάληψης της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που προϋποθέτει 

την ύπαρξη όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, προκειμένου ένας ερευνητής να είναι σε θέ

ση να επαναλάβει, ως ένα βαθμό, την έρευνα μελλοντικά. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμέ

νη έρευνα πραγματοποιήθηκε σαφής απόδοση και καταγραφή των δεδομένων.

Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να συναγάγει κανείς εσφαλμένα αιτιώδεις σχέσεις, η 

απόδειξη των οποίων είναι πρακτικά αδύνατη στην ποιοτική έρευνα, αφού η διατύπωση μίας 

σχέσης αιτίου-αιτιατού που υπαγορεύεται από την ανάλυση του υλικού και φαίνεται να ισχύει 

σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί υπόθεση προς επιβε

βαίωση και όχι συμπέρασμα περί της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης. Άλλωστε, κατά τη Σαραφί- 

δου (2011: 86-87), το λεγόμενο «ex post facto fallacy» είναι ένα από τα συνηθέστερα και σο

βαρότερα σφάλματα που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ερμηνείες. Ακόμη, η συλλογή 

δεδομένων με τη χρήση συνεντεύξεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, διότι πολλοί ερωτώμενοι δι

στάζουν να εκφραστούν ελεύθερα. Βέβαια, στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι 

σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν πιέστηκαν να απαντήσουν παρά μόνο πραγματο

ποιούνταν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο. Εντούτοις, είναι 

υπαρκτό το ενδεχόμενο να έδωσαν, με ή χωρίς πρόθεση, ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες 

με κριτήριο το τι είναι αποδεκτό σύμφωνα με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών της πράξης 

προσπαθώντας να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους ή να κρύψουν κάτι που δεν επιθυμούσαν 

να φανερωθεί. Εξάλλου, όταν τα άτομα γνωρίζουν ότι ερωτώνται για κάποιον ειδικό σκοπό,
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μεταβάλλουν αντίστοιχα και τη συμπεριφορά τους, ενώ, σύμφωνα με το Φίλια (1996: 140

141), δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς τους μηχανισμούς άμυνας του ερωτώμενου κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης, όπως την εκλογίκευση, την ταύτιση ή/και την απώθηση. Έτσι, πα

ρόλο που επιδιώχθηκε η διαμόρφωση ενός οικείου κλίματος μεταξύ της ερευνήτριας και των 

συνεντευξιαζόμενων, είναι αρκετά δύσκολο να εγγυηθεί κανείς τον αυθορμητισμό τους ή την 

ειλικρίνεια των απαντήσεων, γεγονός που περιορίζει τόσο την εγκυρότητα όσο και την αξιο

πιστία των αποτελεσμάτων.

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρέασε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

είναι ακριβώς η ίδια η παρουσία της συνεντεύκτριας. Εξάλλου, η άμεση αλληλεπίδραση με

ταξύ ερευνητή και συμμετέχοντος είναι η πηγή τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειο

νεκτημάτων της συνέντευξης, στην οποία υπεισέρχονται πολλά από τα εγγενή χαρακτηριστι

κά των κοινωνικών σχέσεων που περιλαμβάνουν και μη λογικούς παράγοντες, όπως τα συ

ναισθήματα ή τις ασυνείδητες ανάγκες (Verma & Mallick, 2004). Καθώς, λοιπόν, αναπτύσ

σεται μία διαπροσωπική σχέση, ο ερευνητής εμπλέκεται στην υποκειμενική πραγματικότητα 

μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής των υποκειμένων (Καλφόπουλος & Α- 

στρινάκης, 2003). Η συνεχής αυτή εμπλοκή μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του 

υπό μελέτη ζητήματος, καθώς η έρευνα σε όλες τις φάσεις της εξαρτάται από αξίες, αντιλή

ψεις, προσδοκίες και πεποιθήσεις του ερευνητή. Ενδέχεται, λοιπόν, επιστήμονες με διαφορε

τικά κίνητρα, ενδιαφέροντα, εμπειρίες και ειδίκευση να εστιάζουν σε διαφορετικές πλευρές 

ενός φαινομένου, γεγονός που επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η επι

λεκτική αντίληψη στην επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ποιοτική προσέγγιση υπεισέρχεται 

έντονα το στοιχείο της υποκειμενικότητας, είναι απαραίτητο ο ερευνητής να μην επηρεάζει 

με την προσωπικότητα και την κρίση του τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, 

αλλά να δρα αμερόληπτα δίχως προκαταλήψεις και συναισθηματισμούς (Μαντάς & Ντάνος, 

1994: 28-30). Δηλαδή, είναι ανάγκη τα ευρήματα της έρευνας να αντανακλούν την πραγματι

κότητα των συμμετεχόντων και όχι τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τα κίνητρα ή/και τις πιθανές 

μεροληψίες του ερευνητή, γεγονός που επιδιώχθηκε και στην παρούσα έρευνα. Παρόλα αυτά, 

η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων δεν μπορεί να απομονωθεί ούτε από το πλαίσιο, όπου 

λαμβάνουν χώρα, ούτε από το νόημα που αποδίδουν οι άνθρωποι σε αυτά, με αποτέλεσμα το 

αξιακό σύστημα του ερευνητή να λαμβάνεται υπόψη ως μέρος της μελέτης και να αποτελεί 

μέρος της εικόνας που επιχειρεί να κατανοήσει (Σαραφίδου, 2011: 20).

Εν κατακλείδι, κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρβασης των προαναφερθέ- 

ντων δυσκολιών και περιορισμών, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι πλήρη και α
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ντιπροσωπευτικά του τρόπου με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να αναπαρα

στήσουν τον επαγγελματισμό τους και τις πρακτικές που υιοθετούν στο έργο τους άλλοτε α

ποδεχόμενοι και άλλοτε όχι το λόγο των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης.
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5° Κεφάλαιο: Αποτελέσματα

Η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε μία ποιοτική έρευνα συνιστά μία δυ

ναμική και ευέλικτη διαδικασία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

εμπειρικής έρευνας με την παράθεση των πιο σημαντικών και αντιπροσωπευτικών αποσπα

σμάτων των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων. Παράλληλα, επιχειρείται η ερμηνεία και 

συζήτησή τους έχοντας ως βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας.

5.1 Θεματικοί άξονες
Σε συνέπεια με τις αρχές της ποιοτικής έρευνας, το απομαγνητοφωνημένο υλικό των 

συνεντεύξεων υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες προσεγγίσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν 

οι αντίστοιχες κατηγορίες ανάλυσης (για τη διαδικασία ανάλυσης, βλ. 4ο κεφάλαιο της πα

ρούσας διπλωματικής). Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυ- 

ψαν έξι θεματικές ενότητες (με μία ή περισσότερες υποκατηγορίες), οι οποίες βρίσκονται σε 

αντιστοιχία με τον ερευνητικό σκοπό και τα συναπτόμενα ερωτήματα. Σε αυτές αποτυπώνο

νται οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα γνωρίσματα που θεωρούν ότι κα

λείται να διαθέτει ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός, ενώ γίνεται λόγος και για τις ιδιαίτερες 

πτυχές του επαγγελματικού τους ρόλου κυρίως ως προς τις επαγγελματικές ευθύνες και αρ

μοδιότητες.

Επίσης, αναδεικνύονται οι παράγοντες επιρροής του επαγγελματισμού τους στη ση

μερινή εποχή με ιδιαίτερη εστίαση στον τρόπο πρόσληψης των πρωτοβουλιών και των προ

γραμμάτων των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Τέλος, 

επισημαίνονται οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός επαγγελματικού προφίλ και διατυπώνο

νται οι προτάσεις των συμμετεχόντων προς τους υπερεθνικούς οργανισμούς ως προς τη δια

μόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Ση

μειώνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός εκπροσωπείται με το κεφαλαίο ελληνικό γράμμα Ε και τον 

αύξοντα αριθμό 1 έως 15 ανάλογα με τη σειρά του στο απομαγνητοφωνημένο υλικό. Την ίδια 

στιγμή, τα αυτούσια λόγια του εγκλείονται σε εισαγωγικά με παράλληλη χρήση της πλάγιας 

γραφής.

5.1.1 Χαρακτηριστικά επαγγελματισμού
Στη θεματική αυτή κατηγορία αποτυπώνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά 

με τα γνωρίσματα εκείνα που θεωρούν ότι συνθέτουν τον επαγγελματισμό τους. Ως πρώτιστο
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και κύριο γνώρισμα επισημαίνεται η αγάπη για το επάγγελμα. Η Ε13 αναφέρει χαρακτηριστι

κά: «Το πρώτο, πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει αγάπη για τη δουλειά του. Δηλαδή, να αγαπάει 

αυτό που κάνει. Να μην το θεωρεί ούτε εξαναγκασμό ούτε να θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει για 

κάποιους λόγους. Αγάπη». Στην ίδια λογική κινείται και η Ε5 επισημαίνοντας ότι «ένας εκπαι

δευτικός το κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα ξεκινώντας από το ότι πρέπει να το αγαπάει. Οφεί

λει να το αγαπάει».

Ένα άλλο γνώρισμα που συνδέεται με το προηγούμενο είναι η αγάπη για τα παιδιά. 

Χαρακτηριστικές είναι απόψεις, όπως «να αγαπάει πολύ τα παιδιά» (Ε9), «να το κάνει αυτό με 

γνώμονα πάντα την αγάπη προς το παιδί» (Ε5) και «τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι, δη

λαδή, πάντα ο σεβασμός προς το παιδί, η αγάπη» (Ε14). Πράγματι, στην έρευνα της Συνώδη 

(2004) σχετικά με τις αντιλήψεις ελλήνων και άγγλων εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 

για τον επαγγελματισμό τους διαπιστώθηκε ότι τόσο η αγάπη και αφοσίωση στο επάγγελμα 

όσο και η αγάπη για τα παιδιά είναι χαρακτηριστικά του επαγγελματία εκπαιδευτικού και στις 

δύο χώρες. Συγχρόνως, η διάθεση προσφοράς θεωρείται ως ιδιαίτερο γνώρισμα ενός επαγ- 

γελματία εκπαιδευτικού, όπως φαίνεται από τη δήλωση τόσο του Ε6 («να έχεις τη διάθεση να 

προσφέρεις πέρα από κούραση. Αυτό είναι το πρωταρχικό») όσο και του Ε14 («η εμπειρία μου 

λέει ότι το Α και το Ω στην εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευτικός και με κέντρο, βέβαια, με προ

σφορά προς το παιδί. Να προσφέρει στο παιδί»). Άλλωστε, η διάθεση προσφοράς και ο αλ- 

τρουισμός είναι, κατά τη Συνώδη (2004), χαρακτηριστικά των επαγγελματιών, ενώ στο επί

κεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετείται και πάλι το παιδί, γεγονός που καταδεικνύει την παι

δαγωγική συνείδηση των εκπαιδευτικών.

Επίσης, η επαγγελματική συνέπεια θεωρείται από τους συμμετέχοντες γνώρισμα του 

επαγγελματισμού τους. Η Ε15 αναφέρει χαρακτηριστικά: «να φέρεις σε πέρας το καθήκον, για 

το οποίο πληρώνεσαι και να έχεις την ευθύνη του αποτελέσματος αυτών που κάνεις. Αυτό θεω

ρώ επαγγελματισμό». Παρομοίως, η Ε7 τονίζει: «Να είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας». Πρό

κειται μάλιστα για ένα χαρακτηριστικό που έχει εντοπιστεί και στη σχετική βιβλιογραφία. 

Πιο συγκεκριμένα, το κίνημα για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών διεκδικεί την αντι

μετώπιση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία που ασκεί το διδακτικό του έργο με υπευθυνό

τητα (Powell, 2000), ενώ και οι Gray and Whitty (2010) και Webb et al. (2004), μεταξύ των 

στοιχείων που συνιστούν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού, συγκαταλέγουν και την υ

πευθυνότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, που συν

δέεται με το προηγούμενο, είναι η τήρηση του ωραρίου. Η Ε11 σημειώνει χαρακτηριστικά: 

«Να είναι τυπικός στο ωράριό του».
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Παράλληλα, η προετοιμασία-οργανωτικότητα του εκπαιδευτικού φαίνεται να διαδρα

ματίζει σημαντικό ρόλο, όπως καθίσταται φανερό από τις παρακάτω απαντήσεις: «να έχει 

αναρτήσει πρόγραμμα εβδομαδιαίων ή μηνιαίων συναντήσεων με διάφορους» (Ε1) και «όταν 

λέμε επαγγελματισμό, θεωρώ ότι είναι να προετοιμάζεσαι» (Ε15). Ακόμη, στα ιδιαίτερα γνω

ρίσματα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών περιλαμβάνεται η διαρκής προσωπική ε

νημέρωση και επιμόρφωσή τους. Η Ε5, για παράδειγμα, τονίζει ότι «πρέπει σίγουρα να μα

θαίνει καινούργια πράγματα, να ενημερώνεται, να διαβάζει, όσο μπορεί να παρακολουθεί σεμι

νάρια ή κάποιες επιμορφώσεις, άμα γίνονται, ή κάποια σεμινάρια είναι καλό να τα παρακολου

θεί. Αυτό μπορώ να πω ότι συμπληρώνει τον επαγγελματισμό του». Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς 

κινείται και η Ε12, η οποία δηλώνει πως ένας εκπαιδευτικός πρέπει «όσο μπορεί βέβαια, όσο 

του δίνονται οι ευκαιρίες, να επιμορφώνεται πάνω στο επάγγελμά του».

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Γκρίτζιο (2006), στα βασικά κριτήρια του επαγγελματι

σμού περιλαμβάνεται η κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κατά την Ε7 μάλιστα 

θα πρέπει «να παρακολουθούμε τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και αρχές», γεγονός που επι- 

σημαίνεται και από τη Χατζηπαναγιώτου (2001). Η τελευταία υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτι

κός που θέλει να θεωρείται ολοκληρωμένος επαγγελματίας είναι ανάγκη να παρακολουθεί 

συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα του και να επιμορφώνεται εκσυγχρονίζοντας τις παιδαγωγι

κές του πρακτικές. Επιπλέον, η ικανότητα διαμόρφωσης θετικού κλίματος στην τάξη αναδεί- 

χθηκε ως ιδιαίτερο γνώρισμα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού. Ο Ε3 τονίζει ενδεικτικά: «να 

έχεις ένα όμορφο κλίμα μέσα στην τάξη, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, κατά τη γνώμη μου, από 

την εμπειρία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια και έχοντας υπόψη και τη θεωρία. Γιατί θέλω 

να σου πω τώρα ότι αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα από την Ακαδημία, όταν φοιτούσα, ήταν 

ένας συνάδελφος καθηγητής, ο οποίος μας έκανε Ειδική Διδακτική και το πρώτο πράγμα που 

μας τόνισε ήταν αυτό, το κλίμα μέσα στην τάξη που είναι βασικός παράγοντας και εγώ το έχω 

διαπιστώσει αυτό και από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια. Άμα δεν έχεις ένα όμορφο κλίμα 

μέσα στην τάξη, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Άρα, λοιπόν, απαντώντας σε αυτό που με ρώ

τησες πριν για επαγγελματισμό ή σαν λειτούργημα, όπως το λέω εγώ, ξεκινάμε από εκεί. Για να 

είσαι σωστός, πρέπει να φτιάξεις ένα ωραίο κλίμα στην τάξη».

Η επικοινωνία με τα παιδιά συνιστά, επίσης, χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Ε3: «να έχεις μία σωστή επικοινω

νία με τους μαθητές. Άμα δεν το έχεις αυτό, νομίζω ότι όσες γνώσεις και αν προσπαθήσεις να 

τους δώσεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα». Φαίνεται, δηλαδή, πως δεν αρκεί μόνο το γνωστικό 

κομμάτι, αφού από τους σημερινούς εκπαιδευτικούς απαιτούνται, μεταξύ άλλων, και επικοι- 

νωνιακές ικανότητες (Παπαναούμ, 2003).
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Η μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό του επαγ

γελματισμού του, αφού, κατά την Ε8, «επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι να μπορεί να 

σταθεί ο δάσκαλος στην τάξη με τους μαθητές, να μπορεί να δώσει αυτό που σκέφτεται και αυτό 

που πρέπει να πάρουν οι μαθητές». Η δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα ενός εκπαιδευτικού 

συνιστά ένα επιπλέον γνώρισμα του επαγγελματισμού του. Η Ε13 αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«δικαιοσύνη. Να είναι δίκαιος ένας σωστός εκπαιδευτικός. Δίκαιος και αντικειμενικός». Κάτι 

τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τον Hargreaves (2001), σύμφωνα με τον οποίο, ο εκπαιδευτι

κός, εντός του νέου επαγγελματισμού, αντιμετωπίζει τους μαθητές μέσα από μία ισότιμη 

σχέση. Επιπροσθέτως, η επαρκής αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου αναδεικνύεται ως χαρα

κτηριστικό γνώρισμα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από την πα

ρακάτω δήλωση της Ε12: «να αξιοποιεί στο έπακρο το χρόνο τον διδακτικό που έχει». Συγ

χρόνως, μεγάλη σημασία έχει και η εξατομίκευση του κάθε μαθητή, γεγονός που τεκμηριώ

νεται από φράσεις, όπως «να κάνεις το μάθημα ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού» 

(Ε15) και «να εξατομικεύει τον κάθε μαθητή» (Ε8).

Εξάλλου, πρακτικές, όπως η παροχή υποστήριξης στο μαθητή και η εστίαση στις ανά

γκες του, συνιστούν ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που διαμορφώνουν το επαγ

γελματικό του προφίλ (Cruickshank et al., 2003). Ακόμη, από τις απαντήσεις των συμμετεχό- 

ντων εκπαιδευτικών προέκυψε ότι η συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου συ

γκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού τους. Η Ε8 αναφέρει ενδεικτικά: 

«πρέπει να είναι συνεργάσιμος με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τη διεύθυνση, αλλά και με 

τους γονείς να υπάρχει συνεργασία». Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ε11 υποστηρί

ζοντας το εξής: «να έχει μία καλή σχέση με τα παιδιά πιστεύω και με τους συναδέλφους, βέβαι

α, εννοείται». Άλλωστε, στα πλαίσια συγκεκριμένα του συνεργατικού επαγγελματισμού, ο 

εκπαιδευτικός επιδιώκει τη συνεργασία με συναδέλφους, μαθητές, γονείς και όλα τα άτομα 

που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Webb et al., 2004). Οι εν λόγω μορφές συ

νεργασίας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο τόσο του νέου (Hargreaves, 1994' Sachs, 1997) 

όσο και του μεταμοντέρνου επαγγελματισμού (Hargreaves & Goodson, 1996).

Επιπροσθέτως, η ψυχική αρτιότητα και υπομονετικότητα του εκπαιδευτικού εντάσσο

νται στα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού του. Επ’ αυτού, η Ε5 σημειώνει: «Πρέπει να 

έχει υπομονή και ψυχραιμία. Πρέπει να μπορεί και να βρίσκει τον τρόπο να διαχειρίζεται κατα

στάσεις είτε μεταξύ του εαυτού του και των συναδέλφων του, αλλά και μεταξύ εκείνου και των 

παιδιών». Άλλο ένα από τα γνωρίσματα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών είναι η θέ

σπιση ορίων. Η Ε1 δίνει έμφαση στο «να μην αφήνει περιθώρια σε διάφορους να παρεμβαί

νουν στο έργο του, δηλαδή, να βάζει τα όριά του, αλλά και εκείνος να είναι εντάξει σε όλα. Να
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μην παραβιάζει και εκείνος τα ίδια όρια που βάζει». Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται πως ο 

επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών εκλαμβάνεται ως προσωπική υπόθεση και ατομική ευ

θύνη του καθένα ξεχωριστά, όπως προκύπτει από τις παρακάτω δύο δηλώσεις: α) «Πιστεύω 

ότι είναι καθαρά του εκπαιδευτικού ο επαγγελματισμός. Δεν μπορεί κάποιος λα σου επιβάλλει 

λα είσαι σωστός επαγγελματίας. Πρέπει μόνος σου να το καταφέρεις αυτό» (Ε13) και β) «είναι 

δική μου ευθύνη καθαρά. Δηλαδή, ό, τι και να συμβαίνει από έξω, είτε άνωθεν είτε έξωθεν, ε

μείς θα πρέπει να εκτελούμε το έργο μας και αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Δη

λαδή, είναι κάτι εσωτερικό. Από μέσα μας αυτό το πράγμα επιβάλλεται, όχι από κάποιον άλλο. 

Αυτό λέγεται αυτοέλεγχος και αυτοπειθαρχία στο επάγγελμά μας» (Ε1). Μάλιστα, ιδιαίτερα χα

ρακτηριστική είναι η παρακάτω διατύπωση του Ε3: «Νομίζω ότι στη δουλειά τη δικιά μας -δεν 

ξέρω σε άλλες δουλειές- είναι προσωπική υπόθεση. Δηλαδή, είναι και θέμα εγωισμού, ας το 

πούμε έτσι με την καλή έννοια. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένας δάσκαλος δεν δέχεται να μπει στην 

τάξη και να είναι ανεπαρκής και να μην μπορεί να είναι σωστός εκεί μέσα. Δεν το δέχεται κα

νείς. Το λέω έτσι κατηγορηματικά. Κανείς δεν το δέχεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συνά

δελφοί μας και εγώ ο ίδιος που έχουμε κάποιες αδυναμίες. Τέλειος δεν είναι κανένας. Οι αδυ

ναμίες αυτές θα είναι σε κάτι που τυχόν του έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να το ελέγξει, αλλά εί

μαι βέβαιος -και το λέω με πολύ έντονο τρόπο γιατί θέλω να το τονίσω- ότι κανείς δεν δέχεται 

να μπει στην τάξη και να μην ξέρει αυτό που πρέπει να κάνει, να μην το γνωρίζει καλά. Άρα, 

είναι προσωπική υπόθεση».

Εξάλλου, ο επαγγελματισμός αναφέρεται σε προσωπικό χαρακτηριστικό, το οποίο 

εκφράζεται ως στάση και ως προσέγγιση προς την επαγγελματική δραστηριότητα που χαρα

κτηρίζεται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση, επιδεξιότητα και κρίση (Ματσαγγού- 

ρας, 2005: 69). Ωστόσο, από τη διατύπωση του Ε2 («αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θέλει να επι

βληθεί από εξωτερικούς φορείς και μάλιστα έξω από την ελληνική παιδεία, είτε αυτή είναι η 

κλασσική παιδεία είτε είναι η πατερική σοφία. Δηλαδή, έξω από τα δικά μας δεδομένα. Θέλουν 

να μας αλλοτριώσουν ως έθνος») αναδεικνύεται μία προσπάθεια επιβολής του επαγγελματι

σμού των εκπαιδευτικών από φορείς ή/και όργανα εκτός Ελλάδας. Σε διευκρινιστική μάλιστα 

ερώτηση σχετικά με το ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επιβάλ

λουν τον επαγγελματισμό, ο Ε2 απαντά: «η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια 

Τράπεζα και τέτοιοι οργανισμοί», ενώ η Ε7 δηλώνει: «από τους προϊσταμένους μας, από την 

κοινωνία, από τους γονείς». Δηλαδή, όχι μόνο φορείς εκτός γεωγραφικών συνόρων, αλλά και 

εθνικοί φορείς φαίνεται να επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό τον επαγγελματισμό του.

Βέβαια, δόθηκαν και απαντήσεις από όπου προκύπτει πως ο επαγγελματισμός του εκ

παιδευτικού είναι συγχρόνως επιβαλλόμενος, αλλά και προσωπική ευθύνη του καθενός. Η
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E15 σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «είναι ευθύνη δίκιά μου στο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ 

και να έχω την ευθύνη αυτών που κάνω. Από την άλλη, όμως, κάνω το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Δεν μπορώ να κάνω δικά μου πράγματα. Κάνω αυτό το οποίο είναι θεσπισμένο από το Υπουρ

γείο». Παρομοίως, η E8 επισημαίνει: «Είναι και υποκειμενική, αλλά δεν είναι σε τόσο μεγάλο 

βαθμό. Επιβάλλεται από το Υπουργείο. Το Υπουργείο θα καθορίσει τι πρέπει να κάνεις και σε 

ποια όρια. Βέβαια, υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο του εκπαιδευτικού που μπορεί να το ε

πεκτείνει το κάθε θέμα, να το δείξει μέσα στην τάξη και να το εμβαθύνει, αλλά και πάλι σε πιέ

ζει ο χρόνος». Διακρίνεται, δηλαδή, μία τάση προσαρμογής του εκπαιδευτικού στις θεσπι

σμένες από το Υπουργείο αρμοδιότητες, δίχως, όμως, κάτι τέτοιο να συνεπάγεται πλήρη απο

δοχή τους ή πλήρη απόρριψη του προσωπικού στοιχείου του καθενός.

Τέλος, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι, στα πλαίσια της συζήτησης για τα χαρακτη

ριστικά του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, αρκετοί από τους συμμετέχοντες αναφέρ

θηκαν στον όρο «λειτούργημα» ως αντίθετο του όρου «επαγγελματισμός». Χαρακτηριστική 

είναι η εξής δήλωση της E1: «κάπου εμείς αναγκαζόμαστε, από τη φύση της δουλειάς μας, να 

παραβιάζουμε τον επαγγελματισμό. Η  δουλειά μας περισσότερο αγγίζει αυτό που λέμε «λειτούρ

γημα». Όχι αγγίζει, θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι, γιατί ποτέ δεν σκεφτήκαμε ούτε το χρηματι

κό αντίτιμο, με το οποίο αμειβόμαστε. Ποτέ. Δηλαδή, ούτε εκείνοι οι συνάδελφοι που παίρνουν 

λιγότερα χρήματα -τώρα που έχει γίνει αυτός ο διαχωρισμός- ούτε εκείνοι που παίρνουν περισ

σότερα ποτέ δεν σκεφτήκαμε, δηλαδή, ότι «αυτό θα το κάνω, γιατί παίρνω πολλά χρήματα» ή 

«αυτό δεν το κάνω, επειδή παίρνω λιγότερα». Δεν υπάρχει επαγγελματισμός, δηλαδή, στην εκ

παίδευση. Αν θέλεις να λέγεσαι δάσκαλος, δεν θα πρέπει να λέγεσαι επαγγελματίας. Αυτές οι 

δύο έννοιες είναι αντιφατικές». Παρομοίως, ο E14 τονίζει: «Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου 

ως επαγγελματία δάσκαλο. Το θεωρώ ως λειτούργημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να προτάξω ας 

πούμε το οικονομικό πρώτα ή «πληρώνομαι, δεν πληρώνομαι καλά» ας πούμε για να μπω με 

όρεξη ή όχι στη δουλειά. Προέχει το παιδί». Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο E10 α- 

ναφέροντας ότι «κατ’ αρχήν, ο δάσκαλος δεν είναι επαγγελματίας. Είναι λειτουργός. Άμα το 

παίρναμε σαν επαγγελματισμό, δεν θα ήμασταν εδώ. Ακόμη, δουλεύουμε με το φιλότιμο. Είναι 

τελείως διαφορετικά από τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης λόγω του ότι ένα παιδί σε έχει για 2-3 

χρόνια. Δεν μπαίνει άλλος δάσκαλος μέσα. Οπότε, είσαι ο δεύτερος πατέρας του ή η δεύτερη 

μητέρα του. Δένεσαι κι εσύ και όχι μόνο τα παιδιά. Δένεσαι και εσύ με τα παιδιά. Δεν το συζη

τάμε ότι είναι θέμα επαγγέλματος. Εγώ το βλέπω σαν λειτούργημα».

Από τις προαναφερθείσες δηλώσεις φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα διαθέτει 

μία ιδιαιτερότητα, αφού διακρίνεται από το φιλότιμο με προτεραιότητα την προσφορά προς 

το παιδί και όχι τις οικονομικές απολαβές. Μάλιστα, το επάγγελμα του δασκάλου διαφέρει
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από τα υπόλοιπα επαγγέλματα, αφού οι υπηρεσίες που παρέχονται αποσκοπούν στο κοινό 

καλό και θεωρούνται κοινωνική προσφορά (Ξωχέλλης, 2005). Έτσι, η ιδέα του επαγγελματι

σμού στην εκπαίδευση δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή, κάτι που έχει διαπιστωθεί και στην έ

ρευνα της Συνώδη (2004), σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα θεωρούνται 

συχνά δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί και όχι αυτόνομοι επαγγελματίες.

5.1.2 Επαγγελματικός ρόλος εκπαιδευτικού
Στην παρούσα θεματική κατηγορία αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

διάφορες πτυχές του επαγγελματικού τους ρόλου με ιδιαίτερη εστίαση στις επαγγελματικές 

ευθύνες και αρμοδιότητες, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στη σημερινή εποχή. 

Αρχικά, για ορισμένους ο επαγγελματικός ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει ίδιος στο πέ

ρασμα των ετών. Ο Ε10 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όπως ήμουν στην αρχή. Απλώς τώρα μα

θαίνω πιο πολλά. Μαθαίνω πώς να εκμεταλλεύομαι καλύτερα το χρόνο μέσα στην τάξη, πώς να 

διαχειρίζομαι κάποιες δύσκολες καταστάσεις πάλι μέσα στην τάξη. Αυτά. Δεν έχω αλλάξει. Και 

πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια 

δεν έχει αλλάξει». Παρομοίως, ο Ε2 σημειώνει: «Πιστεύω, όμως, ότι ο ρόλος του εκπαιδευτι

κού διαχρονικά είναι ίδιος. Είναι να φτιάξουμε αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι «καλό και αγα

θό πολίτη, χρηστό άνθρωπο». Τώρα, εξαρτάται από τον ίδιο πόσο θα αγωνιστεί, τι θυσίες θα 

κάνει σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλει να ανελιχθεί ή να παραμείνει ένας ταπεινός εργάτης, σι

ωπηλός και άγνωστος στους πολλούς».

Από την άλλη πλευρά, στο υπό μελέτη υλικό αναδείχθηκαν και απόψεις περί διαφορε

τικού ρόλου του εκπαιδευτικού στη σημερινή εποχή. Η Ε13 τονίζει: «Πιστεύω ότι είναι αρκε

τά διαφορετικός από τα προηγούμενα έτη». Μάλιστα, για την Ε12 ο επαγγελματικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού σήμερα, εν μέσω κρίσης, είναι πιο αυξημένος σε σχέση με το παρελθόν, όπως 

φαίνεται από την ακόλουθη διατύπωση: «Νομίζω ότι είναι πιο αυξημένος σήμερα λόγω της 

κρίσης που περνάμε και η οποία δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, έτσι; Είναι κρίση και αξιών. 

Νομίζω ότι περισσότερο από κάθε εποχή ο εκπαιδευτικός σήμερα έχει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 

και αυξημένο ρόλο και ναι μεν η οικογένεια βάζει τα θεμέλια στο να δημιουργεί ευαισθητοποι

ημένους και υπεύθυνους πολίτες, αλλά νομίζω ότι μεγάλος είναι και ο ρόλος του σχολείου σε 

αυτό». Εξάλλου, σύμφωνα με αρκετούς συμμετέχοντες, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταπο- 

κριθεί πλέον σε πολλαπλούς ρόλους. Ένας από αυτούς είναι ο διδακτικός-εκπαιδευτικός, ό

πως προκύπτει από τις παρακάτω φράσεις: «ο βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού για μένα είναι
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και η πλευρά της εκπαίδευσης» (Ε6) και «η παροχή συγκεκριμένων εφοδίων στα παιδιά σε συ

γκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα» (Ε3).

Ένας άλλος είναι ο κοινωνικός. Ως προς αυτό, ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η εξής δι

ατύπωση του Ε3: «Εγώ το ρόλο του εκπαιδευτικού τον αντιλαμβάνομαι και λίγο ευρύτερα, όχι 

μόνο στον καθαρά μαθησιακό τομέα. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος έχει ιστορία μέσα στην κοι

νωνία, στη δράση του μέσα στην κοινωνία. Άρα, λοιπόν, εμείς οι εκπαιδευτικοί, καλώς ή κα

κώς, μπαίνουμε στα σπίτια όλων των Ελλήνων μέσω των παιδιών τους. Άρα, λοιπόν, πέρα από 

τη γνωστική πλευρά και το να μάθουν τα παιδιά κάποια πράγματα και κάποια γνωστικά αντι

κείμενα, νομίζω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε και συνειδήσεις σε μεγάλο βαθμό με τη δική 

μας στάση και όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για την οικογένειά τους και για την κοι

νωνία γενικότερα, αφού, όπως είπα και πριν, μπαίνουμε, καλώς ή κακώς, στα σπίτια όλων σχε

δόν των Ελλήνων που έχουν παιδιά, μέσω των παιδιών τους. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ο ρόλος 

μας είναι πολύπλευρος και σημαντικός και επιτελούμε και έναν κοινωνικό ρόλο και θέλω να το 

συνδέσω με τη σημερινή συγκυρία που ζούμε στη χώρα μας εδώ με την κρίση και το πώς την 

αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εγώ νομίζω ότι είναι χρέος του εκπαιδευτικού, σε αυτή τη συγκυρία 

που ζούμε, να βάλει και αυτός το λιθαράκι του και σε αυτόν τον τομέα. Ο κλάδος έχει ιστορία, 

όπως ξεκίνησα να λέω. Έχει το ρόλο του αφυπνιστή ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος εδώ και χρό

νια πολλά. Εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει, δηλαδή, σε όλες τις κοινωνικές δράσεις. [...] Ο 

ρόλος του είναι του αφυπνιστή πέρα από το διδακτικό αντικείμενο το συγκεκριμένο που έχει μέ

σα στην τάξη. Άρα, λοιπόν, στη σημερινή συγκυρία, σίγουρα μπορεί να παίξει έναν σημαντικό 

ρόλο ανάλογα βέβαια με το τι πιστεύει και αυτός ο ίδιος. Ναι, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 

σαφώς. Είναι οι ανάγκες τέτοιες που μπορεί να έχει και έναν άλλο ρόλο πέρα από αυτόν το συ

γκεκριμένο [...] ο ρόλος του εκπαιδευτικού, πέρα από καθαρά μαθησιακός και διδακτικός, εί

ναι και ο ρόλος του αφυπνιστή της κοινωνίας. Εγώ έτσι το βλέπω και θα έλεγα ότι δεν μπορώ 

να βάλω διαβάθμιση ποιος είναι πιο σημαντικός. Είναι και οι 2 ρόλοι εξίσου σημαντικοί».

Επίσης, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων προκύπτει και ένας ηθικοπλαστικός ρό

λος του σημερινού εκπαιδευτικού που παραπέμπει σε μία από τις βασικές αρχές του μεταμο

ντέρνου επαγγελματισμού περί προσήλωσης στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών και όχι 

μόνο στη γνωστική (Hargreaves & Goodson, 1996: 20-21). Αποτυπώνονται ενδεικτικά παρα

κάτω οι εξής διατυπώσεις: «και η ηθική πλευρά. Πρέπει να διαμορφώσουμε χαρακτήρες. Πι

στεύω σε αυτό και προσπαθώ» (Ε6) και «η διαμόρφωση ανθρώπων ελεύθερων και διεκδικητι

κών, γιατί ελεύθερος σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει κιόλας» (Ε3). Συγχρόνως, αποδίδεται 

στον εκπαιδευτικό και ένας ψυχολογικός ρόλος, όπως καθίσταται φανερό από την εξής δή

λωση: «Πρέπει να έχουμε, κατ’ αρχήν, ψυχολογικές γνώσεις, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλ-
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θουμε μέσα στην τάξη. Θα πρέπει, όχι μόνο παιδαγωγικά, αλλά και ψυχολογικά να καλύψουμε 

ό, τι χρειάζεται μέσα στην τάξη» (Ε7).

Έτσι, τόσο ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού όσο και το περιεχόμενο του ε

παγγελματισμού του τίθενται πλέον σε αμφισβήτηση (Βεργίδης & Υφαντή, 2011) αποκτώ

ντας μία πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα, αφού δεν αρκεί μόνο η γνωστική κατάρτιση και 

διδακτική του ικανότητα, προκειμένου να θεωρείται πρότυπο επαγγελματία του κλάδου του. 

Άλλωστε, σύμφωνα με τους υπερεθνικούς οργανισμούς (βλ. 3ο κεφάλαιο της παρούσας δι

πλωματικής), η άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων ενός εκπαιδευτικού σήμερα δεν 

περιορίζεται μόνο στο διδακτικό κομμάτι της μετάδοσης και μεταφοράς γνώσεων, αλλά περι

λαμβάνει και τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερων πολιτών για την κοινωνία της γνώ

σης. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, καλούνται σήμερα να είναι τόσο επαρκείς επιστήμονες όσο 

και ικανοί παιδαγωγοί, έτοιμοι να κοινωνικοποιήσουν επιτυχώς πολιτικά, πολιτισμικά και η

θικά τους μαθητές τους. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις επαγγελματικές ευθύνες και αρμοδιό- 

τητές τους, από τα λεγόμενα ορισμένων συμμετεχόντων προκύπτει ότι αυτές παραμένουν ως 

ένα βαθμό ίδιες, ενώ παρατηρείται και μία σύνδεσή τους με την επαγγελματική συνέπεια και 

υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού στο έργο του. Ο Ε2 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ευθύνες 

ίδιες είναι, με την έννοια ότι έχεις ευθύνη απέναντι στο σχολείο, στο πρόγραμμα που υπάρχει, 

στο οποίο πρέπει να είσαι εντάξει, διότι έχεις δώσει και όρκο απέναντι στην πολιτεία, στην 

προστασία των μαθητών, στο πώς πρέπει να παραδώσεις τους μαθητές στους γονείς και στην 

κοινωνία γενικότερα». Παρομοίως, κατά την Ε1: «Οι ευθύνες μου και οι αρμοδιότητες εμένα 

είναι οι ίδιες. Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα υπηρεσία μέχρι τώρα, η συνέπεια και η ευθύ

νη δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό».

Ωστόσο, οι απόψεις των ερωτώμενων δεν ήταν ομοιόμορφες, με αποτέλεσμα να εντο

πιστούν και σημεία, όπου επισημαίνεται ότι οι ευθύνες και αρμοδιότητες ενός επαγγελματία 

εκπαιδευτικού είναι περισσότερες σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Ε13 τονί

ζει χαρακτηριστικά: «Επειδή δουλεύω πολλά χρόνια στο χώρο, πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός 

σήμερα είναι πάρα πολύ φορτωμένος με πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή και η διδακτέα ύλη είναι 

πάρα πολύ πυκνή, πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 12-13 χρό

νια που δούλεψα ξανά και οι αρμοδιότητες στο σχολείο είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν 

παλιά όσον αφορά τα προγράμματα τα καινοτόμα, υπολογιστές. Είναι διάφορα που πρέπει να 

κάνει ένας εκπαιδευτικός σήμερα που παλιά δεν έκανε». Ενδεικτική είναι η παρακάτω διατύ

πωση: «Πάρτε και αυτό το πρόγραμμα, κάντε και εκείνο. Πάρτε και το portfolio. Φτιάξτε και 

τους φακέλους και φτιάξτε και εδώ και φτιάξτε και εκεί. Και αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση 

σχολικής μονάδας. Και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε, για να ξεχνάμε εμείς τον πόνο μας και να μην
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ασχολούμαστε με το μισθολογικό, ασχολούμαστε με τη δουλειά αυτή. Αυτό, όμως, εγώ το βλέπω 

σαν δεύτερη μοίρα, σαν έξτρα δουλειά. Η  δουλειά μου δεν είναι αυτή. Είναι μέσα στην τάξη» 

(Ε10). Επίσης, «Εχει περισσότερες ευθύνες και περισσότερες αρμοδιότητες. Δηλαδή, ένας εκ

παιδευτικός καλείται να είναι καλός και για τους γονείς και με την αξιολόγηση που μπαίνει τώ

ρα -που προσπαθεί να μπει δηλαδή- πρέπει ένας εκπαιδευτικός να τα κάνει όλα» (Ε8).

Διακρίνει, λοιπόν, κανείς μία διεύρυνση των ευθυνών του εκπαιδευτικού, γεγονός που 

συνεπάγεται μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο, αφού καλείται να ανταποκριθεί σε διάφορες α

παιτήσεις -πέραν της διδασκαλίας- αποτελεσματικά και με επάρκεια (Day et al., 2007). Ε

ντούτοις, οι εκπαιδευτικοί δεν καλωσορίζουν πάντοτε τις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαι

δευτικές αλλαγές που επηρεάζουν το έργο τους και επιδρούν στις δραστηριότητές τους, διότι 

τις εκλαμβάνουν ως μία μη ευπρόσδεκτη παρέκκλιση από τα χαρακτηριστικά του επαγγέλμα- 

τός τους και ως αύξηση των καθηκόντων που αναμένεται να ασκούν (Ευρυδίκη, 2008). Ε

ξάλλου, οι συνθήκες στην εκπαίδευση είναι διαφορετικές σήμερα από ό, τι στο παρελθόν, γε

γονός που συνδέεται με τις κρατικές ανάγκες. Ως προς αυτό, ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η 

εξής δήλωση του Ε6: «Ο ρόλος που ζητά το κράτος είναι διαφορετικός. Το κράτος, όπως πά

ντα, είναι ο εργοδότης, αυτός πληρώνει. Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που 

αλλάζει πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και το τι θέλουν να περάσουν. Σίγουρα, είναι 

διαφορετικές οι ανάγκες του κράτους που θέλει να περάσει όπως σήμερα».

Επίσης, έχουν αλλάξει τα μαθήματα που διδάσκονται πλέον στο σχολείο, όπως γίνεται 

φανερό από τα λεγόμενα του Ε14: «το τι διδάσκουμε πλέον στο σχολείο έχει αλλάξει [...] Η  

Πληροφορική, έχουν μπει καθηγητές Θεατρικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, κτλ που δεν υπήρ

χαν παλιά αυτά». Οι αλλαγές αποδίδονται ακόμη στο επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από την Ε11: «Πιστεύω ότι έχουν αλλάξει λίγο 

τα πράγματα από την άποψη ότι οι δάσκαλοι τώρα είναι περισσότερο μορφωμένοι, περισσότερο 

καταρτισμένοι από ό, τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια». Παράλληλα, φαίνεται να έχουν αλλάξει 

οι απαιτήσεις των γονέων και των παιδιών από τον εκπαιδευτικό. Χαρακτηριστικές είναι οι 

ακόλουθες διατυπώσεις:

«Οι γονείς και τα παιδιά και οι μαθητές θέλουν πολύ περισσότερα πράγματα 

από ό, τι παλιότερα» (Ε7).

«Ο χρόνος δεν είναι στατικός και η κοινωνία πάντοτε αλλάζει. Μέσα σε αυτά τα 

29 έτη, έχω δει μία τεράστια αλλαγή και των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

και των γονέων ως προς τη στάση τους απέναντι στο σχολείο και στην εκπαί

δευση γενικότερα» (Ε2).
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Όπως, άλλωστε, έχει επισημανθεί από τον Day (2000), οι εργασιακές συνθήκες, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αφορούν σε φόρτο εργασίας, 

κρατικό έλεγχο και πιέσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό και 

το έργο του.

5.1.3 Παράγοντες επιρροής στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών
Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζει συχνά στους παράγοντες που επιδρούν στη δι

αμόρφωση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (Evans, 2008' Swann et al., 2010' Tang 

& Choi, 2009' Webb et al., 2004). Στην εν λόγω θεματική κατηγορία περιλαμβάνονται παρά

γοντες, οι οποίοι είτε διευκολύνουν είτε περιορίζουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. 

Κάποιοι από αυτούς ενδέχεται μάλιστα να έχουν διττή λειτουργία, δηλαδή, η ύπαρξή τους 

μπορεί να εκληφθεί ως διευκολυντικός παράγοντας, ενώ η απουσία - ανυπαρξία τους ως ανα

σταλτικός. Προτιμήθηκε, λοιπόν, η διάκρισή τους σε ενδογενείς και εξωγενείς.

5.1.3.1 Ενδογενείς
Αρχικά, η προσωπική ενημέρωση και αναζήτηση του εκπαιδευτικού αναδείχθηκε ως 

διευκολυντικός παράγοντας. Ενδεικτικά, η Ε9 σημειώνει: «Διευκολύνει το να ενημερώνεται, 

να παρακολουθεί σεμινάρια, να διαβάζει, να ασχολείται με ό, τι υπάρχει καινούργιο στην τεχνο

λογία, να μαθαίνει». Αυτή ακριβώς η φροντίδα για συνεχή εξέλιξη και ενημέρωση από την 

πλευρά του ίδιου του εκπαιδευτικού σε εκπαιδευτικά θέματα είναι καθοριστικός παράγοντας 

του επαγγελματικού του προφίλ (Ματσαγγούρας, 2005), καθώς ο εκπαιδευτικός που θέλει να 

θεωρείται ολοκληρωμένος επαγγελματίας είναι ανάγκη να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελί

ξεις στον τομέα του εκσυγχρονίζοντας τις παιδαγωγικές του πρακτικές (Χατζηπαναγιώτου, 

2001). Απεναντίας, η στασιμότητα και η αρνητική στάση απέναντι στην ενημέρωση φαίνεται 

να παρεμποδίζει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα 

της Ε9: «Το να είναι στάσιμος και να μην ακολουθεί την εποχή του. Να μην ενημερώνεται, να 

μη θέλει να μάθει τίποτα καινούργιο, να μένει στη μέθοδο που ακολουθούσε πριν από πολλά 

χρόνια». Επίσης, η ψυχική υγεία και ιδιαίτερα το άγχος του εκπαιδευτικού φαίνεται να επη

ρεάζει τον επαγγελματισμό του. Κάτι τέτοιο προκύπτει από φράσεις, όπως οι εξής: α) «Πι

στεύω ότι η ψυχική του υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο ψυχικός 

του κόσμος» (Ε2) και β) «Άγχος να αντεπεξέλθουμε στο ρόλο μας. Δεν έχουμε πια την ελευθε

ρία όπως ήμασταν παλιότερα που με κέφι και όρεξη πηγαίναμε στη δουλειά. Πιεζόμαστε ψυχο

λογικά» (Ε7).
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Παράλληλα, η ευελιξία ενός εκπαιδευτικού εκλαμβάνεται από τους συμμετέχοντες ως 

παράγοντας επιρροής του επαγγελματισμού τους. Η Ε1 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η ευελι

ξία. Το να είναι ο δάσκαλος ευέλικτος. Να μπορεί να δημιουργήσει». Πράγματι, η ευελιξία δια

δραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στα πλαίσια του ευέλικτου επαγγελματισμού, όπου εκλαμ

βάνεται ως συνάρτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του (Hatcher, 1994) όσο και στα 

πλαίσια του μετασχηματιστικού (Sachs, 2003). Επιπροσθέτως, η ηθικοπλαστική πλευρά του 

εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη διάθεση προσφοράς και την αντιμετώπιση της διδασκαλί

ας ως λειτουργήματος επηρεάζει θετικά τον επαγγελματισμό του διευκολύνοντάς τον. Παρα

τίθεται ενδεικτικά η ακόλουθη φράση του Ε6: «Διευκολύνει η θέληση του δασκάλου να προ

σφέρει, να το δει ότι είναι λειτούργημα και ότι πρέπει να κάνει καλύτερους ανθρώπους και εκ

παιδευτικά και ηθικά ας το πω, με την έννοια του χαρακτήρα». Τέλος, οι στάσεις του εκπαι

δευτικού απέναντι στη ζωή επηρεάζουν τον επαγγελματισμό του. Ο Ε2 τονίζει: «η τοποθέτη

σή του απέναντι στη ζωή, σε αρχές και αξίες. Αυτά είναι που θα του δώσουν δύναμη». Κάτι τέ

τοιο έχει επισημανθεί και από τον Day (2003), κατά τον οποίο οι ιδέες, στάσεις και απόψεις 

του εκπαιδευτικού συνθέτουν το αξιακό του σύστημα, την προσωπική του θεώρηση και επη

ρεάζουν την επιτυχία της επαγγελματικής του εξέλιξης.

5.1.3.2 Εξωγενείς
Κατ’ αρχήν, η επιμόρφωση αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας επιρροής του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, όπως καθίσταται φανερό από τις ακόλουθες διατυπώ

σεις:

«Για να βελτιωθεί ένας επαγγελματίας και ειδικά ένας εκπαιδευτικός, χρειάζεται 

ενίσχυση και η ενίσχυση έρχεται από την επιμόρφωση, η οποία δεν υπάρχει αυτή 

τη στιγμή στον κλάδο μας» (Ε14).

«Ενισχύεται μέσα από την επιμόρφωση που παίρνει» (Ε6).

«Πρέπει να μπορούμε να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα που θα 

κάνουν τη δουλειά μας καλύτερη, πιο εύκολη, άμα γίνεται, απέναντι στα παιδιά.

Κι όσο περισσότερα γνωρίζουμε τόσο καλύτερα μπορούμε να διαχειριστούμε τα 

παιδιά, αυτό το έμψυχο υλικό που είναι και τόσο σημαντικό» (Ε5).

Η αξία της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού έχει επισημανθεί τόσο από το Ματσαγ- 

γούρα (2005) που την εκλαμβάνει ως καθοριστικό παράγοντα του επαγγελματικού του προ

φίλ όσο και από τη Darling-Hammond (1994), σύμφωνα με την οποία κομβικό ρόλο στην ε

παγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδραματίζει η εμπλοκή σε διαδικασίες εκπαί
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δευσης και κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, η ανυπαρξία της επιμόρφωσης φαίνεται να 

δρα ως ανασταλτικός παράγοντας του επαγγελματισμού, όπως προκύπτει από την παρακάτω 

δήλωση: «Και θα μπορούσα να πω ότι η έλλειψη επιμορφώσεων, σεμιναρίων που, απ’ ό, τι 

γνωρίζω, δεν γίνονται για ειδικότητες, τουλάχιστον για τους θεατρολόγους αρκετά, μας δυσκο

λεύει λίγο τη δουλειά μας, γιατί δεν ενημερωνόμαστε όσο θα θέλαμε να ενημερωθούμε» (Ε5).

Άλλος ένας παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τον επαγγελματισμό των εκπαι

δευτικών είναι η υλικοτεχνική υποδομή. Ο Ε3 τονίζει χαρακτηριστικά: «Κατ’ αρχάς, ένα βα

σικό πράγμα που λείπει από τα σχολεία εδώ και χρόνια πολλά -εγώ έχω τώρα 21 χρόνια πραγ

ματικής προϋπηρεσίας και είναι αρκετά για να έχεις μία εμπειρία νομίζω- αυτό που λείπει από 

τα πρώτα χρόνια που πήγα μέχρι και σήμερα, παρόλο που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και 

έχουν μπει οι υπολογιστές, η Πληροφορική, κλπ., πάλι λείπει η υποδομή και τα υλικοτεχνικά μέ

σα στον ίδιο βαθμό, θα έλεγα, που έλειπαν από τα πρώτα χρόνια που πρωτοδούλεψα. Εγώ δού

λεψα για πρώτη φορά το ’90. Από τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής και στο κτιριακό θέμα είχαμε πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, αν καλυφτούν 

αυτά σε πρώτη φάση, που είναι βασικά, έπειτα νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκείς 

για να κάνουν τη δουλειά». Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς κινείται και ο Ε10 σημειώνοντας: 

«Κατ’ αρχήν, να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά, υλικοτεχνικό περιβάλλον. Γεν 

μπορούμε να συζητάμε για διαδραστικούς πίνακες και να μας λείπουν τα τζάμια ή να είμαστε σε 

ένα σχολείο, όπως τώρα ας πούμε, που να μην ανοίγουν τα παράθυρα, για να έχουμε αέρα και 

εξαερισμό της αίθουσας. Και το χειμώνα ακόμα, πρέπει να ανοίγουν τα παράθυρα». Παρομοί

ως, η Ε12 τονίζει: «θα αναφέρω την υλικοτεχνική υποδομή. Για να πάρεις, να προβάλλεις κάτι 

από τον υπολογιστή, πρέπει να κουβαλήσεις την plasma την τηλεόραση, να κουβαλήσεις το lap

top, να συνδέσεις καλώδια από την αρχή, να μπεις και να αρχίσεις, ενώ, αν είχαμε κάθε τάξη 

ένα laptop, την οθόνη μας και μπορούσαμε να προβάλλουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο κάτι τέ

τοιο». Δηλαδή, η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής διευκολύνει και ενισχύει τον εκπαιδευτικό 

στο έργο του. Αντίθετα, η έλλειψή της, ειδικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, τον 

περιορίζει, όπως προκύπτει από την παρακάτω δήλωση: «Περιορίζει το δικό μας έργο. Δηλα

δή, θες να κάνεις ένα πείραμα Φυσικής και δεν μπορείς να το κάνεις. Πού θα το κάνεις; Θέλεις 

να προσφέρεις κάτι στα Εικαστικά ή μία δραματοποίηση. Δεν υπάρχει η κατάλληλη αίθουσα» 

(Ε14).

Επιπροσθέτως, η ενίσχυση από την Πολιτεία γενικά ή από το Υπουργείο πιο συγκε

κριμένα δρα ως βοηθητικός παράγοντας, ενώ η απουσία της ως επιβαρυντικός. Ενδεικτικά 

παρατίθενται κάποιες από τις απαντήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων:
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«αν υπήρχε και η ανάλογη μέριμνα της πολιτείας να εμφυσήσει στον εκπαιδευτι

κό τον επαγγελματισμό, θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο» (Ε12)

«Πιστεύω ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή παρεμποδίζει σε πολλά τον εκπαιδευτι

κό με τα όρια που του βάζει, με στεγανά» (Ε2)

«το ίδιο το Υπουργείο τον παρεμποδίζει» (Ε4)

Άλλος ένας παράγοντας επιρροής του επαγγελματισμού είναι οι οικονομικοί πόροι για 

την επιχορήγηση των σχολείων, όπως καθίσταται φανερό από τις παρακάτω φράσεις: «Υπάρ

χει υποχρηματοδότηση και στα σχολεία για τις λειτουργικές δαπάνες» (Ε3) και «οι επιχορηγή

σεις των σχολείων μειώνονται δραματικά» (Ε12). Συγχρόνως, οι μειωμένες οικονομικές απο

λαβές του εκπαιδευτικού λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας του επαγγελματισμού 

του. Οι εξής διατυπώσεις είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές: «υπάρχει μείωση και στους μισθούς 

των εκπαιδευτικών σε πολύ μεγάλο βαθμό» (Ε3) και «Απλά, ο δάσκαλος δεν επιβιώνει σήμερα 

με αυτά τα χρήματα και πολλές φορές είναι αλλού το μυαλό του ή πολλές φορές μπορεί να επι

χειρήσει να κάνει άλλα πράγματα εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Ε6).

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών 

συγκαταλέγονται επίσης οι σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου. Παρατίθενται 

ενδεικτικά οι παρακάτω δηλώσεις:

«Αυτό που διευκολύνει είναι η συνεργασία που έχουν μεταξύ τους, η αλληλεγγύη 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Ο σύμβουλος, πολλές φορές, διευκολύνει το έργο 

και ο διευθυντής, αν είναι σωστός, νομίζω ότι διευκολύνει» (Ε15).

«Πιστεύω ότι το κλίμα που πρέπει να επικρατεί σε ένα σχολείο πρέπει να είναι 

άριστο για να μπορεί ένας εκπαιδευτικός να δουλέψει με όρεξη. Η  διεύθυνση 

παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ο διευθυντής ή η διευθύντρια το πώς αντιμετωπίζει 

τους συναδέλφους, πώς τους φέρεται και όλοι οι συνάδελφοι. Γενικά, το κλίμα 

στο σχολείο πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό» (Ε13).

«Επίσης, μπορεί να διευκολύνει και το σύνολο. Ο σύλλογος διδασκόντων, ο 

σύλλογος γονέων, ο διευθυντής, η Γιεύθυνση Εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί οι φο

ρείς» (Ε6).

Σύμφωνα, άλλωστε, με τους Dinham et al. (1995), οι αξίες του διευθυντή και ο τρόπος 

διαχείρισης της σχολικής μονάδας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική 

πορεία του εκπαιδευτικού, καθώς και στη διαμόρφωση του επαγγελματικού του προφίλ, ενώ 

από τους παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν θετικά τον επαγγελματισμό του είναι οι 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και η ανταλλαγή εμπειριών με αυτούς (Darby, 

2008' Day et al., 2007' Grieve & McGinley, 2010). Μάλιστα, μία συγκεκριμένη μορφή επαγ
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γελματισμού, ο συνεργατικός επαγγελματισμός, όπως δηλώνει και το όνομά του, δίνει ιδιαί

τερη έμφαση στη συνεργασία στη σχολική μονάδα (Webb et al., 2004). Παρεμπιπτόντως, για 

τους συμμετέχοντες, από όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερη βαρύτητα έχει 

ο ρόλος των γονέων. Η Ε11 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θέλουμε τη συνεργασία των γονέων. 

Και όταν λέω συνεργασία, εννοώ το να ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Να υπάρχει μία συνεργα

σία με το δάσκαλο, για να αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα. Από την άλλη μεριά, να δέχε

ται ο γονιός να βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Εσύ φτάνεις σε ένα σημείο, να προχωρήσει και 

αυτός λίγο παραπέρα. Αυτό θεωρώ. Πιο πολύ θεωρώ τους γονείς». Πράγματι, η συνεργασία 

των εκπαιδευτικών με τους γονείς παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και εμπειριών 

που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Hargreaves, 2001). 

Από την άλλη πλευρά, η υπέρβαση κάποιων ορίων από τους γονείς μπορεί να θεωρηθεί ανα

σταλτικός παράγοντας στο έργο του εκπαιδευτικού. Κάτι τέτοιο συμπεραίνει κανείς από 

φράσεις, όπως οι παρακάτω: «οι γονείς που μπορεί κάποια φορά να παίζουν αρνητικό ρόλο, να 

παρεμβαίνουν στο έργο του εκπαιδευτικού ή γενικά να αναμειγνύονται, να ανακατεύονται» 

(Ε13) και «Πολλές φορές, οι γονείς επεμβαίνουν στο έργο των εκπαιδευτικών και δεν γίνεται 

όπως οι ίδιοι το θέλουν» (Ε8).

Επιπροσθέτως, ο διδακτικός χρόνος διεκπεραίωσης της σχολικής ύλης φαίνεται να 

επηρεάζει τον επαγγελματισμό παρεμποδίζοντάς τον. Σύμφωνα μάλιστα με την Ε1: «Πρέπει 

να βγει κάποια συγκεκριμένη ύλη. Πρέπει να μειωθεί η ύλη οπωσδήποτε, για να έχει ο εκπαι

δευτικός χρόνο ελεύθερο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα που δίνουν χαρά στο παιδί. Να κάνει 

ένα θεατρικό παιχνίδι, να βγει στη γειτονιά, να μαζέψει φύλλα, να επεξεργαστεί θέματα. Όταν 

μας πιέζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα». Προς την ίδια κατεύ

θυνση κινείται και η Ε5 που σημειώνει: «θα μπορούσα να μιλήσω και για τη διδακτική ώρα. 

Πάντα η διδακτική ώρα δεν φτάνει να κάνεις πολλά πράγματα». Επίσης, τα σχολικά βιβλία και 

το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο Ε6 τονίζει χαρακτηριστικά: «πιστεύω ότι τα βιβλία όλα και τα αναλυτικά προγράμματα, πολ

λές φορές, είναι τροχοπέδη. Για μένα, δεν είναι ακριβώς αυτά που θα πρέπει να μάθουμε όπως 

μας τα δίνουν. Υπάρχουν παραπάνω, αλλά ο δάσκαλος μπορεί μέσα στην τάξη του να τα κάνει». 

Παρομοίως, ο Ε2 επισημαίνει: «τα βιβλία που υπάρχουν. Ας πούμε, στα Μαθηματικά, υπάρχει 

το κύριο βιβλίο και 4 βοηθητικά, τα οποία είναι άνευ ουσίας. Ο καθένας εκπαιδευτικός θα μπο

ρούσε να βρει τις κατάλληλες ασκήσεις και πολύ καλύτερες από αυτές που υπάρχουν, διότι κρί

νει και ανάλογα με το υλικό που έχει. Αυτά τα βιβλία που καθένα έχει και το βοηθητικό του, 

όπως είναι η Ιστορία με το βιβλίο εργασιών, Μαθηματικά, Ελληνικά, Φυσική, κλπ. στο μόνο 

στο οποίο συντελούν είναι να οδηγούν τους εκπαιδευτικούς όλους να έχουν κοινή γραμμή πο
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ρείας, να μην παρεκκλίνουν, άρα να μην είναι ελεύθεροι στο πνεύμα τους και στις ενέργειες 

τους και, φυσικά, να αυξάνουν το χρηματικό ποσό που βρίσκεται στις τσέπες κάποιων ανθρώ

πων λόγω των συγγραφικών δικαιωμάτων».

Τέλος, μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτι

κών -λειτουργώντας μάλιστα ανασταλτικά- συγκαταλέγεται και η γραφειοκρατία. Ενδεικτικά 

παρατίθεται η άποψη της Ε1, η οποία τονίζει εμφατικά το εξής: «Σήμερα, τα πράγματα έχουν 

αλλάξει, διότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλή γραφειοκρατική δουλειά που δεν είναι δική 

μας δουλειά αυτή και παραμελούμε πολλές φορές ή ξεχνάμε πράγματα που πρέπει να γίνουν 

στην τάξη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που εμείς έχουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό για ένα παιδά

κι ή να βγάλουμε μία εργασία συγκεκριμένη για ένα παιδάκι που δεν έχει καταλάβει κάτι από το 

εκπαιδευτικό μας έργο, από τη θεωρία και πρέπει να το εξηγήσουμε, εκείνη την ώρα μπορεί να 

έρθει κάποιος υπεύθυνος και να μας πει «Βγάλε αυτές τις φωτοτυπίες» ή «Πέρνα αυτές τις α

πουσίες μέσα». Κατάλαβες; Είναι κάτι που δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Έπρεπε να υπάρχει 

γραμματειακή υποστήριξη στα σχολεία ή, αν όχι γραμματειακή υποστήριξη, κάπως θα έπρεπε να 

λυθεί αυτό το θέμα της γραφειοκρατίας».

5.1.4 Υπερεθνικοί οργανισμοί και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών
Στην παρούσα θεματική κατηγορία γίνεται λόγος για την ενημέρωση των εκπαιδευτι

κών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που προωθούνται κατά καιρούς από 

τους υπερεθνικούς οργανισμούς για την ενίσχυση του επαγγελματισμού τους, καθώς επίσης 

και για τις στάσεις τους απέναντι σε αυτά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις απόψεις τους σχετι

κά με τη χρήση δεικτών μέτρησης και κριτηρίων επαγγελματισμού, αλλά και στις πρακτικές 

που υιοθετούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα συνθέτοντας το επαγγελματι

κό τους προφίλ.

5.1.4.1 Ενημέρωση για διεθνή εκπαιδευτικά προτάγματα
Κατ’ αρχήν, αρκετοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως είναι ενήμεροι για τα 

προτάγματα των υπερεθνικών οργανισμών περί ενίσχυσης του επαγγελματισμού τους. Η Ε13 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ναι, γενικά ενημερωνόμαστε στο σχολείο για διάφορα προγράμμα

τα που προέρχονται από όλους αυτούς τους οργανισμούς και συμμετέχουμε σε αρκετά». Παρο

μοίως, η Ε1 δηλώνει ότι «όταν θέλω να ενημερωθώ και όταν χρειαστεί να ενημερωθώ, μπαίνω 

στο Internet -ξέρω να μπαίνω στο Internet- και βρίσκω τα προγράμματα που με ενδιαφέρουν».
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Βέβαια, η ενημέρωση δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συμμετοχή σε αυτά λόγω έλλειψης ε

λεύθερου χρόνου, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Ναι, κατά καιρούς, μαθαίνουμε διάφορα, όχι ότι μπορούμε όλα να τα παρακο

λουθήσουμε όμως, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο. Αλλά, ναι, ναι, μαθαίνουμε 

διάφορα» (Ε9).

«Γίνονται τέτοια προγράμματα. Ναι, είμαι ενήμερη. Απλά, δεν συμμετείχα σε τέ

τοιου είδους προγράμματα, γιατί με πιέζει ο χρόνος το απόγευμα στο σπίτι»

(Ε8).

Από την άλλη πλευρά, από αρκετές απαντήσεις διαπιστώθηκε μία άγνοια των εν λόγω 

προγραμμάτων. Έτσι, η Ε11 δηλώνει ότι «η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα από 

αυτά. Γεν έτυχε ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο». Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα χαρακτηριστική 

είναι η ακόλουθη ερώτηση - απορία της Ε12 που δείχνει να μην γνωρίζει καν τον τρόπο εύ

ρεσης και αναζήτησής τους: «Φτάνουν αυτά με εγκυκλίους στα σχολεία; Γηλαδή, πώς; Τα ανα

ζητάς μέσω Γιαδικτύου, πώς ενημερώνεσαι για αυτά;».

5.1.4.2 Στάσεις απέναντι στα διεθνή εκπαιδευτικά προτάγματα
Όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις πρωτοβουλίες των προανα- 

φερθέντων οργανισμών, όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές διακρίνονται σε θετικές και αρνητι

κές. Η Ε13 εστιάζει ιδιαίτερα στη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών και στην καλλιέρ

γεια του ψυχοσυναισθηματικού τους κόσμου μέσα από τα προγράμματα των υπερεθνικών 

οργανισμών, όπως καθίσταται φανερό από την εξής δήλωσή της: «Εμένα μου αρέσουν αυτά 

τα προγράμματα, γιατί σχολείο δεν είναι μόνο να ανοίξουμε τα βιβλία και να διαβάζουμε και να 

μάθουμε ξερές γνώσεις. Πρέπει τα παιδιά να ανοίξουν το μυαλό τους. Και όλες αυτές οι δράσεις 

που γίνονται βοηθάνε πάρα πολύ στα παιδιά, στην κοινωνικοποίηση, γενικά στην ψυχοσύνθεσή 

τους. Βοηθάνε πάρα πολύ. Πρέπει τα παιδιά να ανοιχτούν έξω στην κοινωνία. Οι δράσεις, δη

λαδή, βοηθάνε πάρα πολύ στα παιδιά. Όχι κλεισμένοι μέσα σε μία αίθουσα του σχολείου».

Από την πλευρά του ο Ε10 κάνει λόγο για τη θετική προσφορά των εν λόγω προ

γραμμάτων στον ίδιο τον εκπαιδευτικό μέσα από την ενημέρωσή του για τις διεθνείς παιδα

γωγικές τάσεις. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω διατύπωσή του: «Καλές, πολύ καλές. Θε

τικές. Και το έχουμε ζητήσει και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, το έχουμε ζητήσει και από τους Συμ

βούλους να γίνονται σεμινάρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερωνόμαστε και να μα

θαίνουμε για τις νέες τάσεις. Εμείς έχουμε μείνει ακόμη στον Piaget, για παράδειγμα. Να ενη
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μερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι 

γίνεται».

Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι οι δράσεις των υπερεθνικών οργανισμών ως προς την 

ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στα παιδιά 

όσο και στους εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, αναδείχθηκαν και ορισμένες αρνητικές στάσεις. 

Ο Ε14 θεωρεί ότι αυτά γίνονται καταναγκαστικά και ότι αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από 

τα βασικά μαθήματα του σχολείου. Χαρακτηριστική είναι η εξής δήλωσή του: «με τον τρόπο 

τους περνάνε κάποια προγράμματα, με τα οποία εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Δηλαδή, τώρα 

βρίσκομαι σε ένα σχολείο, το οποίο είναι διευρυμένου ωραρίου και βλέπω ότι έρχονται συνε

χώς ας πούμε εγκύκλιοι που μας προτρέπουν να κάνουμε κάποια προγράμματα. Μας προτρέπει 

και ο διευθυντής. Προφανώς, πιέζεται και από τον Προϊστάμενο και βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε 

από τα βασικά μαθήματα που πρέπει να κάνουμε. Χάνουμε ώρες [...] Αυτά τα προγράμματα, 

μερικές φορές, όταν τα εφαρμόζουμε, τα εφαρμόζουμε με ελλείψεις. Δεν είναι κάτι που μας κερ

δίζει. Όταν ένα πρόγραμμα δεν σε κερδίζει και το κάνεις από ανάγκη, δεν το κάνεις και σω

στά».

Επίσης, έγινε λόγος για την αποσπασματικότητα και τις αμφίβολες προθέσεις των 

προωθούμενων προγραμμάτων, όπως καταδεικνύεται από την ακόλουθη διατύπωση του Ε3: 

«έχουμε κάποια αποσπασματικά προγράμματα που έρχονται μέσω του ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα 

τέτοια προγράμματα που πρέπει να απορροφήσουμε κάποια κονδύλια, όπως γίνεται και τώρα με 

την αξιολόγηση που είναι μέσω του ΕΣΠΑ και πρέπει να πάρουν τόσα εκατομμύρια. Άρα, λοι

πόν, σώνει και καλά με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι. Αυτό δεν είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Το είπα από την αρχή. Όλα αυτά που γίνονται νομίζω ότι δεν είναι 

το ένα με το άλλο ξένα. Συνδέονται όλα. Όλα αυτά τα προγράμματα που γίνονται από υπερεθνι

κούς οργανισμούς που ανέφερες νομίζω ότι δεν είναι τυχαία. Είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ 

τους. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, ξέρουν πολύ καλά πού θέλουν να πάνε τα πράγματα». 

Ακόμη, ο Ε2 δηλώνει: «Φαινομενικά, είναι πολύ καλές. Πίσω, όμως, υποκρύπτεται πονηριά 

και καταστροφή του χαρακτηριστικού μας ως ορθοδόξων και ως Ελλήνων. Άρα, για μένα, δεν 

πρέπει να εφαρμόζονται. Μπορούμε, όμως, τα θετικά στοιχεία να τα δούμε και να τα αξιοποιή- 

σουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τίποτε, έστω και αν αυτό έχει πονηρό στόχο. Μπο

ρούμε να βάλουμε στην άκρη κάποιο θετικό, το οποίο να το αξιοποιήσουμε, να το αφομοιώ

σουμε και να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ ημών». Ειδικά από την τελευταία δήλωση διαφαίνε

ται μία αδιαφάνεια και μία ιδιοτέλεια ως προς τα κίνητρα των υπό μελέτη οργανισμών. Ω

στόσο, αναδεικνύεται και μία αισιόδοξη πτυχή, η οποία εστιάζει στην ορθή κρίση του εκπαι

δευτικού και στην αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των προγραμμάτων.
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Κατ’ αρχάς, η θέσπιση κριτηρίων επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτικούς συνδέε

ται με τις συζητήσεις για τον «αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό και την «ποιότητα» της εκπαί

δευσης. Έτσι, οι απόψεις που ακολουθούν καταδεικνύουν τη συμφωνία ή μη των συμμετεχό- 

ντων σχετικά με τη σύνδεση των κριτηρίων επαγγελματισμού με την ποιότητα, ανταγωνιστι

κότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού στο έργο του.

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση του υλικού προέκυψαν δηλώσεις κατά της χρή

σης του όρου «ανταγωνισμός» στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Ο Ε3 τονί

ζει: «Μακριά από την εκπαίδευση ο ανταγωνισμός. Δεν είναι πολυεθνικές τα σχολεία που προ

ωθούν προϊόντα και «σκοτώνονται» ποιος θα βάλει το προϊόν στην αγορά. Για μένα, μακριά η 

λέξη ανταγωνισμός. Δεν θέλω να την ακούω στην εκπαίδευση. Συναγωνισμός, ναι, έχει άλλη 

έννοια, αλλά ανταγωνισμός σημαίνει κάτι εχθρικό, ότι θα υπάρχει αντιπαλότητα και εχθρότητα 

ανάμεσα. Μακριά από μένα αυτά». Παρόμοιες διατυπώσεις που φανερώνουν ξεκάθαρα την 

αρνητική θέση απέναντι στην προώθηση του ανταγωνισμού και τη σύνδεσή του με τα κριτή

ρια επαγγελματισμού ή/και με οικονομικούς όρους είναι οι ακόλουθες:

«Η ανταγωνιστικότητα και γενικά ο ανταγωνισμός δεν μου αρέσει. Αν είναι να 

κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε για το καλό των παιδιών, όχι για να ανταγωνι

στούμε ο ένας συνάδελφος τον άλλο συνάδελφο. Δηλαδή, πιστεύω ότι προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι λάθος τακτική» (Ε7).

«Δηλαδή, δεν πρέπει ο στόχος μας να είναι η ανταγωνιστικότητα, ποιος θα κά

νει τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα ή ποιος είναι καλύτερος στην τά

ξη του» (Ε5).

«Αυτοί είναι όροι του εμπορίου και της αγοράς. Καμία σχέση με το σχολείο. Το 

σχολείο είναι ζωντανός οργανισμός. Δάσκαλοι και μαθητές είναι ένα, είναι μία 

ομάδα, είναι μία κοινότητα» (Ε1).

Όπως, άλλωστε, έχει διαπιστωθεί από τους Steiner-Khamsi (2002) και Zmas (2012), 

στο επίκεντρο του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών για τον επαγγελματισμό των εκπαι

δευτικών βρίσκονται «ηχηρές λέξεις» (buzz words), όπως ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα, οι οποίες φαίνεται να συνδέουν έντονα την εκπαίδευση με την οικονο

μία και την παραγωγή ενός αποδοτικού εργατικού δυναμικού. Ο Καζαμίας (2008) έχει, επί

σης, υποστηρίξει ότι ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος των διεθνών δικτύων είναι διάχυτος 

από την οικονομίστικη και επιχειρηματική ηθική της αγοράς, άποψη που βρίσκει σύμφωνο 

και τον Ball (1999), κατά τον οποίο ο λόγος των υπερεθνικών οργανισμών εδράζεται στη λο-

5.1.4.3 Στάσεις απέναντι στα κριτήρια επαγγελματισμού
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γική της οικονομίας. Ωστόσο, απέναντι στην προώθηση του ανταγωνισμού οι εκπαιδευτικοί 

αντιπροτείνουν την παιδαγωγική αγάπη. Η Ε2 αναφέρει συγκεκριμένα: «Η εσωτερική διάθεση 

και η αγάπη είναι πολύ ανώτερη από το να με βάζουν να είμαι σε αντιπαράθεση με τους συνα

δέλφους μου, να τους θεωρώ εχθρούς, όχι συναδέλφους και συνανθρώπους, όχι συνεργάτες, 

διότι θα κάνω τα αδύνατα δυνατά -εφόσον είμαι πλέον μονάδα- να τους ξεπεράσω, να είναι 

υποδεέστεροι χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα». Παρομοίως, η Ε7 υπογραμμίζει ότι 

«θέλουμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε, γιατί το αγαπάμε και θα το κάνουμε μαζί με τα παιδιά. Θα 

προσπαθήσουμε να φτάσουμε την τάξη ένα βήμα παραπάνω. Όχι, όμως, για ανταγωνιστικούς 

λόγους».

Εξάλλου, τα πρότυπα δεν αναφέρονται στους ηθικούς σκοπούς της διδασκαλίας (Day, 

2004), ενώ, σύμφωνα με τον Ζμα (2009), ορισμένοι μη μετρήσιμοι όροι της παιδαγωγικής 

πραγματικότητας, όπως η παιδεία ή/και η παιδαγωγική αγάπη, στην οποία εστιάζουν και οι 

αποκρινόμενοι, είναι δύσκολο να αποδοθούν με πραγματιστικούς όρους. Ακόμη, από τις α

παντήσεις των συμμετεχόντων φάνηκε ότι τα εν λόγω κριτήρια επαγγελματισμού και πρότυ

πα απόδοσης ενδέχεται να οδηγήσουν προς μία ταμπελοποίηση - κατηγοριοποίηση σχολείων 

και εκπαιδευτικών που δεν βρίσκει σύμφωνους τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κή είναι η εξής φράση της Ε4: «Γεν νομίζω ότι είναι έτσι. Γεν μπορεί να είναι έτσι. Γεν μπορεί 

να υπάρχουν, δηλαδή, ταμπελίτσες «έχεις αυτό», «έχεις εκείνο», «έχεις το άλλο» και άρα είσαι 

σωστός εκπαιδευτικός. Γεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με τίποτα, δεν γίνεται. Είναι στην ψυχή του 

ο άλλος εκπαιδευτικός». Παρομοίως, κατά τον Ε6, «προσπαθούν να γίνει κάποια κατάταξη 

[...] μία, όπως γίνεται στο εξωτερικό, ταμπελοποίηση. Αυτό το σχολείο έχει απόδοση, αυτό δεν 

έχει».

Επίσης, αμφιβολίες εγείρονται και ως προς την αντικειμενικότητα των κριτηρίων. Ως 

προς αυτό, ο Ε6 επισημαίνει: «πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία φόρμουλα ή ένας 

τρόπος αξιολόγησης των κριτηρίων ακριβώς. Οπότε, μπαίνει ο παράγοντας άνθρωπος». Άλ

λωστε, κατά τον Foucault (1995), οι λόγοι/οι ρητορείες συχνά περιλαμβάνουν κάτι περισσό

τερο από αυτό που απλά λέγεται, όπως προκύπτει από την ακόλουθη διατύπωση: «Και προ

φανώς, ας πούμε, στο background, μπορεί να περνάνε και άλλα, όπως διαφημίσεις, οτιδήποτε 

μπορείς να φανταστείς, ιδέες, σκέψεις, στάσεις ζωής, οτιδήποτε» (Ε10).

Εντούτοις, ορισμένοι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι υφίσταται μία σύνδεση μεταξύ ε

παγγελματισμού, ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτι

κού δυναμικού πιστεύοντας πως έτσι υπάρχει μεγαλύτερη εξέλιξη και έλεγχος της απόδοσης 

του εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω διατυπώσεις:
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«Είναι συνδεδεμένα αυτά. Βέβαια, είναι συνδεδεμένα. Ο επαγγελματισμός των 

εκπαιδευτικών σημαίνει και απόδοση. Πρέπει να υπάρχει απόδοση στο γνωστι

κό επίπεδο των μαθητών και γ ι’ αυτό πρέπει να ενημερώνεται» (Ε8).

«Όλα πρέπει να συνδυάζονται αυτή τη στιγμή για να προχωράμε μπροστά. Και ο 

επαγγελματισμός και η εκπαίδευση και η παιδεία, όλα πρέπει να συνδυάζονται, 

όχι ότι είναι εύκολο όλες τις φορές, αλλά χρειάζεται προσπάθεια» (Ε9).

Από τις φράσεις αυτές προκύπτει μία σύγκλιση με το λόγο των υπερεθνικών οργανι

σμών, βασική επιδίωξη των οποίων είναι η ανάπτυξη ενός υψηλής απόδοσης εργατικού δυ

ναμικού (Τσαούσης, 2007), ενώ, κατά τους Hilton et al. (2013), τα εν λόγω πρότυπα επαγ

γελματισμού μπορούν να ιδωθούν και ως τρόπος βελτίωσης του επαγγέλματος των εκπαιδευ

τικών.

5.1.4.4 Στάσεις απέναντι στους δείκτες μέτρησης του επαγγελματισμού
Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τη χρήση δεικτών μέτρησης του επαγγελματισμού τους από τους υπερεθνικούς οργανισμούς. 

Αρχικά, διατυπώθηκε μία επιθυμία ενεργοποίησης των εν λόγω δεικτών προς την κατεύθυνση 

της ενίσχυσης του επαγγελματία εκπαιδευτικού στο έργο του, προκειμένου αυτός να βελτιώ

νεται. Ενδεικτικά παρατίθεται η ακόλουθη διατύπωση: «Αρχικά, όμως, πιστεύω ότι μακάρι να 

γίνεται για ενίσχυσή του, γιατί και εμείς θέλουμε μία ενίσχυση στο έργο μας, να ξέρουμε ότι 

μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να το βλέπουμε και αυτό στην πράξη» (Ε5).

Οι δείκτες επαγγελματισμού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο αξιο

λόγησης των εκπαιδευτικών. Η Ε5 αναφέρει χαρακτηριστικά: «αξιολόγησής του που δεν είναι 

κακό να αξιολογούμαστε. Σημασία έχει με ποιον τρόπο γίνεται και για ποιο λόγο». Βέβαια, ο 

Ε6 παρουσιάζεται πιο επιφυλακτικός ως προς τη χρήση των εν λόγω δεικτών ως μέσου αξιο

λόγησης των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του: «Αξιολόγησης θέλουν να 

το ονομάσουν. Γεν πιστεύω ότι είναι εξ ολοκλήρου. Κατά ένα μέρος». Ακόμη, οι προωθούμε

νοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο ελέγχου των εκπαιδευτικών στο έργο 

τους. Ιδιαίτερα καυστική είναι η ακόλουθη διατύπωση: «Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μέσο ελέγ

χου και μάλιστα ασφυκτικού ελέγχου και προσπάθειας να τους οδηγήσουν εκεί που θέλουν αυ

τοί και να οδηγήσουν την εκπαίδευση εκεί που θέλουν [...] Με όλα αυτά που γίνονται νομίζω 

ότι θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους ρομπότ που δεν θα μπορούν να διεκδικούν, που θα είναι 

προγραμματισμένοι και κουρδισμένοι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα που τους επιβάλλουν 

και τους επιτάσσουν και δεν θα τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν αυτή την ευελιξία και σαν
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άνθρωποι να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν και να αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν. 

Γ ι’ αυτό, λοιπόν, και διαφωνώ κάθετα με όλα αυτά» (Ε3).

Άλλωστε, ο Ball (1990) τονίζει πως ο επαγγελματισμός αποτελεί μία στρατηγική ε

λέγχου και επιτήρησης στην εργασία των εκπαιδευτικών τόσο σε διοικητικό όσο και σε ιδεο

λογικό επίπεδο. Παράλληλα, φαίνεται πως υφίσταται μία υποκειμενικότητα στον τρόπο μέ

τρησης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, όπως συμπεραίνει κανείς από την εξής 

φράση: «Εγώ νομίζω ότι τους δείκτες μπορούν να τους κάνουν όπως ακριβώς θέλουν, για να 

βγάλουν και ό, τι ακριβώς θέλουν να βγάλουν. Γεν νομίζω ότι αυτοί οι δείκτες είναι αντικειμε

νικοί και θα αποδείξουν πόσο καλό είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, πόσο αποτελεσματικό και 

πόσο ανταγωνιστικό» (Ε15). Από την πλευρά του, ο Ε3 εντοπίζει μία δυσκολία μέτρησης της 

ποιότητας και του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω 

δήλωσή του: «πώς είναι δυνατόν και ποιος είναι αυτός που θα μετρήσει και θα βγάλει ένα συ

νολικό αποτέλεσμα για μια τάξη ή για ένα σχολείο και θα πει ότι αυτός ο δάσκαλος με αυτά τα 

παιδιά ή αυτό το σχολείο το δικό μας εδώ με τα 200 παιδιά πέτυχε ή απέτυχε; Γεν είναι τόσο 

εύκολο να μετρηθούν αυτά. Γεν είναι, δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα που μετράς. 

Γεν είναι μία συγκεκριμένη παραγωγή που λες ότι «έβγαλα τόσα κομμάτια, ενώ ο άλλος έβγαλε 

λιγότερα, άρα εγώ τα κατάφερα καλύτερα». Είναι πολύπλευρο το θέμα αυτό. Γεν μπορεί να με

τρηθεί εύκολα».

Η κριτική μάλιστα που έχει διατυπωθεί αναφορικά με τη σχετικότητα των δεικτών ε

πισημαίνει, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο αναγωγισμού και απολυτότητας κατά την αναπαρά

σταση των κοινωνικών φαινομένων με αριθμούς (Πασιάς, 2006). Εξάλλου, όπως κατέστη 

ήδη φανερό και λίγο παραπάνω σχετικά με τα κριτήρια επαγγελματισμού, ορισμένοι μη με

τρήσιμοι όροι της παιδαγωγικής πραγματικότητας δεν μπορούν να αποδοθούν εύκολα με 

πραγματιστικούς όρους (Ζμας, 2009). Κάτι τέτοιο επισημαίνεται από την Ε8 που τονίζει ότι 

«δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με μετρήσεις το έργο. Γηλαδή, στο έργο του εκπαιδευτικού 

είναι και ο συναισθηματικός παράγοντας ή πόσο ενισχύει την ατομικότητα. Είναι πολλά πράγ

ματα μαζί, τα οποία πιστεύω ότι δεν μετριούνται ακριβώς με δείκτες». Ως εκ τούτου, παρατη

ρείται μία απομάκρυνση των συμμετεχόντων από τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανι

σμών ως προς την καθιέρωση δεικτών μέτρησης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών 

που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στα 

πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης, καθώς είναι αδύνατο να μετρηθούν οι στάσεις, οι αξίες 

και η ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από τυποποιημένες δοκιμές ή/και προκαθορισμέ

νους δείκτες (A.T.E.E., 2006).
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Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με τη σύνδεση (αυτο)αξιολόγησης και επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που 

προωθείται ιδιαίτερα από τους υπό μελέτη υπερεθνικούς οργανισμούς. Κατ’ αρχάς, στο λόγο 

των ερωτηθέντων εντοπίστηκαν σημεία, όπου δείχνουν να συμφωνούν με την ύπαρξη μίας 

τέτοιου είδους σύνδεσης. Η Ε5 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω πως συνδέεται 

και θα πρέπει να συνδέεται». Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Ε6 λέγοντας: «Ναι. Θέ

λω να υπάρχει. Εν μέρει, μπορώ να πω ότι εντάξει πρέπει να υπάρχει και κάτι για να υπάρχει 

εξέλιξη». Φαίνεται, λοιπόν, η αξιολόγηση να συνδέεται με την εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού, 

καθώς επίσης και με τα κριτήρια ενός καλού επαγγελματία εκπαιδευτικού:

«Η αυτοαξιολόγηση θεωρώ ότι γίνεται. Ο καθένας θα κάνει αυτό το κομμάτι 

του. Εννοείται ότι θα πρέπει να το κάνει κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς, στο 

τέλος του τριμήνου. Κάθε στιγμή θα πρέπει να γίνει. Και φαντάζομαι ότι ναι, θα 

του δώσει μία ώθηση να γίνει καλός. Αυτό είναι και μέσα στα κριτήρια του κα

λού εκπαιδευτικού. Εδώ μπαίνει. Δεν είμαι καλός σε αυτό. Θα βοηθηθώ, θα 

πάω πιο κάτω, θα πάω και θα το ανεβάσω αυτό το κομμάτι» (Ε4).

«Κατ’ αρχάς, δεν είμαι εναντίον της αξιολόγησης και ούτε της αυτοαξιολόγη

σης. Ένας άνθρωπος πρέπει πάντοτε και μόνος του να αξιολογεί τον εαυτό του 

και να αξιολογείται και να παίρνει και τα μηνύματα από τους γύρω του. Εάν δεν 

κάνει αυτά τα πράγματα, τότε είναι εγωιστής και είναι καταδικασμένος σε απο

τυχία, πλήρη αποτυχία» (Ε2).

Πράγματι, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε κοινωνικής και εκπαι

δευτικής διεργασίας (Κουτούζης, 2008' MacBeath, 2001). Μάλιστα, σε έρευνα των Grieve 

and McGinley (2010) βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την ανατροφοδότηση του έρ

γου τους, ώστε να αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους και την πορεία που ακολουθούν σε ε

παγγελματικό επίπεδο, ενώ, σύμφωνα με τους Lai and Lo (2007), η αυτοαξιολόγηση του εκ

παιδευτικού κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον ίδιο και την προσωπικότητά του. Μέ

σα, δηλαδή, από αυτή τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανατροφοδοτήσει το έργο 

του και να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Λουκέρης, Κα- 

τσαντώνη & Συρίου, 2009). Στο σημείο, λοιπόν, αυτό διαπιστώνεται μία σύγκλιση με το λόγο 

των υπερεθνικών οργανισμών περί αξιολόγησης, η οποία συνδέεται με τη συνεχή επαγγελμα

τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ανατροφοδότησή τους (World Bank, 2013) συμ-

5.1.4.5 Στάσεις απέναντι στη σύνδεση (αυτο)αξιολόγησης και επαγγελματι
σμού
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βάλλοντας στη διαμόρφωση κρίσης σχετικά με την εργασία τους και την παροχή υποστήριξης 

στο έργο τους (Ευρυδίκη, 2013' O.E.C.D., 2011c).

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα φαινόμενα της κοινωνικής ζωής, οι απα

ντήσεις των συμμετεχόντων δεν ήταν ομοιόμορφες, με αποτέλεσμα να προκόψουν και δηλώ

σεις περί ανυπαρξίας σύνδεσης μεταξύ (αυτο)αξιολόγησης και επαγγελματισμού των εκπαι

δευτικών με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της πρώτης στην ψυχολογία του εκπαιδευτι

κού. Η Ε7 τονίζει: «Θα του φορτώσει πάρα πολύ άγχος και θα του κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη 

ζωή του. Θα χαθεί πια η ανεμελιά και η όρεξη για να προχωρήσει, η πηγαία διάθεση που έχει 

για να προχωρήσει και να κάνει κάτι καλύτερο. Θα το κάνει μόνο και μόνο γιατί πρέπει να το 

κάνει. Και ό, τι γίνεται με το «πρέπει να το κάνει» δεν είναι και καλό». Παρομοίως, η Ε1 επι

σημαίνει: «όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα του προσφέρει είναι 

επιπλέον άγχος, θα τον κάνει ένα αυτόματο πειραματόζωο, το οποίο, από το πρωί έως το βρά

δυ, θα τρέχει να μαζεύει χαρτιά και χαρτάκια, θα τρέχει να μαθαίνει στα 50 του χρόνια Αγγλικά, 

να αποκτά πτυχία, κλπ, για να μπορέσει να αξιολογηθεί με αξιοπρέπεια -που και αυτό δεν είναι 

σίγουρο- και, στο τέλος, το μόνο που θα μείνει είναι μία κενή τάξη με έναν εκπαιδευτικό αγχω

μένο, μίζερο και μαζεμένο, κλεισμένο στον εαυτό του. Αυτό πιστεύω».

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία του λόγου των συμ- 

μετεχόντων διαφάνηκε μία απογοήτευση από τις τρέχουσες εξελίξεις στο ζήτημα της αξιολό

γησης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις εξής φράσεις:

«Ο εκπαιδευτικός κάθε μέρα αυτοαξιολογείται για αυτό που κάνει και στην τάξη 

μέσα, από τους μαθητές του και από τον ίδιο. Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς με αυτό 

που πάει να περάσει τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί 

να συνδεθεί με αυτό το πράγμα και μισθολογικά και σαν εξέλιξη και όλα αυτά.

Αυτό δεν μου πολυαρέσει και δεν μου πολυκάνει. Αλλά, η αυτοαξιολόγηση γίνε

ται καθημερινά και πρέπει να γίνεται» (Ε9).

«Όλα αυτά και με βάση αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή, αυτό με την αξιολόγη

ση, μπήκαμε σε ένα τριπάκι τύπου «Και δεν θέλεις την αξιολόγηση; Γιατί; Γεν 

είσαι καλός, γ ι’ αυτό;». Αυτό το πράγμα που πάει να γίνει τώρα δεν είναι αξιο

λόγηση για να δεις το καλό, είναι αξιολόγηση για να βρεθεί μία δεξαμενή αν

θρώπων, οι οποίοι θα τιμωρηθούν, θα απολυθούν, θα μπουν σε διαθεσιμότητα, 

κλπ. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις σαν κλάδος, θέλουμε, αλλά έχουμε πει πώς 

θέλουμε να είναι, όχι με τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά με χαρακτήρα που θα έχει 

ως στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα του σχολείου. Άρα, 

λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί νομίζω ότι είναι σε βάρος της
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εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών των ίδιων, των μαθητών και σε ό, τι έχει να 

κάνει με την εκπαίδευση» (Ε3).

«Αυτοί μας βάζουν σε τέτοιο τριπάκι. Να μαλώνουμε μεταξύ μας ποιος θα πάει 

στο Δ, ποιος θα πάει στο Γ, ποιος θα πάει στο Ε στις κλίμακες» (Ε10).

«Δηλαδή, τώρα την αυτοαξιολόγηση θέλουν να τη συνδέσουν με την επάρκεια, 

κλπ. Εγώ δεν νομίζω ότι η αυτοαξιολόγηση, έτσι όπως γίνεται, με ψέματα και με 

αυτόν τον τρόπο, θα αποφέρει κάτι ουσιαστικό» (Ε15).

Ενδέχεται, λοιπόν, η αρνητική στάση ορισμένων εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιο

λόγηση ή/και αυτοαξιολόγηση να πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο τείνει αυτή να εφαρ

μοστεί στα σχολεία, εν μέσω οικονομικής κρίσης, συνδεόμενη με ενδεχόμενη μισθολογική 

και βαθμολογική καθήλωση ή/και διαθεσιμότητα και όχι από την έννοια της (αυτο)αξιολό- 

γησης αυτής καθεαυτής. Επ’ αυτού, παρατίθεται ενδεικτικά η ακόλουθη φράση: «Βέβαια, δεν 

είμαι ενάντια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά όχι με αυτά τα κριτήρια ή με αυτή την 

εφαρμογή» (Ε6). Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Ε2, «η αξιολόγηση πρέπει να είναι αντικειμενική, 

σωστή, δίκαια και με ουσιαστικά κριτήρια, όχι με κριτήρια κομματικής πειθαρχίας ή να είσαι 

πειθήνιο όργανο συγκεκριμένων οργανισμών, όπως αυτών που προαναφέραμε». Θα πρέπει, 

δηλαδή, να διεξάγεται με τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο και να 

συνδέεται με διαδικασίες βελτίωσης, ανατροφοδότησης και ενίσχυσης του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών (Κουτούζης, 2008).

5.1.4.6 Επαγγελματικό προφίλ εκπαιδευτικών
Το προφίλ του ιδανικού εκπαιδευτικού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμπλοκή του 

σε διαδικασίες δια βίου μάθησης και σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής εκπαι

δευτικών, την υιοθέτηση αρχών της επαγγελματικής αυτονομίας, τη συμμετοχή σε διαδικασί

ες ή/και θεσμούς καθοδήγησης μέσω μέντορα, τη συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του 

σχολείου, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και την εμπλοκή 

σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές. Στο συγκεκριμένο θεματικό άξονα περιλαμβάνο

νται οι πρακτικές που υιοθετούν ή δεν υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους σε καθέναν 

από τους παραπάνω τομείς που προωθούνται ιδιαίτερα από τους υπερεθνικούς οργανισμούς.

5.1.4.6.1 Δια βίου μάθηση
Από την επεξεργασία του υλικού προέκυψε ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες ε

φαρμόζουν τις αρχές της δια βίου μάθησης που παραπέμπουν σε μία συνεχή προσωπική ενη
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μέρωση και εξέλιξη. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη διατύπωση της Ε13: «Κοιτάξτε να 

δείτε, πρέπει ο εκπαιδευτικός να προλαμβάνει, να επψορφώνεται, να ενημερώνεται. Γεν μπο

ρούμε να μένουμε στα πρώτα-πρώτα χρόνια πώς ξεκινήσαμε. Εγώ πιστεύω ότι από την αρχή 

έχω κάνει τεράστια πρόοδο, τεράστια βελτίωση, πολλά βήματα μπροστά από το πώς ξεκίνησα. 

Εντάξει, είναι και η εμπειρία, αλλά συνέχεια ενημερώνομαι και διαβάζω. Γεν μπορώ ας πούμε 

να έρθω έτσι στο σχολείο χωρίς να ενημερωθώ και να διαβάσω». Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς 

κινείται και η Ε11 υποστηρίζοντας ότι «στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνεσαι, όσο 

μπορείς να μορφώνεσαι περισσότερο, να παίρνεις μέρος σε κάποια προγράμματα. Γενικά, να 

μην επαναπαύεσαι σε αυτά που ξέρεις, να προσπαθείς να μάθεις και κάποια πράγματα περισσό

τερο. Βέβαια, αυτό, εντάξει, δεν είναι εύκολο να γίνεται πάντα, αλλά μπορείς και από το διαδί

κτυο, αν θέλεις. Από μόνος σου να το κάνεις».

Απεναντίας, η στασιμότητα προβάλλεται ως το αντίθετο της συνεχούς εξέλιξης, κα

θώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι παράλληλα εκπαιδευόμενος αναζητώντας τη γνώση 

σε όλη του τη ζωή, όπως διαπιστώνει κανείς από την ακόλουθη φράση: «πρέπει και ο ίδιος να 

ενημερώνεται, να διαβάζει. Πρέπει και η γνώση μας να έχει κάποια ανανέωση, δηλαδή, να μη 

μένουμε στάσιμοι και εμείς ως εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας, κλπ. Οπότε, 

δεν γίνεται, ας πούμε, να προσφέρεις γνώση, αλλά να μην εισπράττεις και εσύ γνώση σαν εκπαι

δευτικός. Ή «Α, ωραία τα έχω μάθει, τελείωσα, θα μείνω εκεί». Όχι. Καλό είναι και εμείς να 

μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε» (Ε5). Ακόμη, ο Ε2 τονίζει ότι «ο Σωκράτης είπε «Γηράσκω 

αεί διδασκόμενος». Στην ουσία, αυτό είπε, δια βίου μάθηση. Ο ταπεινός άνθρωπος πρέπει συ

νεχώς να προσλαμβάνει καινούργιες παραστάσεις. Ο σωστός εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να 

είναι ενήμερος για καινούργιες παιδαγωγικές αρχές, για συγγράμματα συναδέλφων του, παιδα

γωγών και άλλων επιστημόνων, όπως είναι της Ιατρικής, Κοινωνιολογίας, κλπ. Άλλωστε, ένας 

καλός ιατρός πάντοτε ακολουθεί αυτό το φαινόμενο της δια βίου μάθησης, ένας καλός πολιτι

κός μηχανικός δεν στέκεται μόνο στο τι έχει γνωρίσει στο Πολυτεχνείο, ένας καλός επαγγελμα- 

τίας και έμπορος πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται. Γιατί όχι ο εκπαιδευτικός;».

Φαίνεται, λοιπόν, να συνειδητοποιούν οι συμμετέχοντες ότι ο εκπαιδευτικός, ως επαγ- 

γελματίας, είναι ανάγκη να συμμετέχει σε διαδικασίες δια βίου μάθησης ενισχύοντας συνε

χώς το γνωστικό του υπόβαθρο. Αυτή είναι μάλιστα και μία από τις βασικές επιδιώξεις των 

υπερεθνικών οργανισμών, στις εκπαιδευτικές ατζέντες των οποίων κεντρικό ρόλο κατέχει η 

αντιμετώπιση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως ενός συνεχούς στη λογική της δια βίου 

μάθησης (βλ. ενδεικτικά European Commission, 2003, 2004a, 2005' O.E.C.D., 2006, 2009a). 

Επιπλέον, η υιοθέτηση των αρχών της δια βίου μάθησης επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών,
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όπως καθίσταται φανερό από την παρακάτω φράση της Ε4: «να μπορούμε να έχουμε επαφή με 

κάποιους άλλους συναδέλφους. Θεωρώ ότι ο καθένας θα δώσει κάτι».

Παρόλα αυτά, στις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν και κάποιες στάσεις 

ενάντια στη δια βίου μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η προβολή των προταγμάτων 

περί δια βίου μάθησης με επιφανειακό και όχι με ουσιαστικό τρόπο, αφού αυτή δεν πραγμα

τώνεται αρκούντως, ώστε να ενισχύει πραγματικά τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Η εξής δι

ατύπωση είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική: «Στα λόγια μόνο. Εντάξει, «πετάμε» συνθήματα. Εί

χαμε εδώ και διάφορους υπουργούς που άλλαζαν το όνομα, για παράδειγμα, Υπουργείο Παιδεί

ας και Δια Βίου Μάθησης, «πρώτα ο μαθητής», κλπ. Η  ουσία πού είναι; Εγώ θέλω να δω στην 

πράξη ποια είναι η ουσία. Θεωρίες και υποσχέσεις υπάρχουν πολλές και συνθήματα πάρα πολ

λά» (Ε3).

Τέλος, ως συνέπεια της έμφασης στη δια βίου μάθηση τονίστηκε ο αποπροσανατολι

σμός από τα βασικά μαθήματα του σχολείου, όπως φαίνεται από τα λεγόμενα του Ε14: «αλ

λάζουν κάποια πράγματα στην κοινωνία ας πούμε ή στον κόσμο ολόκληρο, τα οποία πρέπει να 

μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά, εγώ πιστεύω ότι οι βασικές γνώσεις είναι αυτές που πρέπει να πά

ρει το παιδί [...] τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, την Ιστορία μας. Δεν μπορούμε 

να ξεφεύγουμε με αφορμή το θέμα της δια βίου μάθησης από αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή, σε αυ

τά τα μαθήματα πρέπει να αφιερώνονται οι ώρες που πρέπει».

5.1.4.6.2 Προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής εκπαιδευτικών
Στην παρούσα υποκατηγορία περιλαμβάνονται τόσο η διάθεση των εκπαιδευτικών για 

συμμετοχή σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής, όπως είναι τα 

Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig όσο και τα πλεονεκτήματα και μειονε

κτήματα που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτά παρουσιάζουν. Αρχικά, μόνο δύο 

από τους ερωτώμενους έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Comenius στα πλαίσια της υπο

δοχής εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολεία του εξωτερικού. Αμέσως παρακάτω κατα

γράφονται οι εμπειρίες τους:

«Ναι, πήρα μέρος στο Comenius και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν φοβερή εμπει

ρία. Εκπαιδευτικούς είχαμε. Τους καλέσαμε εδώ. Βέβαια, εγώ δεν μπόρεσα να 

πάω σε ανάλογες δράσεις στο εξωτερικό που γίνονταν» (Ε4).

«Τότε συμμετείχαν και τα παιδιά στη μετακίνηση. Δηλαδή, είχαν έρθει παιδιά 

από τη Γερμανία, είχαν έρθει παιδιά από την Τουρκία. Είχαν πάει τα δικά μας
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στη Γερμανία και είχαν πάει και στην Ουγγαρία νομίζω [...] είχαμε να κερδί

σουμε πάρα πολλά» (Ε10).

Ανάμεσα στους λόγους μη συμμετοχής των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συγκαταλέγε

ται η επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους προγραμμάτων, ό

πως προκύπτει από τη δήλωση της Ε15 («Όχι, δεν έχω συμμετάσχει και δεν ξέρω πόσο αποτε

λεσματικά είναι αυτά»), η μη προώθησή τους από τη σχολική μονάδα, όπως καθίσταται φανε

ρό από τη φράση του Ε14 («Όχι, δεν προωθείται από το σχολείο μας»), καθώς και η μη γνώση 

της γλώσσας σε συνδυασμό με τα έξοδα μετακίνησης, όπως προκύπτει από την παρακάτω 

δήλωση της Ε12: «Όχι, δεν έχω λάβει. Το σχολείο, βέβαια, παλιότερα συμμετείχε. Τώρα δεν 

συμμετέχει, γιατί πλέον δεν γίνονται μετακινήσεις μέσω των σχολείων, αλλά είναι ατομικές στο 

Comenius. Δηλαδή, πρέπει κάποιος συνάδελφος να κάνει τα χαρτιά του. Εγώ δεν μπορούσα, 

γιατί δεν είχα και το πτυχίο των Αγγλικών και ένας από τους λόγους που το δίνω είναι αυτός. 

Και επίσης, μου είπαν ότι, κάποιες φορές, δεν καλύπτονται και επαρκώς τα έξοδά τους και σε 

μία εποχή κρίσης, ας πούμε, δεν μπορείς και να συμμετέχεις».

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής τους ορι

σμένοι απάντησαν θετικά. Χαρακτηριστικές είναι δηλώσεις, όπως οι εξής: α) «Πάρα πολύ θε

τικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ να πάω σε χώρες να δω πώς είναι η εκπαίδευσή τους εκεί και, αν 

είναι εφικτό, ας πούμε, να πάρω πράγματα και να τα μεταφέρω στην πραγματικότητα τη δική 

μας» (Ε12) και β) «θα το ήθελα. Τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα» (Ε5). Βέβαια, μερικοί από 

τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν υπό προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε10 

θα επιθυμούσε την απουσία πίεσης ως προς την παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων στο 

τέλος του προγράμματος τονίζοντας: «Ναι, θα συμμετείχα. Αρκεί, όμως, να μην έχω την πίεση. 

Τότε, δεν είχα την πίεση. Αρκεί, λοιπόν, να μην είχα την πίεση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, 

τώρα, μπαίνοντας σε ένα πρόγραμμα, μας λένε ότι «πρέπει να βγουν αυτά, αυτά και αυτά» ή ότι 

«πρέπει να φτάσατε εκεί, εκεί και εκεί». Μας βάζουν κάποια όρια, κάποια standard, κάποιες 

κόκκινες γραμμές. Και μας λένε «δεν θα πάτε πιο πίσω από εκεί, δεν θα πάτε πιο μπροστά από 

εδώ». Θα ήθελα να συμμετέχω εγώ και η τάξη μου, αλλά να μην υπάρχει αυτή η πίεση ότι πρέ

πει να παραδώσουμε κάποιο υλικό. Γιατί έτσι χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι τα παιδιά 

να κερδίσουν ό, τι είναι να κερδίσουν μέσα από το κάθε πρόγραμμα και από την κάθε δραστη

ριότητα. Χάνουμε την ουσία και πιάνουμε το τύποις. Να παρουσιάσουμε illustration εξώφυλλο 

σε ζελατίνα, να το κάνουμε και σε DVD και σε ψηφιακή μορφή και σε PDF και σε Acrobat και 

από εδώ και από εκεί. Απλώς και μόνο για να δείξουμε ότι δουλέψαμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν 

δουλέψαμε και αν βγήκε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε και να το έχουμε στα 

χαρτιά μας ότι δουλέψαμε». Χαρακτηριστική είναι επίσης και η παρακάτω διατύπωση του Ε2,
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ο οποίος απαιτεί ουσιαστική εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων: «Σίγουρα, μπορεί κάτι να 

πάρουμε από τους συνανθρώπους μας, γιατί όλοι έχουν να δώσουν, αλλά όχι, όμως, να γίνονται 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να γίνονται ουσιαστικά». Εντούτοις, υπήρξαν και εκείνοι που φάνηκαν 

αρνητικοί ή/και επιφυλακτικοί. Ενδεικτικά παρατίθεται η ακόλουθη διατύπωση: «Από τη φύ

ση μου είμαι επιφυλακτικός για αυτές τις μετακινήσεις. Πιστεύω ότι δεν θα κερδίσω κάτι, όχι 

τίποτα άλλο. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα μου προσφέρει κάτι» (Ε14).

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα τέτοιου είδους προγραμμάτων, από τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων προέκυψε ότι η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων σε συνδυασμό με 

την ανταλλαγή εμπειριών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η Ε5 σημειώνει χαρακτηριστικά: 

«Τα θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είναι καλό να υπάρχουν, γιατί γνωρίζουν τα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί άλλους πολιτισμούς, άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, ασχολούνται με μία ξένη 

γλώσσα, «δουλεύουν» μία ξένη γλώσσα, γιατί πρέπει να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα. Τα παιδιά 

ενημερώνονται πάνω σε άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες, δεν μένουν μόνο στα δικά μας και τι 

γίνεται στην Ελλάδα ή πώς μπορούμε να «δουλέψουμε» κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα 

στην Ελλάδα. Είναι καλά, γιατί ανοίγει το πνεύμα των παιδιών, μεγαλώνουν οι γνώσεις τους. 

Σίγουρα, κάτι περισσότερο μαθαίνουν είτε εκπαιδευτικοί είτε παιδιά». Προς την ίδια κατεύ

θυνση κινείται και η Ε11 αναφέροντας: «θεωρώ ότι είναι καλή. Θετική είναι. Και πιστεύω ότι 

μόνο καλό έχει να δώσει στην εκπαίδευση γενικά με την ανταλλαγή που γίνεται. Να παίρνεις ι

δέες, να γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, να γνωρίζεις τα άλλα τα συστήματα, γιατί δεν έ

χουμε επαφή με ανθρώπους που δουλεύουν σε άλλες χώρες, που δουλεύουν στην εκπαίδευση, 

για να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Νομίζω ότι καλό είναι αυτό».

Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τις απόψεις και επιδιώξεις 

της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία αυτή ακριβώς η κινητικότητα και οι ανταλλαγές των εκπαι

δευτικών που μετέχουν στα εν λόγω προγράμματα αναμένεται να δημιουργήσουν μία κρίσιμη 

μάζα επαγγελματιών με διεθνείς εμπειρίες και γνώση διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών 

συμβάλλοντας στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των οριζόντων 

τους (βλ. ενδεικτικά Επιτροπή των Ε.Κ., 2005' European Commission, 2005' European 

Council, 2009). Επίσης, στα θετικά ανήκει και η επίδειξη ενδιαφέροντος εκ μέρους των παι

διών. Ο Ε10, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει συμμετάσχει στο Comenius, επισημαίνει: «πήγαι

να στο σχολείο και έβλεπα τα παιδιά να έρχονται, να ασχολούνται, να θέλουν να ζωγραφίσουν, 

να θέλουν να συνεχίσουν την εργασία από το πρωί, γιατί, ούτως ή άλλως, το πρωί δεν προλα

βαίναμε μέσα στο μάθημα. Και σιγά-σιγά γινόταν παρέα [...] ασχολούνταν τα παιδιά από μόνα 

τους. Όσα ήθελαν, όποτε ήθελαν και αν είχαν ελεύθερο χρόνο έρχονταν να ασχοληθούν με το 

πρόγραμμα». Από την άλλη πλευρά, προβλήθηκαν και κάποια μειονεκτήματα των εν λόγω
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προγραμμάτων. Ένα από αυτά είναι η ύπαρξη αμφίβολων κινήτρων ή/και ιδιοτελών συμφε

ρόντων που ενδέχεται να υποκρύπτονται πίσω από αυτά. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής φρά

σεις: α) «Σίγουρα, σε κάποιο πρόγραμμα υπάρχουν και τα αρνητικά. Υπάρχουν και κάποιοι που 

θέλουν να κερδίσουν μέσα από το πρόγραμμα, που το έχουν στήσει, κλπ» (Ε10) και β) «αυτό 

νομίζω, από κάποιες εμπειρίες που έχω, αν και δεν έχω συμμετάσχει εγώ ποτέ, ότι γίνεται με 

άλλους σκοπούς. Πάνε οικογενειακώς βόλτα, ταξίδι και ξεφεύγει από τον πραγματικό σκοπό» 

(Ε3).
Η μη διάχυση της γνώσης όσων συμμετέχουν στα προγράμματα κινητικότητας και 

ανταλλαγής εκπαιδευτικών στους υπόλοιπους συναδέλφους επισημάνθηκε επίσης ως μειονέ

κτημα, όπως καθίσταται εμφανές από τα λεγόμενα της Ε15: «εγώ δεν νομίζω ότι μέσα στις 3

4 μέρες που μένεις εκεί μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν 

μπορώ να καταλάβω, επίσης, πώς αυτά τα άτομα που πηγαίνουν εκεί διαχέουν αυτή τη γνώση 

και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Εγώ, δηλαδή, από αυτούς που πήγαν δεν πήρα τίποτα. 

[...] Εγώ νομίζω ότι αυτός που πάει κάτι παίρνει. Απλώς, αυτή η γνώση, αυτό που παίρνει δεν 

διαχέεται στους άλλους. Είναι κάτι προσωπικό του». Ενδέχεται μάλιστα τα προαναφερθέντα 

προγράμματα να οδηγήσουν στην απορρύθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως χαρα

κτηριστικά σημειώνει ο Ε2: «Επειδή έχω συναδέλφους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου 

τα προγράμματα αυτά έχουν τρέξει πολύ περισσότερο, διαπιστώσαμε ότι έχουν συντελέσει στο 

να απορρυθμίζεται το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν 

σε αυτά τα προγράμματα, βγήκαν χαμένοι σε βάθος χρόνου μέσα στη χρονιά, αποσυντονίστη

καν».

5.1.4.6.3 Επαγγελματική αυτονομία
Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχε

τικά με τη διατήρηση ή μη ελέγχου στο εκπαιδευτικό τους έργο και την οργάνωση της εργα

σίας τους. Αρχικά, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι διατηρούν την αυτονομία 

τους, όπως καθίσταται φανερό από τις ακόλουθες εκφράσεις:

«Για μένα, λοιπόν, ο δάσκαλος είναι αυτόνομος. Βέβαια, έχει ένα πλαίσιο που 

θα κινηθεί, αλλά ο ίδιος θα επιλέξει τον τρόπο, πώς θα κινηθεί ή, εάν χρειαστεί, 

μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπουν και άλλα εκείνη την ώρα και άλλοι στόχοι 

κτλ. Άρα, για μένα πρέπει να είναι» (Ε6).

«Αυτονομία ενός εκπαιδευτικού στην πράξη σημαίνει να ξέρεις, όταν μπαίνεις 

μέσα στο σχολείο, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, πόσο θα αγαπήσεις αυτά τα παι
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διά που έχεις απέναντι σου και πώς ακριβώς θα το δώσεις αυτό που εσύ θεω

ρείς ότι έχεις να κάνεις. Αυτόνομη εγώ παραμένω. Θέλω να πω ότι, παρόλο που 

μας δώσανε και ένα βιβλίο, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να πατήσω εκεί για να 

δείξω αυτό που θέλω. Έχω ένα σωρό άλλες πηγές από όπου πρέπει να πάρω, 

κυρίως, αγάπη για τα παιδιά. Κι αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, θεωρώ ότι πα

ραμένω αυτόνομη. Δεν μπορούν ούτε καλούπια να μου βάλουν. Είναι και θέμα 

δουλειάς λιγάκι. Δηλαδή, επειδή είμαι γυμνάστρια, επειδή κάνω αυτό το διαφο

ρετικό εν πάση περιπτώσει, είναι το παιχνίδι. Είναι η σχέση που μπαίνω μέσα 

στα παιδιά. Εδώ δεν μπορώ να μπω στα καλούπια. Αν ήμουν δασκάλα, δεν ξέ

ρω αν θα ήταν το ίδιο, αν θα απαντούσα το ίδιο. Αυτή τη στιγμή απαντάω έτσι.

Θεωρώ, δηλαδή, ότι είμαι αυτόνομη» (Ε4).

Άλλωστε, κατά τον Ξωχέλλη (2005), επαγγελματική αυτονομία σημαίνει ότι οι επαγ- 

γελματίες διατηρούν έλεγχο επάνω στην εργασία τους, ότι, δηλαδή, καθορίζουν την εργασία 

τους και τους όρους της με ελάχιστη κρατική ανάμειξη διαθέτοντας ανεξαρτησία. Απεναντί

ας, από φράσεις όπως «Οχι. Δεν θεωρώ ότι είμαι αυτόνομος» (Ε14) συμπεραίνει κανείς την 

απουσία επαγγελματικής αυτονομίας στο εκπαιδευτικό έργο. Τέτοιου τύπου δηλώσεις παρα

πέμπουν στις πρώτες αναφορές για το είδος του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, όπου ο εκπαιδευτικός διέθετε μία τεχνοκρατική ιδεολογία για 

το επάγγελμά του διατηρώντας ελάχιστο έλεγχο πάνω στην εργασία του και όντας υποχρεω

μένος να ακολουθήσει την κρατική πολιτική (Νούτσος, 1999' Starida, 1995). Εξάλλου, κατά 

τη Συνώδη (2004), οι έλληνες εκπαιδευτικοί θεωρούνται συχνά δημόσιοι υπάλληλοι ή λει

τουργοί και όχι αυτόνομοι επαγγελματίες, ενώ ο Ματσαγγούρας (2004) υποστηρίζει πως η 

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του εκπαιδευτικού δεν αντικαθιστά τον κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι λειτουργοί να διατηρούν τη δυνατότητα να ασκούν 

την επαγγελματική τους αυτονομία. Κάτι τέτοιο διαπιστώνεται από τα λεγόμενα των υπόλοι

πων συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους οποίους, υφίσταται μία σχετική αυτονομία στο έργο 

των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η Ε11 εστιάζει ιδιαίτερα στη συλλογική φύση της αυτονομίας 

δηλώνοντας: «δε νομίζω ότι υπάρχει αυτονομία στην εκπαίδευση τελείως. Δεν μπορεί, δηλαδή, 

ο κάθε δάσκαλος να ενεργήσει μόνος του. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς και με το διευθυντή, για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί, πάνω απ’ όλα, μας 

ενδιαφέρει το καλό των παιδιών και αυτό ένας μόνος του δεν μπορεί να το κάνει».

Άλλωστε, η έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας περιλαμβάνει την έννοια της συ

νεργασίας (Hargreaves, 1994), ενώ, σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (1999), η αυτονομία απο

τελεί μία συλλογική και όχι ατομική υπόθεση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του νέου επαγγελ
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ματισμού, παρατηρείται μία απομάκρυνση από τις έννοιες της αυθεντίας και της αυτονομίας 

που εγκλωβίζουν τον εκπαιδευτικό στην απομόνωση της τάξης, καθώς αναπτύσσονται ευρύ

τερες μορφές συνεργασίας (Troman, 1996). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δεσμεύεται ως ένα 

βαθμό από το αναλυτικό πρόγραμμα και τη σχολική ύλη όντας εν μέρει αυτόνομος. Επ’ αυ

τού, παρατίθενται ενδεικτικά οι παρακάτω δηλώσεις:

«Αυτόνομη δεν είμαι από το πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να ακολουθήσω μία ύλη.

Δεν μπορώ να κάνω ό, τι θέλω μέσα στην τάξη. Παράλληλα, όμως, μου δίνουν 

και περιθώρια ελευθερίας να κινηθώ και να κρίνω και να δράσω ανάλογα με το 

τι γνωρίζω και όλα αυτά που μου δίνονται ότι πρέπει να τα κάνω, να τα κάνω 

όπως θέλω. Εντάξει, υπάρχει περιθώριο ελευθερίας» (Ε7).

«Έχουμε αυτονομία για να λειτουργήσουμε στην τάξη, αλλά πάλι και αυτή θεω

ρητικά. Με ποια έννοια το λέω θεωρητικά; Το πώς, δηλαδή, θα κάνουμε το μά

θημα. Έχουμε ελευθερία σε αυτό, αλλά σχετικό είναι και αυτό, γιατί, έχεις ένα 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο, που πρέπει να βγάλεις μία συγκεκριμένη ύλη και υπάρ

χει το βιβλίο και λένε οι σύμβουλοι, για παράδειγμα, ότι μπορείς να επιλέξεις 

εσύ τι θα κάνεις κλπ. Κι αυτό πάλι, έστω ότι «ναι, μπορώ να επιλέξω τι θα κά

νω». Μετά, μπαίνεις σε μία σύγκρουση με τους γονείς. Έρχεται ο γονέας και σου 

λέει «Γιατί δεν το κάνεις αυτό και κάνεις από εκεί, αφού αυτό είναι το βιβλίο;».

Όταν υπάρχει από την πολιτεία ένα επίσημο εγχειρίδιο που σου λέει ότι αυτό θα 

είναι, θεωρητικά μπορεί να σου λέει ο σύμβουλος ότι έχεις τη δυνατότητα εσύ 

να παρακάμψεις αυτό, αλλά, στην πράξη, δεν μπορείς να το παρακάμψεις. 

Μπορείς, βέβαια, να ελιχθείς εκεί πάνω, αλλά να το παρακάμψεις δεν μπορείς.

Άρα, λοιπόν, είναι σχετική η ελευθερία, δεν είναι απόλυτη» (Ε3).

Πράγματι, υφίσταται ένα περιοριστικό πλαίσιο ως προς την αυτονομία των εκπαιδευ

τικών, οι οποίοι βιώνουν καταστάσεις, όπου το κράτος, μέσω συγκεντρωτικών πολιτικών, 

παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και σε ζητήματα παιδαγωγικής 

(Day, 2002' Day & Smethem, 2009). Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται απόλυτη πειθαρχία 

εκ μέρους του εκπαιδευτικού, αφού διαθέτει ένα περιθώριο σχετικής αυτονομίας και ευελιξί

ας ως προς την επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα κάνει το μάθημα. Εξάλλου, η διατήρηση 

ενός μεριδίου ελευθερίας από τους εκπαιδευτικούς ως προς την ευχέρεια οργάνωσης της ερ

γασίας τους προωθείται ιδιαίτερα από τους υπερεθνικούς οργανισμούς (βλ. Κεφάλαιο 3 της 

παρούσας διπλωματικής), διότι τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους, 

να καινοτομούν και να έχουν μία αίσθηση κυριότητας στο έργο τους.
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5.1.4.6.4 Mentoring
Ένας από τους τρόπους αποτίμησης του έργου του εκπαιδευτικού είναι ο θεσμός του 

μέντορα (Mentoring), όπου ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να υποστηρίξει και 

να καθοδηγήσει ένα συνάδελφο κυρίως κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας του, με σκοπό 

να τον βοηθήσει να εμπλουτίσει τις διδακτικές του πρακτικές και να αναπτύξει μηχανισμούς 

επίλυσης καθημερινών πρακτικών προβλημάτων (Schmidt, 2008). Η συγκεκριμένη θεματική 

υποκατηγορία περιλαμβάνει τις απόψεις των συμμετεχόντων για τον εν λόγω θεσμό.

Αρχικά, σημειώνεται ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν καθόλου το συγκεκριμέ

νο θεσμό, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά τους: α) «Οχι, αυτό δεν το γνωρίζω» (Ε12), β) «Γεν 

το ξέρω καθόλου αυτό» (Ε11) και γ) «Τώρα μου το είπατε. Γεν το γνώριζα» (Ε6). Επίσης, δια

πιστώθηκε μία μη συμμετοχή σε διαδικασίες καθοδήγησης μέσω μέντορα. Μεταξύ των λό

γων που αναφέρθηκαν συγκαταλέγονται καθαρά τυχαίοι παράγοντες του τύπου: «Οχι, δεν έ- 

τυχε» (Ε11) ή «όχι, όχι ούτε μου έχει τύχει να έχω μέντορα» (Ε9), αλλά και το είδος της σχέ

σης εργασίας, όπως προκύπτει από τις εξής φράσεις:

«Οχι. Ίσως να ευθύνεται το γεγονός ότι είμαι αναπληρώτρια, δεν είμαι καν διο

ρισμένη. Οχι, δεν έχω μπει σε μία τέτοια διαδικασία ούτε από τη μία πλευρά ού

τε από την άλλη» (Ε5).

«Οχι, γιατί μέχρι τώρα υπήρξα (γελάει) αρκετά νέα σε όσα σχολεία πήγαινα και 

στην πόλη πλέον που είμαι από όλους τους συναδέλφους, ας πούμε εδώ στο 

σχολείο, είμαι με τα λιγότερα χρόνια. Εκτός από τους αποσπασθέντες, από τους 

οργανικά τοποθετηθέντες έχω τα λιγότερα χρόνια εγώ. Γεν έρχονται συνάδελφοι 

με νέα χρόνια» (Ε12).

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που συμμετείχαν τονίζοντας ιδιαίτερα την προσφορά 

βοήθειας από την πλευρά των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών. Η Ε1 αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Ε, πώς δεν τον ξέρουμε. Τον είχαμε ακούσει από καιρό αυτό τον όρο. Οτι κάποια στιγμή εμείς 

οι παλιότεροι θα είμαστε μέντορες των νεότερων για να τους κατευθύνουμε, κλπ. Αυτό δεν είναι 

άσχημο να γίνεται. Εγώ θυμάμαι, όταν διορίστηκα, τα πρώτα χρόνια στην εκπαίδευση, πολλούς 

μεγαλύτερούς μου εγώ τους ρωτούσα από μόνη μου. Πήγαινα στον έναν, πήγαινα στον άλλον 

και ρωτούσα και όλοι προσφέρονταν να με βοηθήσουν. Γεν είναι κάτι νέο στην εκπαίδευση. 

Γηλαδή, αυτό υπάρχει, απλά τώρα το ανακάλυψαν μερικοί. [...] Οταν θέλω κάτι, δεν θα πάω 

στο μεγαλύτερο με την εμπειρία να τον ρωτήσω; Βεβαίως θα πάω και έχω και εκπαιδευτικούς 

που έχουν αφυπηρετήσει και έχουν βγει στη σύνταξη και μου έχουν αφήσει και τα βιβλία τους με
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τα σκετσάκια, με τα θεατρικά τους, με τα ποιηματάκια τους. Άπειρο υλικό από γιορτές, στολι

σμούς μου το έχουν αφήσει, μου το έχουν χαρίσει».

Ωστόσο, διαπιστώθηκε μία διάθεση συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με τους 

συναδέλφους ενταγμένη σε ένα πιο άτυπο και όχι τόσο θεσμικό πλαίσιο, όπως φαίνεται από 

την παρακάτω διατύπωση: «Ναι, αυτό γίνεται καθημερινά. Όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους. 

Πάντα ρωτάμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα. Ο πρώτος που θα ρωτήσουμε είναι οι συνάδελφοι 

στο γραφείο. Αν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αν κάποιο παιδί αντιδρά με ένα συ

γκεκριμένο τρόπο ή ένα τρόπο όχι τόσο φυσιολογικό. Πάντα παίρνουμε συμβουλές. Ο θεσμός 

του μέντορα, όπως το λέτε, με την αρμοδιότητα αυτή του συμβουλάτορα είναι πάρα πολύ καλός, 

αλλά να μη φτάσει στο άλλο άκρο» (Ε7).

Επιπλέον, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες φάνηκαν αρκετά θετικοί απέναντι στο 

ενδεχόμενο μελλοντικής αξιοποίησης του θεσμού. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι ακόλουθες 

φράσεις: α) «αν μου ζητηθεί ή αν με ρωτήσει κάποιος νέος συνάδελφος, ευχαρίστως να τον βο

ηθήσω» (Ε13) και β) «Εννοείται. Να δώσω κυρίως, ναι, γιατί, κακά τα ψέματα, στη δουλειά 

μας, η εμπειρία είναι ο μεγάλος πλούτος μας» (Ε12). Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η εξής 

δήλωση του Ε10, ο οποίος μιλά για την αναγκαιότητα μίας αμφίδρομης διαδικασίας ανταλ

λαγής γνώσεων και εμπειριών: «Αν αυτό δούλευε αμφίδρομα, δηλαδή, πες ότι εγώ είχα 25 χρό

νια υπηρεσίας και εσείς μπαίνατε τώρα στον κλάδο μας ως νεοδιόριστη, καλό θα ήταν να υπήρ

χε μία συνεργασία. Θα ανταλλάσσαμε πολλά και θα είχαμε να κερδίσουμε και οι δύο. Εσείς θα 

είχατε να κερδίσετε από την εμπειρία και από πρακτικές μέσα στην τάξη και εγώ θα είχα να μά

θω πάρα πολλά. Για παράδειγμα, όταν εγώ πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, ήταν ακόμη η καθαρεύ

ουσα, ενώ τώρα καμία σχέση. Άρα, λοιπόν, κι εγώ θα είχα να μάθω πάρα πολλά. Για τις νέες 

τάσεις, πώς γίνεται τώρα το μάθημα στη Φινλανδία, στη Σουηδία, το φινλανδικό μοντέλο, το 

καναδικό, το αμερικάνικο, το ρωσικό. Εμείς έχουμε μείνει στη δεκαετία του ’60 και του ’70. Θα 

είχα να κερδίσω. Αλλά, όχι μέντορας ο ένας μόνο να δείξει και να εξηγήσει και να μάθει στο 

νέο. Έχει να μάθει πάρα πολλά και ο άλλος που έχει χρόνια. Κι εγώ τώρα με 15 χρόνια θεω

ρούμαι “out o f style ”. Θα είχα να κερδίσω πάρα πολλά και θα μάθαινα πάρα πολλά και θα με 

βοηθούσε και στο έργο μου. Και εννοείται ότι θα βοηθιόμουν πάρα πολύ στο έργο μου, να γίνει 

πιο εύκολο για μένα και καλύτερο επίπεδο μόρφωσης για τα παιδιά και πιο εύκολη η απόκτηση 

γνώσεων. Γιατί σίγουρα αλλάζουν κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω».

Όμως, παρόλο που μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε μεθόδους 

και πρακτικές ενδυναμώνεται το επαγγελματικό προφίλ και ενισχύεται ο επαγγελματισμός 

του εκπαιδευτικού (Λουκέρης, Κατσαντώνη & Συρίου, 2009), δεν απουσίασαν και οι αρνητι

κές απόψεις. Ο Ε3 κάνει λόγο για τη σχέση εξάρτησης του νέου εκπαιδευτικού από τον πα-
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λαιότερο τονίζοντας: «από την εμπειρία μου, νομίζω ότι είναι λάθος και δεν χρειάζεται, δεν θα 

προσφέρει τίποτα. Απεναντίας, μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, πολύ σοβαρότερα 

που θα έχουν να κάνουν με την εξάρτηση του μέντορα με το νέο συνάδελφο που θα έχει υπό την 

εποπτεία του. Γεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει 

άλλα προβλήματα και σίγουρα δεν θα βοηθήσει». Από την πλευρά του ο Ε2 μιλά για ενδεχό

μενη προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων μέσα από την αξιοποίηση του εν λόγω θεσμού προ- 

τείνοντας παράλληλα τη χρήση του προσωπικού παραδείγματος ως μέσου υποστήριξης του 

νέου εκπαιδευτικού. Η ακόλουθη δήλωση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: «Θεωρώ την έννοια 

του μέντορα πολύ κακή. Ποιος είμαι εγώ που θα είμαι μέντωρ στο συνάνθρωπό μου έστω και 

αν έχω 30 χρόνια υπηρεσίας; Αλλιώς μπορούμε να καθοδηγήσουμε τον άλλο. Με το παράδειγμά 

μας. Εκείνο είναι που μιλάει, εκείνο είναι που φωτίζει, εκείνο είναι που καθοδηγεί και όχι οι 

λέξεις και το χρηματικό ποσό που κρύβεται πίσω από αυτή τη θέση. Συν η ιδιοτέλεια και τα πά

θη που μπορεί να έχει κάποιος και να τα ξεπεράσει προς τους υφισταμένους και, μάλιστα, αν 

πρόκειται και για το αντίθετο φύλο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα από την περίοδο των επιθεω

ρητών, τα οποία πολύ σωστά ο κλάδος αγωνίστηκε να τα αντιμετωπίσει και να τα βγάλει έξω 

από την παιδεία, διότι δεν στεκόταν μόνο σε εκπαιδευτικά θέματα, αλλά σε θέματα μεταθέσεων, 

ανέλιξης των συναδέλφων, αν δεν είχαν ίδιες απόψεις, ακόμη και σε σεξουαλική παρενόχλη

ση».

Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως οι θετικές στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στο 

θεσμό του μέντορα συγκλίνουν προς τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών περί 

εξασφάλισης υψηλής ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσω παροχής προ

γραμμάτων καθοδήγησης (Mentoring), ενώ οι αρνητικές απομακρύνονται από αυτές.

5.1.4.6.5 Σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου
Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσονται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τις σχέσεις που διαθέτουν με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου (συνάδελφοι, 

διευθυντής, γονείς, μαθητές). Αναλυτικότερα, η συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευ

τικούς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής φράσεις: «Πιστεύω ότι 

η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο» (Ε14) και «Η συνεργασία 

προέχει με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς» (Ε8). Μάλιστα, οι συμμετέχοντες φαίνεται να δι

ατηρούν θετικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, όπως καθίσταται φανερό από τις ακό

λουθες δηλώσεις:
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«Λοιπόν, η συνεργασία μου, μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, εί

ναι αρκετά καλή. Δηλαδή, βλέπω ότι μπορώ και εγώ να βασίζομαι στους συνα

δέλφους μου και εκείνοι σε μένα, γιατί, όπως σας είπα, όταν πρέπει να κάνουμε 

κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, όταν πρέπει να κάνουμε γιορτές, σαφώς έ

νας μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ποτέ δεν ήμουν και της άποψης 

μόνη μου να κάνω κάτι. Μου αρέσει να συνεργάζομαι, μου αρέσει να ζητάω τη 

συμβουλή του άλλου και, αν θέλει, και εκείνος τη δική μου» (Ε5).

«Εδώ, στο συγκεκριμένο σχολείο, η συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων κι

νείται σε πολύ καλό βαθμό, συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε κλίμα α

ντιπαλότητας ούτε τίποτα προς το παρόν» (Ε1).

«Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Ό, τι δεν 

γνώριζα και νόμιζα ότι γνωρίζουν οι υπόλοιποι ζητούσα τη γνώμη τους ή το α

ντίθετο, το αντίστροφο» (Ε7).

Εξάλλου, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ανταλλαγή εμπειριών είναι 

σημαντικό στοιχείο της επαγγελματικής πρακτικής (Wei et al., 2009' Ying, 2007). Παρομοί

ως, διαπιστώθηκαν συνεργατικές σχέσεις και με το διευθυντή, όπως φαίνεται από τις ακό

λουθες φράσεις: α) «έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το διευθυντή» (Ε11) και β) «Με τους 

διευθυντές μου, επίσης, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε και υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβα

σμός» (Ε5). Ακόμη, από τη μελέτη του υλικού προέκυψε ότι οι σχέσεις με τους γονείς διαθέ

τουν μία ιδιορρυθμία, καθώς θα πρέπει να έχουν τεθεί εξαρχής κάποια όρια. Ο Ε14 αποτυπώ

νει χαρακτηριστικά: «Τα όρια. Αν καταλάβουν οι γονείς αυτό το θέμα, ότι αυτός ο δάσκαλος θα 

κάνει αυτό, αυτό στα παιδιά μου και θα τα φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, οι σχέσεις από εκεί και 

πέρα είναι ομαλές». Ενδεικτική είναι και η ακόλουθη διατύπωση του Ε3: «Και με τους γονείς 

καλά τα πάμε. Κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες φορές. Δημιουργούνται κάποια 

μικροπροβλήματα που μπορεί να διογκώνονται κάποιες φορές και να εμπλέκονται οι γονείς με 

τρόπο που δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το χειριστούν και να κάνουν λάθος, να θέλουν να ε- 

πέμβουν περισσότερο από όσο πρέπει μέσα στη λειτουργία του σχολείου. Ε, συμβαίνουν αυτά, 

αλλά νομίζω ότι υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η γνώση, υπάρχει η διάθεση για να επιλύονται».

Ωστόσο, η διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους γονείς και η συνερ

γασία μαζί τους αναδεικνύεται σε αρκετές φράσεις των συμμετεχόντων, όπως οι εξής: α) 

«Και με τους γονείς, ναι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα» (Ε7) και β) «Με τους γονείς είναι άρι- 

στες οι σχέσεις μας. Πολύ καλές σχέσεις έχω με τους γονείς. Δεν παρεμβαίνουν. Με εμπιστεύο

νται με κλειστά μάτια. Και εντάξει, βλέπουν ότι τα παιδιά τους προχωρούν και είναι καλά και 

ότι το επίπεδό τους είναι πολύ ανεβασμένο για Β ' Δημοτικού. Δεν μου δημιουργούν θέματα»
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(E1). Ως προς τις σχέσεις με τους μαθητές, διαφαίνεται μία ιδιαιτερότητα που συνδέεται με 

τη διαφορετικότητα του χαρακτήρα τους. H E5 σημειώνει: «Με τους μαθητές σίγουρα τα προ

βλήματα μπορούν να υπάρχουν. Όλο το έμψυχο υλικό δεν είναι ίδιο, υπάρχουν χαρακτήρες και 

χαρακτήρες. Προσπαθώ να διαμορφώνω το μάθημά μου, έτσι ώστε να μπορώ να προσελκύω 

και να τραβάω το ενδιαφέρον όλων των μαθητών».

Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι οι συμμετέχοντες υιοθετούν στοιχεία του συνεργατι

κού επαγγελματισμού (βλ. Webb et al., 2004), καθώς κινούνται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας 

και συνεργατικής κουλτούρας διατηρώντας ως επί το πλείστον καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

με εκπαιδευτικούς, διευθυντές, μαθητές και γονείς. Φαίνεται, παράλληλα, να εφαρμόζουν 

στην πράξη ένα από τα βασικά προτάγματα των υπερεθνικών οργανισμών περί υιοθέτησης 

συνεργατικών πρακτικών στο εκπαιδευτικό έργο (βλ. ενδεικτικά European Commission, 

2005' O.E.C.D., 2005' World Bank, 2013).

5.1.4.6.6 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία αποτυπώνονται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών ως 

προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο. Κατ’ αρχήν, 

από απαντήσεις όπως οι εξής:

«Ναι, έχω ήδη το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο. Προσπαθώ να εντάξω τις νέες 

τεχνολογίες στην αίθουσά μου σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν 

να παρουσιαστούν έτσι. Το κάνω, το κάνω αρκετές φορές» (E7)

«χρησιμοποιώ. Και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Δηλαδή, 

το ξέρω καλά όλο αυτό. Προβάλλω και στα παιδιά, πολλές φορές, ό, τι χρειαζό

μαστε για να κάνουμε τα φύλλα εργασίας. Θα τους δείξω κάποια πράγματα πριν 

και μετά θα ασχοληθούμε και θα εμβαθύνουμε στο θέμα. Όταν χρειάζεται, τον 

χρησιμοποιώ, ναι» (E1)

διαπιστώνεται μία θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και μία 

προσπάθεια ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναδύθηκαν, ωστόσο, και κάποιες 

αρνητικές στάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα του υπολογιστή. Χαρακτηριστική είναι η 

ακόλουθη διατύπωση: «Όσον αφορά να ετοιμάσω κάποια τεστ στον υπολογιστή ή να τον χρη

σιμοποιήσω για διάφορες πληροφορίες, ναι. Μέσα στην τάξη σπάνια, γιατί δεν είναι δυνατόν 

πρακτικά να μεταφέρεις τον προβολέα και να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι και χρονο- 

βόρο και δεν νομίζω ότι έχει την αποτελεσματικότητα που θεωρούν ότι έχει. Είναι απλώς μία 

ακόμη μετωπική μέθοδος διδασκαλίας» (E15). Ακόμη, φράσεις όπως «με τις τεχνολογίες δεν
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τα πάω καλά» (Ε14) ή «δεν το ’χω πολύ, να πω την αλήθεια» (Ε12), έρχονται σε αντίθεση με 

τις προθέσεις της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες ένας εκπαιδευτικός καλείται να είναι σε θέση 

να αξιοποιεί την τεχνολογία και την πληροφορία (European Commission, 2005: 3-4).

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε μία διάθεση χρήσης των 

υπολογιστών με σύνεση, δίχως την πρόθεση αντικατάστασης του προσώπου από το τεχνικό 

μέσο. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω φράσεις:

«Οι νέες τεχνολογίες είναι χρήσιμες. Είναι ένα εργαλείο θεωρώ πολύ χρήσιμο.

Έχουν μπει στη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Πόσο μάλλον στην εκπαίδευση 

πρέπει να μπουν, μπήκαν, αν και δεν μπήκαν στο βαθμό που θα έπρεπε ακόμα.

Γεν ξέρω πόσο μπορούν να βελτιωθούν με αυτή τη συγκυρία που έχουμε. Νομί

ζω, όμως, ότι πρέπει να το έχουμε σαν εργαλείο. Για παράδειγμα, να αναφέρω 

ένα απλοϊκό παράδειγμα. Όπως έχουμε, ας πούμε, το χάρτη, όπως έχουμε την 

υδρόγειο σφαίρα, όπως έχουμε άλλα εποπτικά μέσα, νομίζω ότι θα μπορούν να 

λειτουργήσουν και οι νέες τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γεν πιστεύω 

σε καμία περίπτωση ότι μπορούν να αντικαταστήσουν βιβλία, να αντικαταστή

σουν εκπαιδευτικούς οι υπολογιστές και η νέα τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση»

(Ε3).
«Θεωρώ ότι είναι καλό, αλλά και πάλι με μέτρο, όμως. Γεν μπορείς ούτε να α

ντικαταστήσεις τελείως τα βιβλία και να βάλεις τον υπολογιστή, αλλά, κάποιες 

φορές, είναι κάποια πράγματα που χρειάζεται ο υπολογιστής, για να βλέπουν τα 

παιδιά και να έχουν περισσότερες εμπειρίες» (Ε11).

5.1.4.6.7 Εμπλοκή σε έρευνες
Η παρούσα υποκατηγορία περιλαμβάνει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά 

με την εμπλοκή τους σε διάφορες ερευνητικές διαδικασίες είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επί

πεδο σχολικής μονάδας είτε και σε ευρύτερο, πιο περιφερειακό επίπεδο. Αναλυτικότερα, από 

τα λεγόμενα ορισμένων εκπαιδευτικών διαφαίνεται ένα ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ερευ

νητικά προγράμματα. Η Ε7 σημειώνει: «Κάνω μία προσπάθεια φέτος με το e-Twinning. Έχω 

πάρει ήδη ένα έργο, ένα πρόγραμμα. Πιστεύω να πάει καλά. [...] Το έργο στο οποίο θα συμμε

τέχω είναι τα παραμύθια, παραμύθια του τόπου μας. Θα βρούμε με τα παιδιά κάποιο παραμύθι 

της περιοχής μας, θα το επεξεργαστούμε, θα το εικονογραφήσουμε, θα το παίξουμε, θα το πα

ρουσιάσουμε, θα το ανεβάσουμε, θα βάλουμε μουσική. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να το 

χαρούμε και εμείς και τα παιδιά». Επίσης, η Ε4 δηλώνει: «Γίνονται διάφορα εδώ πέρα. Ας
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πούμε αυτό που έκανα είναι το «Ευ ζην». Και παρόμοια τέτοια έχω. Κάθε φορά που γίνεται κά

τι, δηλαδή, και έρχεται συμμετέχω».

Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν οι ίδιοι εύκολα την ευθύνη διεξαγωγής 

μίας έρευνας, όπως προκύπτει από τα εξής αποσπάσματα:

«Έρευνες κυρίως μας έρχονται από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή από φοιτητές.

Ναι, συμμετέχω, αλλά να κάνω εγώ η ίδια όχι» (Ε12).

«Στα πλαίσια του σχολείου μπορεί να κάνω κάποιες δραστηριότητες, αλλά σε 

έρευνες, όχι» (Ε6).

«Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διαμορφώνω 

το μάθημά μου ανάλογα με την τάξη σε σχέση με κάποιο αντικείμενο που θα δι

δαχτούν τα παιδιά και θα πρέπει και εγώ να ενσωματώσω τη Θεατρική Αγωγή 

μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Αυτό, ναι, το έχω κάνει και το κάνω. 

Μεγαλύτερες έρευνες όχι» (Ε5).

Επίσης, φαίνεται πως περιορίζονται μόνο σε κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

στα πλαίσια της σχολικής τάξης ή της σχολικής μονάδας δίχως να λαμβάνουν μέρος σε έρευ

νες μεγαλύτερης κλίμακας. Τέτοιου είδους πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές 

αρχές του νέου επαγγελματισμού, εντός του οποίου ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να ενσωμα

τώσει στο έργο του την έρευνα ως στοιχείο που προάγει τη βελτίωση (Hargreaves, 2001), αλ

λά και του μεταμοντέρνου, όπου η αυτοκατευθυνόμενη έρευνα συνδέεται με την ατομική α

νάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού (Hargreaves & Goodson, 1996). Διαπιστώνεται παράλληλα 

μία απομάκρυνση από τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών περί διαμόρφωσης ε

νός επαγγελματία ικανού να οργανώνει και να διεκπεραιώνει έρευνες.

5.1.5 Προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαι

δευτικών
Ο εν λόγω θεματικός άξονας αναφέρεται στις προϋποθέσεις που οι ίδιοι οι ερωτώμε- 

νοι θεωρούν βασικές για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφίλ. Για την αρτιότερη 

και βαθύτερη κατανόησή τους αποφασίστηκε η διάκρισή τους σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, 

τις εσωτερικές και τις εξωτερικές.

5.1.5.1 Εσωτερικοί παράγοντες
Αρχικά, η όρεξη και η αγάπη για το επάγγελμα συνιστά μία βασική προϋπόθεση δια

μόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού, όπως φαίνεται παρακάτω: α)
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«Πρώτα απ’ όλα, είναι η αγάπη προς το επάγγελμα» (Ε14) και β) «Πρέπει να το θέλει, να έχει 

όρεξη και διάθεση. Να αγαπάει τη δουλειά του. Αν αγαπάει τη δουλειά του, θα τον βρει τον 

τρόπο» (Ε7). Μία ακόμη κομβική παράμετρος είναι η αφοσίωση και η αγάπη για τα παιδιά. Ο 

Ε14 σημειώνει εμφατικά: «πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα του αρέσουν τα παιδιά, να 

αγαπάει τα παιδιά, να μπαίνει με καλή διάθεση στην αίθουσα και να προσπαθεί να βοηθήσει τα 

παιδιά όσο μπορεί περισσότερο. Το παιδί στο κέντρο. Να σέβεται τα παιδιά. Πρέπει να τα σέβε

ται τα παιδιά». Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ε5 λέγοντας: «το πόσο αφοσιωμένος 

είναι στα παιδιά. Πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι, οφείλουμε να είμαστε αφοσιωμένοι και να 

εργαζόμαστε με αγάπη». Βέβαια, η θεώρηση της παιδαγωγικής αγάπης ως βασικής προϋπόθε

σης διαμόρφωσης του προφίλ ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού έρχεται σε αντίθεση με τα 

προτάγματα και τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών, οι οποίοι εστιάζουν περισ

σότερο στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού 

(Ζμας, 2007' Steiner-Khamsi, 2002).

Επιπλέον, η προσωπική ενημέρωση του εκπαιδευτικού εκλαμβάνεται από τους συμ- 

μετέχοντες ως μία ακόμη προϋπόθεση, όπως καθίσταται φανερό από τη δήλωση της Ε15: «να 

ενημερώνεται για ό, τι καινούργιο υπάρχει». Εξάλλου, σύμφωνα με τη Συνώδη (2004), οι ε- 

παγγελματίες θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο του γνωστικού 

τους αντικειμένου, καθώς η φροντίδα για συνεχή πνευματική και ηθική εξέλιξη από την 

πλευρά του ίδιου του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός παράγοντας του επαγγελματικού του 

προφίλ (Ματσαγγούρας, 2005), γεγονός που υπογραμμίζεται και στο λόγο των υπερεθνικών 

οργανισμών. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την ακόλουθη διατύπωση «οι γνώσεις. Πρέπει 

να έχει και γνώση ένα εκπαιδευτικός» (Ε13), η κατοχή γνώσεων θεωρείται ως προϋπόθεση δι

αμόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, η κατοχή θεωρητικών 

γνώσεων είναι ένα από τα κριτήρια επαγγελματισμού (Gray & Whitty, 2010' MacBeath, 

2012), ενώ παράλληλα το κίνημα για τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού διεκδικεί την 

αντιμετώπισή του ως επαγγελματία που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες του επι

τρέπουν να ασκεί το διδακτικό έργο με υπευθυνότητα (Powell, 2000: 39). Μάλιστα, το επάγ

γελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται ως ένα επάγγελμα υψηλών προσόντων που απαιτεί εκτε

νείς γνώσεις του αντικειμένου και καλή γνώση της παιδαγωγικής (βλ. ενδεικτικά Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007' O.E.C.D., 2005). Οπότε, στο σημείο αυτό, διαφαίνεται μία σύγκλιση από

ψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και υπερεθνικών οργανισμών.

Επίσης, ως σημαντική παράμετρος διαμόρφωσης του προφίλ ενός επαγγελματία εκ

παιδευτικού αναδείχθηκε η ψυχική του υγεία. Η Ε13 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο εκπαιδευ

τικός να είναι, πρώτα-πρώτα, εσωτερικά καλά. Δηλαδή, να νιώθει ο ίδιος καλά, να είναι ςυχι-
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κά υγιής». Η υιοθέτηση ηθικών αρχών εκ μέρους του εκπαιδευτικού εξελήφθη από τους συμ- 

μετέχοντες ως μία ακόμη προϋπόθεση διαμόρφωσης του επαγγελματικού τους προφίλ. Η Ε13 

επισημαίνει: «Πρώτα-πρώτα είναι ήθος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει και ήθος. Σας είπα. Η  

αρετή, η δικαιοσύνη». Ο Ε2 τονίζει με τη σειρά του: «να θέλεις να φτιάξεις μία οικουμένη ει

ρηνική, ελεύθερη, δημιουργική, που να προοδεύει, να μην είναι ανταγωνιστική -πολύ σημαντικό 

αυτό- διότι, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, παύει να υπάρχει εκπαίδευση και παιδεία και να πι

στεύει ο εκπαιδευτικός, κατ’ εμέ, σε βασικές αρχές ήθους σαν αυτές που είχε η Αντιγόνη μέσα 

από τις τραγωδίες των κλασσικών της αρχαιότητας και άλλων σπουδαίων διδασκάλων του γέ

νους μας». Εξάλλου, σύμφωνα με τον Beaton (2010), ο επαγγελματισμός δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά σε ένα σύνολο δεξιοτήτων, αλλά αναδύεται επίσης μέσα από τον τρόπο συμπε

ριφοράς και τις αρετές. Επίσης, κατά την Παπαναούμ (2003: 55-56), η αίσθηση αποστολής 

και η δέσμευση των εκπαιδευτικών σε έναν κώδικα αξιών συνιστούν δείκτες επαγγελματι

σμού αποτελώντας εγγύηση για έργο υψηλής ποιότητας. Στο σημείο, λοιπόν, αυτό είναι δυ

νατό να ανιχνεύσει κανείς μία απόκλιση του λόγου των εκπαιδευτικών από εκείνο των υπερε

θνικών οργανισμών, αφού οι πρώτοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες και το ήθος που πρέ

πει να διέπει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ οι δεύτεροι 

αναφέρονται πρωτίστως στην απόκτηση γνώσεων-προσόντων και την ανάπτυξη ανταγωνίσι- 

μων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας.

Τέλος, η ύπαρξη ανιδιοτελών κινήτρων συνιστά μία σημαντική παράμετρο διαμόρ

φωσης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει σαφώς από την εξής 

διατύπωση του Ε6: «να γίνει καλύτερος και όχι να το χρησιμοποιήσει, για μένα, για να ανελι- 

χθεί επαγγελματικά, για κάποια θέση ευθύνης με μεγαλύτερο μισθολόγιο ή να μην είναι μέσα 

στην αίθουσα, να μην διδάσκει. Εκεί είναι το δύσκολο».

5.1.5.2 Εξωτερικοί παράγοντες
Κατ’ αρχήν, ως βασικός παράγοντας συγκρότησης του επαγγελματικού προφίλ του 

εκπαιδευτικού θεωρείται η συστηματική επιμόρφωσή του. Η Ε7 σημειώνει χαρακτηριστικά: 

«πρέπει να επιμορφωνόμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά από την πολιτεία. Όχι γίνεται 

ένα ημερήσιο σεμινάριο και τελείωσε η δουλειά. Γεν μαθαίνουμε τίποτα από αυτό. Πρέπει να 

γίνει συστηματικά κάποια προσπάθεια». Παρομοίως, ο Ε3 επισημαίνει: «Πρέπει να υπάρχει 

οργανωμένα από την ελληνική πολιτεία θεωρώ και από το Υπουργείο Παιδείας. Γηλαδή, οργα

νωμένα προγράμματα που θα αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς επιμόρφωσης και κατάρτισης 

συνεχούς. Να βγει ένα πρόγραμμα κάθε 3 χρόνια ή κάθε 5, να γίνει ένας προγραμματισμός τέ
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τοιος». Ταυτόχρονα, η Ε1 τονίζει: «θα πρέπει να ακολουθήσουν επιμορφώσεις πριν μπει ο εκ

παιδευτικός στην τάξη. Πολλές επιμορφώσεις, να μπει στην τάξη και πάλι, όταν θα είναι στην 

τάξη, να ακολουθήσουν και εκεί επιμορφώσεις ενδοσχολικές, εξωσχολικές, κλπ».

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον Powell (2000), ο επαγγελματισμός, στον οποίο επενδύει ο 

εκπαιδευτικός μέσα από συνεχείς επιμορφώσεις και ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων, τον κα

θιστούν έναν σωστό και αποτελεσματικό επαγγελματία. Πράγματι, η αναγκαιότητα της συνε

χούς κατάρτισης και επιμόρφωσης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βελτίωση της ποιότη

τας της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται σε κείμενα των θεσμικών οργάνων, στις βασικές πρω

τοβουλίες και στα προγράμματα δράσης των υπερεθνικών οργανισμών (βλ. ενδεικτικά Επί

σημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2013' Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002' Συμβούλιο της Ε.Ε., 2004' 

O.E.C.D., 2004' UNESCO, 2000a, 2007' World Bank, 2005, 2013). Εντούτοις, παρόλο που 

στο ζήτημα της επιμόρφωσης παρατηρείται μία σύγκλιση απόψεων μεταξύ των συμμετεχό- 

ντων εκπαιδευτικών και των προαναφερθέντων οργανισμών, οι πρώτοι εστιάζουν ιδιαίτερα 

στην κεντρική οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο. Επιπροσθέ- 

τως, στη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών φαίνεται να συμβάλλει 

και η πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Η Ε1 τονίζει: «Οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 

μία σωστή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Θα μπορούσα να πω ότι οι Ακαδημίες οι Παιδαγωγικές 

που είχαμε παλιά πληρούσαν περισσότερο τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή, αυτό το επάγγελμα 

χρειάζεται προσωπική παρουσία του καθενός». Την ίδια στιγμή, ο Ε14 υπογραμμίζει: «είναι η 

μόρφωση, το να σπουδάσεις το επάγγελμα». Ζητήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών κατέ

χουν επίσης κεντρική θέση στην ατζέντα των υπερεθνικών οργανισμών (βλ. ενδεικτικά 

O.E.C.D., 2011b, 2013a' Συμβούλιο της Ε.Ε., 2004' UNESCO, 2000a), γεγονός που κατα

δεικνύει την ύπαρξη μίας κοινής ανησυχίας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παραπάνω 

οργανισμών για την εκπαίδευση των πρώτων.

Επίσης, η ύπαρξη οικονομικών πόρων φαίνεται να συνδέεται με την προσπάθεια οι

κοδόμησης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστική είναι η ακόλου

θη διατύπωση του Ε10: «Και βέβαια, πόσα χρήματα υπάρχουν. Γιατί, άμα υπάρχουν και χρή

ματα, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γίνονται και διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι 

προς όφελος του εκπαιδευτικού. Ενημερώνεται, μαθαίνει, ανταλλάσσει απόψεις, συμμετέχει. 

Γημιουργείται, δηλαδή, ένα τελείως διαφορετικό προφίλ από ό, τι αν δεν γίνονταν αυτά τα 

πράγματα». Συγχρόνως, έμφαση δίνεται στην ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία. 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες απόψεις:

«Όταν λέμε ποιότητα της εκπαίδευσης, εννοούμε, βέβαια, ότι υπάρχει και η α

νάλογη υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, έτσι;» (Ε12).
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«να δοθούν οι χώροι, να δοθούν οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, ώστε να

μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ζητάνε πράγματα που, εκ των πραγμάτων, δεν

μπορείς να τα κάνεις, γιατί τίποτα δεν σε βοηθάει» (Ε4).

Ακόμη, η διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό του 

σχολείου φαίνεται να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ιδανικού προφίλ επαγγελματία εκπαι

δευτικού, όπως προκύπτει από τις εξής διατυπώσεις: α) «να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά 

με τον καλύτερο τρόπο με τους μαθητές, με τους γονείς και, γενικά, με την εκπαιδευτική κοινό

τητα» (Ε15) και β) «οι συνάδελφοι και οι σχέσεις με το διευθυντή και οι γονείς. Νομίζω ότι αυ

τοί είναι οι πιο άμεσοι που μπορούν να το ρυθμίσουν» (Ε11). Σε αυτό το σημείο παρατηρείται 

μία συμφωνία απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και υπερεθνικών οργανισμών, αφού κι αυτοί 

προωθούν ιδιαίτερα τη συνεργασία με συναδέλφους, διευθυντές, μαθητές, γονείς και μέλη 

της ευρύτερης κοινότητας, όπως έχει επισημανθεί και σε άλλα σημεία της παρούσας διπλω

ματικής. Συγχρόνως, απαιτείται αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών, όπως 

καθίσταται φανερό από την ακόλουθη διατύπωση της Ε12, η οποία μοιάζει αρκετά απογοη

τευμένη από την εικόνα και το κύρος της ως επαγγελματία εκπαιδευτικού: «την αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται, δυστυχώς, ούτε από την 

κοινωνία ούτε από την πολιτεία και, πολλές φορές, ούτε από τους γονείς. Γεν μας αντιμετωπί

ζουν έτσι. Οπότε, να διαμορφωθούν οι ανάλογες συνθήκες». Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί αι

σθάνονται συχνά παραγκωνισμένοι και ότι δεν αναγνωρίζεται η προσφορά τους στην κοινω

νία (Everton et al., 2007).

Τέλος, το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών μεταβάλλεται ανάλογα με τις ε- 

κάστοτε κοινωνικές συνθήκες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ε10: «Το προφίλ του εκπαι

δευτικού δεν είναι κάτι που είναι standard. Κατ ’ αρχήν, μετά από 20 χρόνια, θα μιλάμε για τε

λείως διαφορετικό προφίλ. Αν με μεταφέρετε εμένα με μια χρονομηχανή μετά από 30 χρόνια, θα 

έχω διαφορετικό προφίλ από ό, τι έχω τώρα. Και αν με πάτε πίσω 50 χρόνια, πάλι διαφορετικό 

προφίλ. Το προφίλ του εκπαιδευτικού προσαρμόζεται ανάλογα με την κοινωνία, στην οποία ζει, 

από τι επηρεάζεται, ποιους ερεθισμούς θα δεχτεί και τι πιέσεις θα δεχτεί για να διαμορφωθεί το 

προφίλ». Προκύπτει, συνεπώς, ότι οι αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό περιβάλλον 

θέτουν το επαγγελματικό προφίλ σε συνεχή κίνηση και προσαρμογή στις εκάστοτε αναδυό- 

μενες ανάγκες και απαιτήσεις (Evans, 2011' Hilferty, 2008' Holroyd, 2000). Ως εκ τούτου, οι 

επαγγελματίες δεν αντιμετωπίζουν πάντα την ίδια κοινωνία ή τους ίδιους παράγοντες σε κάθε 

χρονικό ή/και τοπικό σημείο (Evetts, 2006' Lai & Lo, 2007), με αποτέλεσμα κριτήρια επαγ

γελματισμού που διατυπώνονταν πριν από τέσσερις ή πέντε δεκαετίες να χρήζουν επανεξέτα

σης στον παρόντα κοινωνικό και οικονομικό κόσμο (MacBeath, 2012: 93).
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5.1.6 Προτάσεις
Στην εν λόγω θεματική κατηγορία περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία που οι συμμε- 

τέχοντες θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι υπερεθνικοί οργανισμοί κατά το 

σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Κατ’ αρχάς, βαρύ- 

νουσας σημασίας θεωρείται η συμμετοχή-εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών της πράξης 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης κριτηρίων επαγγελματισμού τους, καθώς αυτοί βρίσκονται 

μέσα στην τάξη, γνωρίζουν τις ανάγκες και έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις απαιτή

σεις του επαγγέλματος. Εξάλλου, κατά τον MacBeath (2012: 109), τα φιλόδοξα σχέδια των 

οργανισμών θα αποτύχουν να υλοποιηθούν δίχως την εμπλοκή εκείνων που είναι πιο κοντά 

στη δράση, σε επαφή σε καθημερινή βάση με τις ζωές των παιδιών και των νέων. Επ’ αυτού, 

χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες διατυπώσεις:

«Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εκείνοι που θα λαμβάνουν απο

φάσεις, γιατί οι ίδιοι γνωρίζουν περισσότερο τα προβλήματα. Οι ίδιοι είναι 

μέσα στην τάξη και οι ίδιοι έχουν την προσωπική επαφή με τους μαθητές»

(Ε8).

«Είναι η εμπειρία της τάξης, όχι η γνώση. Εμείς καταλαβαίνουμε πώς εφαρ

μόζεται κάτι, γιατί αυτό που βιώνουμε είναι η βάση της εκπαίδευσης και, για 

μένα, μακάρι να πάρουν υπόψη όλα αυτά» (Ε6).

«θα ήμουν ευγνώμων, αν κάποια στιγμή τους άκουγαν όλους τους “από κά

τω "» (Ε1).

Άλλωστε, η διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού αφορά άμεσα τους εκπαιδευτι

κούς. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η παρακάτω δήλωση-ρητορική ερώτηση της Ε12: «Πρέ

πει να λαμβάνονται υπόψη. Αν δεν καθορίσουν οι ίδιοι κυρίως τα κριτήρια με τα οποία θα κρι- 

θούν ως επαγγελματίες, ποιος θα τα καθορίσει;», αλλά και η φράση της Ε7: «Αφού είναι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι, πρέπει να ρωτηθούν. Η  γνώμη τους πρέπει να είναι σεβαστή και να ακούγε- 

ται». Συγχρόνως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα επιτρέψει μία ανανέωση των προγραμ

μάτων των υπερεθνικών οργανισμών, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα της Ε5: «δεν πιστεύω 

ότι θα έπρεπε να λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα. Εννοείται πως πρέπει να έχουν άποψη, 

γιατί και αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για να γίνονται καλύτερα και να ανανεώνονται, 

καλό είναι να υπάρχει και η γνώμη αυτών που τα έχουν παρακολουθήσει ή κάποιων που δεν τα 

έχουν παρακολουθήσει και θα μπορούσαν να πουν τι θα ήθελαν και σε τι θα ήθελαν να επιμορ

φωθούν. Δηλαδή, δεν είναι κακό να ερωτούνται οι εκπαιδευτικοί σε τι θα ήθελαν να επιμορφω
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θούν, τι σεμινάρια θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

τα οποία πάνε καλά, δηλαδή, λειτουργούν. Θεωρώ ότι ναι, είναι καλό να γίνεται αυτό».

Από δηλώσεις, λοιπόν, όπως οι παραπάνω, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται 

να υποβαθμιστούν στη θέση των εκτελεστικών οργάνων που υποτάσσονται άκριτα στις επι

ταγές των υπερεθνικών οργανισμών. Ωστόσο, παρά την υπερτονισμένη προβολή τους σε διά

φορα επίσημα κείμενα των τελευταίων, οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά ερήμην των επαγ

γελματικών και προσωπικών αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών που 

διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη, γεγονός που μεγιστοποιεί την αναγκαιότητα συμπερίληψής 

τους στις συζητήσεις περί επαγγελματισμού (Robertson, 2012). Άλλωστε, σύμφωνα με τον 

Helsby (1995), οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στη δυναμική του ε

παγγελματισμού αναπτύσσοντας οι ίδιοι τις δικές τους προτάσεις για το προφίλ που επιθυ

μούν να προβάλλουν ως επαγγελματίες. Συγχρόνως, οι συμμετέχοντες απαιτούν την προώθη

ση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κλάδου μέσω της συμμετοχής τους σε επαγγελματικούς 

συλλόγους. Η Ε4 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τη δυνατότητα να συμμετέχω πιο πολύ. Αυτό 

θα πρόσθετα. Ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει μία δυνατότητα που θα του δίνεται από συλλόγους ή 

δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να έχει σε όλες τούτες τις αποφάσεις λόγο». Παρο

μοίως, η Ε7 τονίζει: «Σίγουρα. Αυτοί είναι εκπρόσωποί μας. Θα έπρεπε να ασκήσουν επιρροή 

και θα έπρεπε να είναι εκπρόσωποί μας».

Ωστόσο, παρόλο που οι επαγγελματικοί σύλλογοι, ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτι

κών, διαθέτουν κάποια δύναμη και επιρροή, στο λόγο των συμμετεχόντων διαφάνηκε μία α

πογοήτευση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δρουν σήμερα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι 

εξής δηλώσεις: α) «Νομίζω ότι παλιότερα ήταν περισσότερες οι δυνατότητες. Τώρα, νομίζω ότι 

πλέον οι σύλλογοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί όπως πρέπει. Οι συνδικαλιστές έχουν επαναπαυθεί, 

ασχολούνται με ελάχιστα πράγματα και δεν βοηθάνε ούτε αυτοί» (Ε12) και β) «Ο συνδικαλι

σμός των εκπαιδευτικών γενικότερα είναι μία σκέτη απογοήτευση» (Ε14). Η μείωση της επιρ

ροής τους φαίνεται να αποδίδεται στην προώθηση μικροπολιτικών και ιδιοτελών συμφερό

ντων και επιδιώξεων, όπως διαπιστώνει κανείς από τις παρακάτω διατυπώσεις:

«αυτοί που συμμετέχουν ακολουθούν πρώτα απ’ όλα τις εντολές ενός κόμματος 

και μετά το τι επιτάσσει το συμφέρον των άλλων εκπαιδευτικών» (Ε14).

«Είναι ισχυρός ο λόγος τους, αλλά δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Η  

πορεία, τα προηγούμενα χρόνια, έχει δείξει ότι οι σύλλογοί μας νοιάζονται πε

ρισσότερο να αυτοπροβάλλονται, να παίρνουν κάποια αξιώματα αργότερα στην 

πολιτική και κάπως έτσι χωρίς να νοιάζονται ουσιαστικά για τα προβλήματά 

μας. Δυστυχώς» (Ε11).
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«Από τη στιγμή που εξαρτώνται από κόμματα ακόμη, είναι καθαρά για τις προ

σωπικές τους επιδιώξεις. Το λέω και ευσυνείδητα τα πιστεύω αυτά. Και των 

παρατάξεων. Γιατί αυτός κάπου θα βολευτεί, θα πάρει μέρος σε μία επιτροπή, 

θα πάρει ένα επίδομα, θα βοηθήσει κάποιον άλλον. Έτσι γίνεται, έτσι λειτουρ

γούν, δυστυχώς. Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά το πιστεύω αυτό» (Ε6).

Απεναντίας, η προώθηση του γενικού, του συλλογικού καλού είναι αυτή που προτεί- 

νεται από τους συμμετέχοντες, όπως υπογραμμίζει και ο Ε3: «Θεωρώ ότι μπορεί να είναι ση

μαντική η επιρροή, αρκεί τα συνδικάτα να λειτουργήσουν πραγματικά για το συνάδελφο, για τον 

εκπαιδευτικό εν προκειμένω, και όχι να λειτουργούν αυτοί για την «πάρτι» τους. Από αυτή τη 

μικρή εμπειρία που έχω από την ενασχόλησή μου με το συνδικαλισμό, νομίζω ότι μπορούμε να 

κάνουμε πράγματα αν σκεφτόμαστε το «εμείς» και όχι το «εγώ». Αν εγώ σήμερα, επειδή είμαι 

εκλεγμένος γενικός γραμματέας στο σύλλογο, σκέφτομαι πώς εγώ θα αναρριχηθώ παραπάνω, 

πώς εγώ θα ξαναείμαι εκεί και δεν θα σκεφτώ να προωθήσω τα συμφέροντα των συναδέλφων 

μου και του κλάδου σωστά, όπως πρέπει, να κοιτάξω το «εμείς», δηλαδή, σίγουρα δεν θα έχω 

σωστό αποτέλεσμα. Αν, όμως, κοιτάξω το συμφέρον των πολλών, όλων των συναδέλφων, τότε 

σίγουρα μπορεί να συμβάλλει και σίγουρα μπορεί να έχει αποτελέσματα».

Ωστόσο, μολονότι, κατά την UNESCO (2000a: 20), οι εκπαιδευτικοί όλων των επιπέ

δων του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στις αποφάσεις 

που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ζωή και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, από τις απα

ντήσεις ορισμένων συμμετεχόντων προκύπτει πως ο λόγος των επαγγελματικών συλλόγων 

ή/και των επαγγελματικών συνδικάτων των εκπαιδευτικών δεν εισακούγεται συχνά από τους 

υπερεθνικούς οργανισμούς. Παρατίθενται ενδεικτικά οι ακόλουθες φράσεις: α) «Γεν ξέρω αν 

θα ενδιαφερθούν αυτά τα δίκτυα. Είναι τόσο διεθνή που δεν ξέρω αν ενδιαφερθούν για τους 

δασκάλους εδώ στην Ελλάδα» (Ε15) και β) «έχουμε εμείς τον κλάδο μας, τη Γ.Ο.Ε., που, κατά 

καιρούς, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτά τα θέματα και έχουμε προτείνει. Εντάξει, 

σπάνια τις παίρνουν υπόψη τους και σπάνια κάνουν αυτά που θέλουμε εμείς» (Ε1).

Ένα άλλο αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι η επιμόρφωση, όπως προκύπτει 

από τα παρακάτω αποσπάσματα: «να φροντίσουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

(Ε14) και «να έχουμε κάποια επιμόρφωση σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα θέ

ματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα μέσα στην τάξη» (Ε7). Παράλληλα, προβάλλεται η απαί

τηση για αύξηση του αριθμού των επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλους τους εκπαιδευτικούς 

εντός του ωραρίου, όπως φαίνεται από τις παρακάτω δηλώσεις:

«Νομίζω, όμως, ότι θα ήταν καλό να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους να συμμε

τέχουν» (Ε15).

134

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



«Θα προτιμούσα να γίνονται περισσότερα όχι εκτός χρόνου της τάξης, δηλαδή, 

στα πλαίσια του ωραρίου, ας το πούμε έτσι. Περισσότερα και για περισσότε

ρους. Όχι για λίγους και σε χρόνο που δεν μπορούμε να συμμετέχουμε» (Ε6).

Ακόμη, οι συμμετέχοντες καλούν τους εν λόγω οργανισμούς να είναι άμεσα προσβά- 

σιμοι στους ενδιαφερόμενους. Ενδεικτική είναι η ακόλουθη φράση της Ε8: «Θα προσπαθού

σα να είναι πιο άμεσοι στους εκπαιδευτικούς, να μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός πολύ πιο εύκο

λη πρόσβαση σε αυτούς τους οργανισμούς, να μπορεί εύκολα να τους βρει και να έχει την επιλο

γή του χρόνου».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα προσαρμογής των πρωτοβουλιών και 

των προγραμμάτων των υπερεθνικών οργανισμών στο τοπικό συγκείμενο και τις ξεχωριστές 

ανάγκες της κάθε χώρας. Άλλωστε, η σημαντική επιρροή του κοινωνικού, οικονομικού και 

πολιτικού συγκειμένου της κάθε χώρας στη λήψη των διαφόρων πολιτικών αποφάσεων έχει 

επισημανθεί από αρκετούς επιστήμονες και ερευνητές (βλ. ενδεικτικά Birman et al., 2000' 

Connelly & Clandinin, 1999' Garet et al., 2001' Sachs, 2005). Η Ε1 τονίζει: «Εκείνοι που εί

ναι έξωθεν και εκείνοι που πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 

μακριά νυχτωμένοι. Μπορεί να είναι έτσι στη χώρα τους, όχι και στη χώρα μας. [...] Εγώ θα 

ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί να σκεφτούν σε τι συνθήκες εργαζόμαστε εμείς οι Έλληνες εκπαι

δευτικοί. Πολλά σχολεία, ειδικά πέρυσι το χειμώνα, δούλευαν μέσα σε συνθήκες Αλάσκας. Δη

λαδή, με τα μπουφάν, με τα γάντια και με τα σκουφιά κάναμε μάθημα». Προς την ίδια κατεύ

θυνση κινείται και η Ε15 σημειώνοντας: «να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα δεδομένα και 

τις συνθήκες στην Ελλάδα». Μάλιστα, απαιτείται ακόμη πιο συγκεκριμένη προσαρμογή των 

προταγμάτων των εν λόγω οργανισμών στις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Επ’ 

αυτού, η Ε4 τονίζει εμφατικά: «Τι θα άλλαζα; Θα το έκανα σε σχέση με τη σχολική μονάδα, 

στην οποία απευθύνεται. Να βλέπουν τις συνθήκες, να βλέπουν τι είναι και μετά να εφαρμόζουν 

κάτι. Να μην είμαστε αριθμοί. Να είμαστε πρόσωπα. Να είμαστε σχολικές μονάδες. [...] Της 

σχολικής μονάδας, ούτε καν της περιοχής. Δηλαδή, μία σχολική μονάδα στην πόλη είναι τελεί

ως διαφορετική από μία σχολική μονάδα σε ένα χωριό. Δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζουν σαν 

να είμαστε νούμερα στο χώρο. Δεν είμαστε. Είμαστε εδώ και έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της κάθε χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει 

στόχους και προτεραιότητες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της. Ως προς αυτό, παρα

τίθεται ενδεικτικά η ακόλουθη άποψη του Ε3: «εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε σε μία πε

ρίοδο παγκοσμιοποίησης και σε μία περίοδο, όπου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν, δυστυχώς, για 

εμάς άλλοι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν θέλω να φανεί σαν 

περιχαράκωση και να ακουστεί σαν εθνικιστική φωνή. Σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Αλλά,
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νομίζω ότι σε κάποια θέματα οφείλει η πολιτεία του κάθε κράτους, η κυβέρνησή του, να απο

φασίσει πώς θέλει την εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι θέμα πολυεθνικών οργανισμών 

το πώς θα είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η  κάθε χώρα πρέπει 

μόνη της να καθορίσει τις προτεραιότητές της, το πώς θέλει να είναι η εκπαίδευσή της και πού 

πρέπει να στοχεύει».

Άλλο ένα ζήτημα που οι ερωτηθέντες θεωρούν πως οι υπερεθνικοί οργανισμοί θα έ

πρεπε να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού είναι οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ως προς την υλικοτεχνική και 

κτιριακή υποδομή των σχολείων. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες δηλώσεις:

«Κατ’ αρχήν, δεν έχουμε αίθουσες να κάνουμε διάφορα πράγματα. Μήπως θα 

έπρεπε και αυτό να το κοιτάξουν πριν μας στείλουν τα προγράμματα ή ενημερω

τικό υλικό; Δεν μπορούμε να βγάλουμε, πολλές φορές, την ύλη. Πώς να κάνουμε 

όλες αυτές τις δραστηριότητες που λένε; Θέλουμε και λίγο πρακτικά πράγματα 

στο θέμα της υποδομής να λύσουμε και μετά να ασχοληθούμε και με όλα αυτά»

(Ε9).
«Στα σχολεία του εξωτερικού, είναι καλωδιωμένες όλες οι τάξεις με υπολογι

στές, με διαδραστικούς πίνακες. Ανά πάσα στιγμή, ό, τι θέλει ο εκπαιδευτικός 

απλώνει το χέρι του και το παίρνει, ενώ εμείς, για να έχουμε κάτι τέτοιο, θα 

πρέπει μήνες πριν, βδομάδες πριν να κάνουμε σχεδιασμό, να τρέξουμε να μαζέ- 

ςουμε υλικά, να τα φτιάξουμε, να τα φέρουμε στο σχολείο, όλα αυτά. Αν θέλουν 

να βοηθήσουν, ας βοηθήσουν με υλικοτεχνική υποδομή. Να μας δώσουν την υ- 

λικοτεχνική υποδομή ή να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιούμε την υλικοτεχνική 

υποδομή κάπως, για να συμμετέχουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιου είδους 

προγράμματα» (Ε1).

Επιπροσθέτως, από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων προκύπτει η αναγκαιότητα εστί

ασης των προγραμμάτων των υπερεθνικών οργανισμών σε γνώσεις και πληροφορίες που δι

ευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο διδακτικό του έργο, δηλαδή, που έχουν πρακτική εφαρμο

γή. Ενδεικτική είναι η παρακάτω διατύπωση της Ε1: «όχι θεωρητικώς ή με πάρα πολλές θεω

ρίες που οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας δεν μπορούν να κάτσουν να ακούσουν και δεν έχουν 

υπομονή. Πρακτικά πράγματα, 1, 2, 3, πράγματα πρακτικά που θα χρησιμοποιήσουν στη δου

λειά τους. Πιστεύω, αν θέλουν να βοηθήσουν έτσι. Αλλιώς, να έρθουν να μας πουν πώς θα κά

νουμε το σχεδιασμό». Συγχρόνως, η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για μεγαλύτερη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης αναδεικνύεται ως βασική α

παίτηση των συμμετεχόντων, όπως καθίσταται φανερό από την ακόλουθη διατύπωση της
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E12: «δίνοντας κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Γεν ξέρω τι κίνητρα, με διάφορους τρόπους. Να 

μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε αυτά».

Επιπλέον, οι υπερεθνικοί οργανισμοί καλούνται να δώσουν έμφαση στην καλλιέργεια 

ηθικών αρχών και αξιών, όπως της αγάπης, του σεβασμού και της αλληλεγγύης που συχνά 

απουσιάζουν από τους στόχους και τους σκοπούς τους. Επ’ αυτού, ο Ε6 τονίζει χαρακτηρι

στικά: «Πιστεύω ότι το σχολείο πλάθει και χαρακτήρες, ανθρώπους. Για μένα, είναι αποτυχία 

του σχολείου -προσωπική γνώμη- να βγει ο τέλειος επιστήμονας και ένας άνθρωπος, ο οποίος 

δεν έχει ηθική, ας το πω έτσι. Γ ι’ αυτό, για μένα, θα έπρεπε να ρίχνουν τα προγράμματα βάρος 

και σε αυτή την πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο 

αρκεί να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους. Εδώ βγάζουμε τους καλύτερους επιστήμονες, 

επιτυχημένους. Λοιπόν, θα ήθελα να ρίξουν και εκεί το βάρος. Όχι μόνο στην εκπαιδευτική 

πλευρά. [...] Ηθική τη λέω με την έννοια των στάσεων, δεξιοτήτων, να το πω έτσι απλά, ένα 

παιδί να μάθει να έχει αγάπη. Βέβαια, έμμεσα τα έχουν, αλλά να ρίξουν και εκεί το βάρος, στο 

περιβάλλον, στο συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, βοήθεια. Υπάρχουν τόσα άλλα που πρέπει να προω

θηθούν. Για μένα, είναι και αυτό επιτυχία». Παρομοίως, ο Ε3 θεωρεί ότι ο λόγος των οργανι

σμών «πρέπει να στοχεύει στη μόρφωση των παιδιών και όχι να βγάλει συγκεκριμένα εργαλεία 

για τις πολυεθνικές. Πρέπει να στοχεύει στη μόρφωση και στη διαμόρφωση ελεύθερων ανθρώ

πων που να μπορούν να σκέπτονται ελεύθερα, να μπορούν να διαμαρτύρονται, να μπορούν να 

κάνουν κριτική, να μπορούν να αντιδρούν». Έτσι, προτείνεται η απουσία οικονομικών συμφε

ρόντων από τα κίνητρα των υπερεθνικών οργανισμών, όπως φαίνεται και από τη δήλωση του 

Ε10: «Να υπήρχε λιγότερη σκέψη για το κέρδος, δηλαδή, για τα χρήματα, να μην φτάσουμε στο 

σημείο η μόρφωση και η εκπαίδευση να είναι εμπορεύσιμη. Να είναι ένα κοινωνικό αγαθό για 

όλους και να είναι ανοιχτό για όλους ανεξαρτήτως χρώματος και ανεξαρτήτως θρησκείας και 

οικονομικής δυνατότητας των γονιών του».

5.2 Διαγραμματική απεικόνιση - χαρτογράφηση
Στο παρόν τμήμα καταβάλλεται μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των από

ψεων των εκπαιδευτικών σε ένα διάγραμμα. Εξάλλου, κατά τους Ritchie and Spencer (1994), 

η διαγραμματική απεικόνιση και χαρτογράφηση που αφορούν στη σύνθεση και την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων αποτελούν τα τελικά στάδια ανάλυσης σε μία ποιοτική έρευνα. Πιο συ

γκεκριμένα, η πρώτη συμβάλλει στην ανάδυση γενικών διαστάσεων και θεμάτων που αποτε

λούν ερμηνευτικά κλειδιά, ενώ η δεύτερη βοηθά στην αποκάλυψη συνδέσεων και τη δημι

ουργία τυπολογιών που συνοψίζουν τα αποτελέσματα και διευκολύνουν τις ερμηνείες. Ως εκ
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τούτου, οι αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των θεματικών κατηγοριών επιτρέπουν την ανάδυση της 

πολυπλοκότητας του μελετώμενου φαινομένου και την όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόησή 

του από τον αναγνώστη (Σαραφίδου, 2011). Έπειτα, λοιπόν, από την παρουσίαση των αποτε

λεσμάτων και την ερμηνεία των απαντήσεων των συμμετεχόντων με την παράλληλη αξιοποί

ηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, διαπιστώνει κανείς ότι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευ

τικών οικοδομείται γύρω από ένα ευρύ φάσμα αλληλένδετων και αμοιβαία ενισχυόμενων πα

ραγόντων, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών από την οπτική των συμμετεχόντων
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Αναλυτικότερα, ο επαγγελματισμός-επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών τοπο

θετείται στο κέντρο ενός κύκλου στη μέση του σχήματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα χαρα

κτηριστικά του επαγγελματία εκπαιδευτικού (βλ. ενότητα 5.1.1 της παρούσας διπλωματικής), 

καθώς και οι πτυχές του επαγγελματικού του ρόλου με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που 

τον συνοδεύουν (βλ. ενότητα 5.1.2). Στον επάνω κύκλο τοποθετείται ο λόγος των υπερεθνι

κών οργανισμών που περιλαμβάνει τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες τους περί ενίσχυσης 

του επαγγελματισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (βλ. Κεφάλαιο
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3). Άλλωστε, στα πλαίσια της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, η αγνόηση δικτύων 

και φορέων εκτός των ελληνικών συνόρων θα έμοιαζε ως εθελοτυφλία στις απαιτήσεις της

εποχής.
Ωστόσο, οι προωθούμενες πολιτικές δεν συνεπάγονται την άκριτη αποδοχή τους από 

τους εκπαιδευτικούς της πράξης ούτε την τυφλή συμμόρφωσή τους σε αυτές. Έτσι, λοιπόν, 

στον κάτω κύκλο εντάσσονται οι πρακτικές που υιοθετούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως επαγ- 

γελματίες στο εκπαιδευτικό τους έργο και την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα (βλ. 

ενότητα 5.1.4). Βέβαια, τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών επηρεάζουν διάφοροι παρά

γοντες που σχετίζονται τόσο με το άτομο (ενδογενείς) όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον 

του (εξωγενείς) (βλ. ενότητα 5.1.3). Οι εν λόγω παράγοντες επιρροής τοποθετούνται στον α

ριστερό κύκλο του ανωτέρω σχήματος, ενώ στον δεξιό αποτυπώνονται οι προϋποθέσεις δια

μόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών (βλ. ενότητα 5.1.5), καθώς και οι 

προτάσεις που απευθύνουν στους υπερεθνικούς οργανισμούς για τη βελτίωση των προγραμ

μάτων επαγγελματικής τους ανάπτυξης (βλ. ενότητα 5.1.6).

Τέλος, τα βελάκια διπλής κατεύθυνσης αναπαριστούν ακριβώς τις πολύπλοκες αλλη

λεξαρτήσεις που υφίστανται μεταξύ των 5 κύκλων. Δηλαδή, ο λόγος των υπερεθνικών οργα

νισμών φαίνεται να διαμορφώνει τον επαγγελματισμό και το επαγγελματικό προφίλ των εκ

παιδευτικών επηρεαζόμενος παράλληλα από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές 

πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στο καθημερινό τους έργο. Συγχρόνως, τα χαρα

κτηριστικά του επαγγελματισμού διαμορφώνουν τους παράγοντες επιρροής, οι οποίοι με τη 

σειρά τους επηρεάζουν το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών. Κάτι αντίστοιχο συμ

βαίνει και με τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματισμού και τις προτάσεις. Ακόμη, 

τόσο οι εξαγγελίες των υπερεθνικών οργανισμών όσο και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών 

αντλούν μηνύματα από τους παράγοντες επιρροής, τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης ή/και τις 

προτάσεις, οι οποίες, εντούτοις, δεν υφίστανται σε ένα κενό, αλλά έχουν ρητή αναφορά τόσο 

στο λόγο των προαναφερθέντων οργανισμών όσο και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτι

κή. Εάν, λοιπόν, εστίαζε κανείς αποκλειστικά στις σχέσεις μεταξύ λόγου και πράξης, θα μπο

ρούσε να αναπαραστήσει τα αποτελέσματα με τη μορφή του Σχήματος 2.
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Σχήμα 2. Η  σχέση μεταξύ λόγου  και πράξης ω ς προς τον επαγγελματισμό τω ν εκπαιδευτικώ ν

Στο κάτω πλαίσιο τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί της πράξης, οι οποίοι έρχονται κα

θημερινά αντιμέτωποι με τις ποικίλες προκλήσεις και απαιτήσεις του έργου τους. Στο επίπεδο 

αυτό περιλαμβάνονται οι πρακτικές που υιοθετούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματι

κότητα. Από την άλλη πλευρά, στο επάνω πλαίσιο απεικονίζεται ο λόγος των υπερεθνικών 

οργανισμών για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, όπως προωθείται 

μέσω διαφόρων πολιτικών κειμένων, εγγράφων και προγραμμάτων. Στο ενδιάμεσο επίπεδο 

τοποθετείται ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, τον οποίο επιδιώκουν, όπως φαίνεται 

από την αλληλεπικάλυψη των σχημάτων, τόσο οι προαναφερθέντες οργανισμοί όσο και οι ί

διοι οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, σε συνέπεια με την επισήμανση της Arendt (1998: 200) ότι 

δύναμη υπάρχει εκεί όπου ο λόγος και η πράξη δεν ξεχωρίζουν, τα δύο βέλη του Σχήματος 2 

αναπαριστούν ακριβώς αυτή την ανατροφοδότηση μεταξύ ρητορείας και πρακτικής. Εξάλ

λου, οι ίδιοι οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την επιθυμία μεγαλύτερης συμμετοχής και εμπλοκής 

τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των κριτηρίων επαγγελματισμού τους, προκειμένου να 

υπάρξει μία ανανέωση ή/και βελτίωση των αντίστοιχων προγραμμάτων επαγγελματικής ανά

πτυξης.
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6° Κεφάλαιο: Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία σύνθεση των διαπιστώσεων του θεωρητικού μέ

ρους της εργασίας και των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας, προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα. Καταγράφονται, δηλαδή, υπό μία κριτική 

σκοπιά, τα κυριότερα συμπεράσματα και έτσι διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη πλέον εικό

να για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν και υιοθετούν ή δεν υιοθετούν 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τα κελεύσματα των υπερεθνικών οργανισμών για 

τον επαγγελματισμό τους. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανές κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέ

τες και ερευνητικά εγχειρήματα στο μέλλον.

Κατ’ αρχήν, στην παρούσα έρευνα κατεβλήθη μία προσπάθεια σφαιρικής προσέγγι

σης του ζητήματος του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών με τη συμβολή τόσο των επίση

μων κειμένων των υπερεθνικών οργανισμών όσο και της έκφρασης ανθρωπίνων απόψεων 

μέσα από τον αυθεντικό λόγο των υποκειμένων. Αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση δηλώσεων, 

λόγων και πρακτικών διαμορφώνει τη γνώση σχετικά με τον επαγγελματισμό και τα επαγ

γελματικά πρότυπα κάτω από ένα συγκριτικό φακό, ο οποίος υποδεικνύει μία μέθοδο εξήγη

σης ή, με άλλα λόγια, μία απόπειρα αποκρυπτογράφησης της αλήθειας, προκειμένου να δια

πιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τις πρωτοβουλίες των προαναφερθέντων οργα

νισμών, εάν τις απορρίπτουν ή εάν προσαρμόζονται σε αυτές.

Άλλωστε, ο λόγος στα κείμενα που αναλύθηκαν δεν αποτελεί απλά λέξεις σε ένα λευ

κό χαρτί. Αντίθετα, εμπεριέχει παρεμβάσεις στο χώρο της πράξης μέσα από την άσκηση ε

ξουσίας και ελέγχου στο εκπαιδευτικό έργο. Έτσι, το πεδίο δράσης του δασκάλου καθορίζε

ται και ο ίδιος τοποθετείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου αναμένεται να εκτελεί 

αποτελεσματικά τους ρόλους που του ανατίθενται, δίχως αυτό να συνεπάγεται απόλυτη αντι

στοιχία με την πράξη, αφού κανένας λόγος δεν είναι εγγυημένος (Youdell, 2006). Πλάι δε 

στις επίσημες πολιτικές λειτουργούν στην πράξη οι de facto (Ginsburg & Lindsay, 1995), δη

λαδή ένα δυναμικό περιβάλλον, εντός και εκτός του σχολείου, με το οποίο ο δάσκαλος, ως 

δρων υποκείμενο, αλληλεπιδρά και μέσα στο οποίο συνεχώς (αν)οικοδομείται η επαγγελμα

τική του υπόσταση. Έτσι, άλλες από τις πρακτικές των εκπαιδευτικών συγκλίνουν με τα προ- 

τάγματα των υπερεθνικών οργανισμών και άλλες απέχουν πολύ από αυτά, γεγονός που απο

δεικνύει ότι η διάχυση του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου δεν συνοδεύεται απαραίτητα από 

τη μεταφορά των πρακτικών (Ζμας, 2007: 163).
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Ωστόσο, ο αναγνώστης καλείται να λάβει υπόψη τους περιορισμούς της συγκεκριμέ

νης έρευνας περί αδυναμίας γενίκευσης των αποτελεσμάτων εστιάζοντας στο γεγονός ότι τα 

δεδομένα που προέκυψαν είναι το προϊόν του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες εκπαι

δευτικοί επέλεξαν να αναπαραστήσουν τον επαγγελματισμό τους και τις πρακτικές που υιο

θετούν στο έργο τους. Ως εκ τούτου, η ανάλυση και ερμηνεία που ακολουθεί αφορά στα συ

γκεκριμένα ευρήματα. Εξάλλου, το σώμα των εκπαιδευτικών δεν είναι ομοιογενές από πλευ

ράς επαγγελματικών αναγκών, προτεραιοτήτων, προβληματισμών και προσδοκιών (Ματσαγ- 

γούρας, 2005: 69), με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να μην υπάρχει ομογνωμία των υποκει

μένων. Εντούτοις, αυτή ακριβώς η ποικιλία των απόψεων είναι ιδιαίτερα γόνιμη.

Αναλυτικότερα, ως απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τα ιδιαίτερα γνω

ρίσματα που συνθέτουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, από τα δεδομένα της έρευ

νας προκύπτει ότι αυτοί εστιάζουν κυρίως στην αγάπη τόσο για το επάγγελμα όσο και για τα 

παιδιά, καθώς και στη διάθεση προσφοράς και τον αλτρουισμό. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η παι

δαγωγική συνείδηση διαπερνά το λόγο των συμμετεχόντων, αφού συχνά αναφέρθηκαν έννοι

ες, όπως αγάπη, φιλότιμο και προσφορά στο παιδί. Κάτι αντίστοιχο βρέθηκε και στην έρευνα 

της Συνώδη (2004) σχετικά με τις αντιλήψεις ελλήνων και άγγλων εκπαιδευτικών προσχολι- 

κής αγωγής για τον επαγγελματισμό τους. Ωστόσο, οι υπερεθνικοί οργανισμοί δεν αναφέρο

νται συχνά σε τέτοιου είδους διαστάσεις, αλλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε δεξιότητες και 

προσόντα, ενώ στο επίκεντρο του λόγου τους τοποθετούνται λέξεις όπως ανταγωνιστικότητα, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα που κινούνται στη σφαίρα του ορθολογισμού (Ζμας, 

2007' Zmas, 2012).

Παράλληλα, η επαγγελματική συνέπεια, η υπευθυνότητα και η τήρηση του ωραρίου 

συγκαταλέγονται στα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού, όπως επισημαίνεται 

και από τους Gray και Whitty (2010). Η μεταδοτικότητα, οργανωτικότητα - προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού, καθώς και η επαρκής αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου είναι επίσης χαρα

κτηριστικά του επαγγελματισμού του. Ακόμη, η ικανότητα διαμόρφωσης ενός θετικού κλίμα

τος στην τάξη, σε συνδυασμό με την επικοινωνία με τα παιδιά, συγκαταλέγεται στα γνωρί

σματα του επαγγελματία εκπαιδευτικού, από τον οποίο απαιτούνται, μεταξύ άλλων, και επι- 

κοινωνιακές ικανότητες (Παπαναούμ, 2003). Επιπλέον, κατά τους συμμετέχοντες, η ψυχική 

αρτιότητα και υπομονετικότητα του εκπαιδευτικού εντάσσονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα 

του επαγγελματισμού του, παράλληλα με τη δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα. Συγχρό

νως, μεγάλη σημασία έχουν και πρακτικές, όπως η παροχή υποστήριξης και η εξατομίκευση 

κάθε μαθητή, γεγονός που έχει επισημανθεί και από τους Cruickshank et al. (2003).
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μάλιστα στην αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και της συνε

χούς κατάρτισης του επαγγελματία εκπαιδευτικού. Ο Powell (2000), εξάλλου, τονίζει ότι ο 

επαγγελματισμός, στον οποίο επενδύει ο εκπαιδευτικός μέσα από συνεχείς επιμορφώσεις και 

ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων, τον καθιστά έναν σωστό και αποτελεσματικό επαγγελματία 

με ανταγωνιστικά προσόντα στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, με δεδομένες τις απαιτητικές 

σήμερα συνθήκες διεξαγωγής του διδακτικού έργου, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι

δευτικών αποτελεί μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να τελειώνει με την 

ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, ούτε να σχεδιάζεται σε μία βραχυχρόνια βά

ση. Άξια αναφοράς είναι ακόμη η έμφαση των ερωτώμενων στη συνεργασία και την ανταλ

λαγή απόψεων με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου.

Επιπροσθέτως, από ορισμένους εκπαιδευτικούς ο επαγγελματισμός εκλαμβάνεται ως 

δική τους προσωπική υπόθεση και ατομική ευθύνη, γεγονός που τονίζεται και από το Μα- 

τσαγγούρα (2005). Απεναντίας, άλλοι θεωρούν ότι αυτός επιβάλλεται τόσο από εθνικούς φο

ρείς όσο και από οργανισμούς εκτός γεωγραφικών συνόρων, όπως αυτοί που μελετώνται 

στην παρούσα έρευνα. Μία τρίτη μερίδα εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο επαγγελματισμός μπορεί 

να είναι συγχρόνως τόσο επιβαλλόμενος, γεγονός που παραπέμπει στην προσαρμογή του εκ

παιδευτικού στα θεσπισμένα από την Πολιτεία καθήκοντα, όσο και ατομική ευθύνη, καθώς 

το προσωπικό στοιχείο του καθενός εξακολουθεί να είναι ορατό στην εργασία του. Εξάλλου, 

ο εκπαιδευτικός δεν είναι έρμαιο ούτε δέσμιος του περιβάλλοντός του, αφού έχει τη δυνατό

τητα και την υποχρέωση της συνειδητής άσκησης ελευθερίας και επιλογών (Clarke, 2009). 

Ωστόσο, αρκετοί από τους συμμετέχοντες δεν καλωσορίζουν την έννοια του επαγγελματι

σμού στην εκπαίδευση, καθώς θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό τους έργο είναι λειτούργημα και 

όχι επάγγελμα. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι πρόκειται για δύο αντιφατικές έννοιες. Ειδικά 

στην Ελλάδα, όπως αναφέρει και η Συνώδη (2004), οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται δημόσιοι 

λειτουργοί, καθώς έχει εμφυσηθεί σε αυτούς η πεποίθηση ότι, ως δημόσιοι υπάλληλοι, προ

σφέρουν μία πολύτιμη υπηρεσία στο κοινό με το να ακολουθούν την κρατική πολιτική, γεγο

νός που, εντούτοις, περιορίζει την επαγγελματική τους αυτονομία.

Όσον αφορά τον επαγγελματικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη σημερινή εποχή, ορι

σμένοι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι αυτός παραμένει ίδιος. Άλλοι πάλι συνειδητοποιούν ότι 

βρίσκονται μέσα σε ένα πλέγμα αλλαγών και μεταβολών, στο οποίο καλούνται να λειτουργή

σουν ικανοποιητικά και με επάρκεια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν επιτυχώς σε νέους ρό

λους και αρμοδιότητες που διαμορφώνονται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο (Day et al., 2007' 

Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011). Αρκετοί από αυτούς επισημαίνουν μάλιστα την πολλαπλότη

τα και πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, αφού αυτός δεν
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εξαντλείται μόνο στη διδασκαλία και στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλείται να αναλάβει ε

πίσης έναν κοινωνικό, ηθικοπλαστικό και ψυχολογικό ρόλο. Οι πολιτικές, άλλωστε, των υπε

ρεθνικών οργανισμών κατευθύνονται στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού που δεν περιορί

ζεται αποκλειστικά στο διδακτικό κομμάτι, αλλά επιδιώκει παράλληλα να καλλιεργήσει υ

πεύθυνους και ελεύθερους πολίτες για την κοινωνία της γνώσης. Καλείται, δηλαδή, να είναι 

τόσο επαρκής επιστήμονας όσο και ικανός παιδαγωγός, έτοιμος να κοινωνικοποιήσει επιτυ- 

χώς πολιτικά, πολιτισμικά και ηθικά τους μαθητές του.

Ως εκ τούτου, παρατηρείται μία αύξηση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του εκπαι

δευτικού, ενώ ταυτόχρονα οι εργασιακές συνθήκες χαρακτηρίζονται από αλλαγές που αφο

ρούν τις διαφορετικές κρατικές ανάγκες, τη φύση των διδασκόμενων μαθημάτων, το επίπεδο 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και τις απαιτήσεις των γονέων και των παιδιών από 

αυτούς. Εντούτοις, οι εν λόγω αλλαγές δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές από τους συμμετέχο- 

ντες, καθώς πολλές φορές τους αποσπούν από το αμιγώς παιδαγωγικό κομμάτι του εκπαιδευ

τικού έργου. Όπως μάλιστα έχει επισημανθεί από το δίκτυο Ευρυδίκη (2008), οι εκπαιδευτι

κοί δεν καλωσορίζουν πάντοτε τις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που 

επηρεάζουν το έργο τους, διότι τις εκλαμβάνουν ως μία μη ευπρόσδεκτη παρέκκλιση από τα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματός τους και ως αύξηση των καθηκόντων τους. Συγχρόνως, 

μολονότι οι προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς έχουν αυξηθεί, το κύρος τους δεν είναι δε

δομένο (Βεργίδης & Βαϊκούση, 2003' Eurydice, 2004).

Ακόμη, αναφορικά με τους ενδογενείς παράγοντες επιρροής του επαγγελματισμού 

τους, οι αποκρινόμενοι επισημαίνουν εμφατικά την προσωπική ενημέρωση και αναζήτηση 

του ίδιου του εκπαιδευτικού ως διευκολυντική παράμετρο. Κάτι τέτοιο διαπιστώνεται και από 

τη Χατζηπαναγιώτου (2001), κατά την οποία ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι ανάγκη 

να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα του εκσυγχρονίζοντας τις παιδαγωγικές 

του πρακτικές. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται, όμως, και η ψυχική ευεξία του εκπαιδευτικού, 

αλλά και η ευελιξία του, γεγονός που παραπέμπει τόσο στον ευέλικτο επαγγελματισμό 

(Hatcher, 1994) όσο και στον μετασχηματιστικό (Sachs, 2003). Σε συνέπεια μάλιστα με την 

αλτρουιστική διάθεση και τη διάθεση προσφοράς, που προβλήθηκε ιδιαίτερα από τους εκπαι

δευτικούς ως γνώρισμα επαγγελματισμού, έμφαση δίνεται και στην ικανότητα του εκπαιδευ

τικού να μεταδίδει και να καλλιεργεί ηθικές αξίες στους μαθητές, ενώ και οι ιδέες και στάσεις 

του εκπαιδευτικού απέναντι στη ζωή επηρεάζουν τον επαγγελματισμό του, κάτι που έχει δια

πιστωθεί και από τον Day (2003).

Από τους εξωγενείς παράγοντες κομβικό ρόλο διαδραματίζει η επιμόρφωση, η αξία 

της οποίας έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές (βλ ενδεικτικά Darling-Hammond,
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1994' Ματσαγγούρας, 2005). Παράλληλα, η ύπαρξη της υλικοτεχνικής υποδομής φαίνεται να 

δρα θετικά ως προς τον επαγγελματισμό, ενώ η απουσία της εκλαμβάνεται ως ανασταλτικός 

παράγοντας. Το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξη από την Πολιτεία γενικά ή/και από το 

Υπουργείο Παιδείας πιο συγκεκριμένα, ενώ οι γραφειοκρατικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα 

ευπρόσδεκτες από τους εκπαιδευτικούς. Οι οικονομικοί πόροι και οι απολαβές τους φαίνεται 

να επηρεάζουν τις καθημερινές επαγγελματικές τους πρακτικές. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα 

ορατό σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως αυτές που βιώνει η Ελλάδα στην παρούσα συ

γκυρία. Ως επιβαρυντικοί παράγοντες εκλαμβάνονται, επίσης, το αναλυτικό πρόγραμμα, η 

ογκώδης ύλη των σχολικών βιβλίων και ο ελάχιστος διδακτικός χρόνος. Ωστόσο, οι θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου ενισχύουν τον επαγγελματι

σμό των εκπαιδευτικών, όπως έχει επισημανθεί και στην αντίστοιχη βιβλιογραφία (βλ. Darby, 

2008' Day et al., 2007' Grieve & McGinley, 2010). Ιδιαίτερη μάλιστα βαρύτητα φαίνεται να 

διαθέτει η εμπλοκή των γονέων στο εκπαιδευτικό έργο, καθώς η συνεργασία μαζί τους, εντός 

κάποιων ρητά θεσπισμένων ορίων, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και εμπει

ριών που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Hargreaves, 

2001).

Επίσης, ως απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για 

τις βασικές αρχές που προωθούν οι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφορικά με τον επαγγελματι

σμό τους, συμπεραίνεται ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες δείχνουν να γνωρίζουν την ύ

παρξη προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ κάποιοι άλλοι δεν είναι ενήμεροι για 

αυτά. Παρομοίως, ορισμένοι εκδηλώνουν θετική στάση απέναντι στα εν λόγω προτάγματα, 

εστιάζοντας σε πλεονεκτήματα, όπως η διεύρυνση των οριζόντων τόσο των μαθητών όσο και 

των ίδιων των εκπαιδευτικών. Απεναντίας, ο αποπροσανατολισμός των παιδιών από τη μα

θησιακή διαδικασία, η αποσπασματικότητα, καθώς και η υποψία ύπαρξης ιδιοτελών συμφε

ρόντων στις προθέσεις των υπερεθνικών οργανισμών συνιστούν μειονεκτήματα των προω

θούμενων πολιτικών.

Όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα κριτήρια επαγγελματισμού, 

θεωρούν ότι με αυτά εισάγεται ο ανταγωνισμός στην εκπαίδευση, με τον οποίο δεν συμφω

νούν, καθώς η εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρείται ως ένας κλάδος της οικονομικής πολιτι

κής ούτε να εκτοπίζει τη διαμόρφωση προσωπικότητας ως στόχο της. Άλλωστε, σύμφωνα με 

τον Καζαμία (2008: 633), με αυτό τον τρόπο, προκύπτει μία διαφοροποίηση της ουσίας της 

εκπαίδευσης και θυσία της ουμανιστικής γνώσης και της παιδείας της ψυχής. Απορρίπτεται, 

λοιπόν, ο λόγος των υπερεθνικών οργανισμών, οι οποίοι υιοθετούν μία νεοφιλελεύθερη λογι

κή, αποδίδοντας στην εκπαίδευση μία οικονομική, χρηστική, εργαλειακή και εμπορεύσιμη
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αξία με στόχο την προετοιμασία ενός ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού, ενός homo eco- 

nomicus στα πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης. Ωστόσο, εντός ενός παγκοσμιοποιημένου 

και ανταγωνιστικού κόσμου, όπου η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα θεωρούνται 

απαίτηση της εποχής (MacBeath, 2012: 3), το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο είναι 

ουτοπικό να αναμένει κανείς μία προσπάθεια μείωσης της υπερβολικής έμφασης στην οικο

νομική αξία της εκπαίδευσης.

Συγχρόνως, αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα εν λόγω κριτήρια επαγγελματι

σμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε μία ταμπελοποίηση ή/και κατηγοριοποίηση των σχολείων 

και των εκπαιδευτικών, ενώ εκφράζονται αμφιβολίες ως προς την αντικειμενικότητά τους. 

Εντούτοις, η θέσπιση τέτοιων κριτηρίων κρίνεται αυτονόητη, αφού η ορθολογική άσκηση του 

επαγγέλματος δεν μπορεί να επαφίεται γενικά και αόριστα στην ευσυνείδητη βούληση κάθε 

εκπαιδευτικού. Έτσι, τα πρότυπα επαγγελματισμού μπορούν να παρέχουν ένα σημείο αναφο

ράς για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να ιδωθούν ως τρόπος 

βελτίωσης του επαγγέλματός τους (Hilton et al., 2013: 432), κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη 

τη Sachs (2003), η οποία υποστηρίζει πως τα επαγγελματικά πρότυπα είναι μηχανισμοί ελέγ

χου, αφού τυποποιούν την πρακτική και εστιάζουν στη λογοδοσία. Ενδέχεται μάλιστα να έ

χουν κανονιστικό χαρακτήρα περιορίζοντας την αυτονομία των εκπαιδευτικών (Ζμας, 2009).

Παρομοίως, εκτός από τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης της παιδαγωγικής πραγματι

κότητας, η θέσπιση κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας παραπέμπει στη συντηρητική θεώ

ρηση του εκπαιδευτικού ως εντολοδόχου που καλείται να υιοθετήσει άκριτα τις εκ των άνω 

υποδείξεις (Tellez, 2003: 11), ενώ, κατά τον Day (2004), δεν αναφέρονται στους ηθικούς 

σκοπούς της διδασκαλίας, στους οποίους εστιάζουν ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί. Παρατηρεί

ται, δηλαδή, μία αντιφατική λειτουργία των κριτηρίων επαγγελματισμού. Στο σημείο αυτό 

τονίζεται ότι ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούν αναγκαία τη σύνδεση μεταξύ επαγγελματι

σμού, ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού δυναμι

κού, πιστεύοντας ότι έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη εξέλιξη και έλεγχος της απόδοσής του, γε

γονός που φαίνεται να συγκλίνει με τις προθέσεις των υπερεθνικών οργανισμών.

Επιπλέον, αναφορικά με τους δείκτες επαγγελματισμού, από τα δεδομένα της έρευνας 

προκύπτουν τρεις τρόποι χρήσης τους, ως μέσου ενίσχυσης, αξιολόγησης και ελέγχου του 

εκπαιδευτικού στο έργο του. Διατυπώνονται παράλληλα ενστάσεις σχετικά με την αντικειμε- 

νικότητά τους και την ορθή αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου ανα

δύονται συχνά ηθικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που δεν εντάσσονται σε μία λογική 

μέτρησης. Όπως, εξάλλου, έχει επισημανθεί από τον Ζμα (2009: 10), ορισμένοι μη μετρήσι

μοι όροι της παιδαγωγικής πραγματικότητας, όπως είναι η παιδαγωγική αγάπη, αποτρέπουν
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την καθολική αποτίμηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών με πραγματιστικούς ό

ρους.

Επιπροσθέτως, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σύνδεση (αυτο)αξιο- 

λόγησης και επαγγελματισμού τους παρουσιάζει μία ποικιλομορφία. Άλλοι από αυτούς θεω

ρούν ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την εξέλιξη ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού, αντανα

κλώντας τη θέση των υπερεθνικών οργανισμών επί του θέματος (βλ. Ευρυδίκη, 2013' 

O.E.C.D., 2011c' World Bank, 2013). Απεναντίας, άλλοι υποστηρίζουν την απουσία μίας τέ

τοιου είδους σύνδεσης επηρεαζόμενοι ίσως από τον τρόπο με τον οποίο τείνει να εφαρμοστεί 

ο θεσμός της αξιολόγησης στην παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία, όπου επικρατούν 

συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας.

Ωστόσο, μία από τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στο καθημερινό τους 

έργο είναι η εμπλοκή σε διαδικασίες δια βίου μάθησης, η οποία προωθείται ιδιαίτερα και από 

τους υπερεθνικούς οργανισμούς (βλ. European Commission, 2003, 2004a, 2005' O.E.C.D., 

2006, 2009a). Άλλωστε, η επιδίωξη των εκπαιδευτικών να ενημερώνονται δια βίου, ώστε να 

ενισχύουν διαρκώς το γνωστικό τους υπόβαθρο, συνιστά ισχυρό στοιχείο για την επαγγελμα

τική τους ανάπτυξη, όπως βρέθηκε σε έρευνα των Υφαντή και Φωτοπούλου (2011). Εντού

τοις, ορισμένοι συμμετέχοντες παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικοί, εστιάζοντας στον επιφα

νειακό τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα συνθήματα περί δια βίου μάθησης. Εκφράζουν 

παράλληλα ανησυχίες για τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού από τα βασικά μαθήματα του 

σχολείου στο όνομα της δια βίου μάθησης.

Επιφυλακτικότητα διαπιστώνεται από μία μερίδα εκπαιδευτικών και ως προς τη συμ

μετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής, αναφέροντας ως αιτίες για τη 

μη συμμετοχή τους σε αυτά την αμφίβολη αποτελεσματικότητά τους, τη μη προώθησή τους 

από τη σχολική μονάδα, τη μη επαρκή γνώση της γλώσσας, καθώς και το οικονομικό κόστος. 

Αντίθετα, άλλοι αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής εστιάζοντας 

στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και την 

επαφή με εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Βέβαια, η μη 

διάχυση της γνώσης και των αποκτηθεισών εμπειριών όσων συμμετέχουν στους υπόλοιπους 

συναδέλφους σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο απορρύθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

συνιστούν σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία φαίνεται να αποκλίνουν από τις προθέσεις της 

Ε.Ε. περί διαμόρφωσης μίας κρίσιμης μάζας επαγγελματιών με διεθνείς εμπειρίες και γνώση 

διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών για την ενίσχυση του επαγγελματισμού τους (βλ. ενδεικτι

κά European Commission, 2005' European Council, 2009). Άλλωστε, η συμμετοχή ελλήνων
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εκπαιδευτικών σε προγράμματα που ευνοούν την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης δεν 

θεωρείται ικανοποιητική (Γιώτη & Νόβα-Καλτσούνη, 2002).

Συγχρόνως, η προώθηση του θεσμού του μέντορα δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους 

εκπαιδευτικούς που μιλούν για πιθανή ανάπτυξη μίας σχέσης εξάρτησης του νεότερου συνα

δέλφου από τον εμπειρότερο, ενώ δεν απουσιάζουν και οι υπαινιγμοί για ενδεχόμενη προώ

θηση ιδιοτελών συμφερόντων μέσα από την αξιοποίηση του θεσμού. Μάλιστα κάποιοι από 

αυτούς φάνηκε να μην τον γνωρίζουν καθόλου, ενώ αρκετοί επισημαίνουν ότι η ανταλλαγή 

απόψεων και η συνεργασία με τους συναδέλφους δεν εντάσσεται απαραίτητα σε τέτοιου εί

δους θεσμικές διαδικασίες, αλλά αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα στο σχολείο. Ωστόσο, 

από εκείνους που έχουν αξιοποιήσει τον θεσμό στην πράξη, αναδεικνύονται θετικές στάσεις 

που σχετίζονται κυρίως με την παροχή βοήθειας από έναν πιο έμπειρο εκπαιδευτικό σε ένα 

νεοδιοριζόμενο. Άλλωστε, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών σε μεθόδους και πρακτικές, 

αλλά και συζήτηση πάνω σε αυτές, αναπτύσσονται μηχανισμοί επίλυσης καθημερινών προ

βλημάτων που εμφανίζονται στο σχολικό χώρο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο επαγγελματι

σμός και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Λουκέρης, Κατσαντώνη & Συρίου, 

2009' Schmidt, 2008).

Κρίσιμο στοιχείο του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών είναι και η επαγ

γελματική αυτονομία, η οποία φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. Άλ

λοι από αυτούς θεωρούν πως διατηρούν έλεγχο επάνω στην εργασία τους, ενώ άλλοι υποστη

ρίζουν ότι δεν είναι αυτόνομοι στην πράξη, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τους 

Stromquist and Monkman (2000: 13, όπ. αναφ. στο Καζαμίας, 2008: 672), σύμφωνα με τους 

οποίους, στο νεόκοσμο της παγκοσμιοποίησης, η αυτονομία και ανεξαρτησία των δασκάλων 

μειώνεται. Ο Καζαμίας (2008: 669) συμπεραίνει ότι η μείωση αυτή μετατρέπει τον δάσκαλο 

από αυτόνομο επαγγελματία παιδαγωγό σε τεχνοκράτη διεκπεραιωτή ή/και εντολοδόχο. Ε

ντούτοις, μία τρίτη μερίδα εκπαιδευτικών επισημαίνει ότι είναι εν μέρει αυτόνομοι στο έργο 

τους, αφού δεσμεύονται ως ένα βαθμό από το αναλυτικό πρόγραμμα και τη σχολική ύλη. Επ’ 

αυτού, ο Hargreaves (1994: 119 όπ. αναφ. στο Καζαμίας, 2008: 673) συζητά πως το έργο του 

δασκάλου τυποποιείται και εντατικοποιείται, καθώς ο ίδιος κατευθύνεται και ελέγχεται από 

καθορισμένα προγράμματα σπουδών, καθορισμένη διδακτέα ύλη και καθορισμένες μεθόδους 

διδασκαλίας. Βέβαια, χωρίς να αγνοεί κανείς την πίεση που υφίσταται ένας δάσκαλος για 

συμμόρφωση και εκτέλεση εντολών, η άσκηση επιλογών ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του 

μαθήματος καταδεικνύει πως η διατήρηση μίας σχετικής επαγγελματικής αυτονομίας δεν α

ποτελεί ουτοπία.
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Παράλληλα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύεται και η συλλογική 

φύση της αυτονομίας που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να συνεργάζεται με το υπόλοιπο αν

θρώπινο δυναμικό του σχολείου, γεγονός που έχει επισημανθεί επίσης από τον Hargreaves 

(1994) και το Ματσαγγούρα (1999). Παρεμπιπτόντως, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να διατη

ρούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή, με 

τους συναδέλφους, τον διευθυντή, τους μαθητές και τους γονείς. Κινούνται, δηλαδή, σε ένα 

πλαίσιο συνεργασίας υιοθετώντας στοιχεία του συνεργατικού επαγγελματισμού, βασικές αρ

χές του οποίου προωθούνται και από τους υπερεθνικούς οργανισμούς (βλ. ενδεικτικά Euro

pean Commission, 2005' O.E.C.D., 2005' World Bank, 2013).

Επιπλέον, ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με τις οποίες ένας επαγ- 

γελματίας εκπαιδευτικός καλείται να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος (European Commission, 

2005), οι πρακτικές των ερωτώμενων ποικίλλουν. Ορισμένοι από αυτούς προσπαθούν να τις 

εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ άλλοι παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικοί σχετι

κά με την αποτελεσματικότητα του υπολογιστή και το ενδεχόμενο αντικατάστασης του εκ

παιδευτικού από αυτόν. Ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός πως σε μία πα- 

γκοσμιοποιημένη και ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία, μερικοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρί

ζουν και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή. Όσον αφορά, επίσης, την ε

μπλοκή τους σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές, ως στοιχείου που προτάσσεται από 

τους παγκόσμιους οργανισμούς για την ενδυνάμωση του επαγγελματισμού τους, διαπιστώνε

ται ότι στην πλειοψηφία τους δεν αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη διεξαγωγή μίας έρευνας. Αντιθέ- 

τως, συμμετέχουν σε έτοιμα ερευνητικά εγχειρήματα, περιορίζοντας τη δράση τους σε εκπαι

δευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας εντός του σχολείου ή της τάξης παρόλο που, σύμ

φωνα με τον Day (2003), οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εμπλακούν σε διάφο

ρα είδη στοχασμού και έρευνας δράσης κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ακόμη, στο ερώτημα σχετικά με τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού 

προφίλ των εκπαιδευτικών αρκετές από τις απαντήσεις παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά 

του επαγγελματισμού τους, η φύση του οποίου είναι ιδιαίτερα δυναμική και ευέλικτη, με α

ποτέλεσμα μία τέτοιου είδους διασύνδεση να είναι λογική. Έτσι, η αγάπη τόσο για το επάγ

γελμα όσο και για τα παιδιά, η ψυχική ευεξία και η υιοθέτηση ηθικών αρχών εκ μέρους τους 

προβάλλονται ως βασικές προϋποθέσεις εν αντιθέσει με τα προτάγματα των παγκόσμιων ορ

γανισμών που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού (Steiner-Khamsi, 2002). Απεναντίας, η διαρκής 

προσωπική αναζήτηση και η κατοχή γνώσεων παραπέμπει σε μία σύγκλιση απόψεων μεταξύ
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εκπαιδευτικών και υπερεθνικών οργανισμών (βλ. ενδεικτικά European Commission, 2005' 
O.E.C.D., 2005).

Παράλληλα, για τους συμμετέχοντες σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επαγγελ

ματικού τους προφίλ διαδραματίζει η συστηματική επιμόρφωσή τους σε συνδυασμό με μία 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις πανεπιστημιακές σχολές. Άλλωστε, σε μία 

κοινωνία βασισμένη στη γνώση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει την επαγγελματική ε

πάρκεια που μπορεί να αποκτηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από την αξιοποίηση 

των υποδομών και διαδικασιών των πανεπιστημίων (Μαντάς, 2000' Μπουζάκης, 2000). Αυτή 

ακριβώς η αξία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως βασικής συνιστώσας του επαγγελματι

σμού των εκπαιδευτικών προβάλλεται και σε διάφορα κείμενα των υπερεθνικών οργανισμών 

(βλ. ενδεικτικά Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2013' O.E.C.D., 2004, 2011b, 2013a' UNESCO, 

2000a, 2007' World Bank, 2013).

Χρειάζονται ακόμη οικονομικοί πόροι, καθώς και βελτίωση της υλικοτεχνικής υπο

δομής των σχολείων, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ε- 

παγγελματίας. Εξάλλου, το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από τις 

εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, όπως έχει επισημανθεί πολλάκις και στη σχετική βιβλιογρα

φία (βλ. Evans, 2011' Evetts, 2006' Hilferty, 2008' Holroyd, 2000). Για τους συμμετέχοντες 

κομβικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου 

που προωθείται και από τους υπό μελέτη οργανισμούς. Παράλληλα, επιζητούν την αντιμετώ

πισή τους ως επαγγελματιών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Hargreaves and Goodson 

(1996), σύμφωνα με τους οποίους η ενίσχυση του επαγγελματικού γοήτρου συνιστά ενίοτε 

βασική ατομική και συλλογική διεκδίκηση των εκπαιδευτικών.

Αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής ή/και εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις 

διαδικασίες διαμόρφωσης κριτηρίων επαγγελματισμού τους και σε απάντηση στο αντίστοιχο 

ερευνητικό ερώτημα, τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες δεν επιδεικνύουν τυφλή συμμόρφωση 

στα προτάγματα των υπερεθνικών οργανισμών ούτε δέχονται να ενεργούν ως εκτελεστικά 

όργανα αποφάσεων που λαμβάνονται ερήμην τους άνωθεν ή/και έξωθεν. Κατά το Ματσαγ- 

γούρα (2005: 63), ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι υποκείμενο και αντικείμενο της επαγγελματι

κής ανάπτυξης και αποδέκτης των αντίστοιχων προγραμμάτων, δίχως, όμως, αυτό να σημαί

νει ότι είναι παθητικός παραλήπτης ή ότι παύει ως άτομο να δρα με βάση τις πεποιθήσεις του, 

να αντιστέκεται στα επιβαλλόμενα μέτρα ή/και να ασπάζεται κάποια άλλα (Συνώδη, 2004). 

Απεναντίας, οι εκπαιδευτικοί αξιώνουν επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη και το δικαίωμα 

συμμετοχής στη διαμόρφωση των κριτηρίων επαγγελματισμού τους. Όπως μάλιστα έχει υπο- 

στηριχθεί στη σχετική βιβλιογραφία (βλ. Helsby, 1995' Robertson, 2000' Troman, 1996), έ
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χουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στη δυναμική του επαγγελματισμού τους μη αποδεχό

μενοι εξ ολοκλήρου τις προωθούμενες κατευθύνσεις, αλλά αναπτύσσοντας οι ίδιοι τις δικές 

τους πρακτικές και δομές.

Οι συμμετέχοντες προέβαλαν ακόμη την ανάγκη να εισακουστεί η φωνή τους, ώστε 

τα κριτήρια επαγγελματισμού ή/και τα προγράμματα για την ενίσχυση της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης να μη διαμορφώνονται για τους εκπαιδευτικούς, αλλά σε συνεργασία και ε

νεργό σύμπραξη με αυτούς. Προτείνεται, δηλαδή, η δημιουργία ενός πλαισίου επαγγελματι

σμού που θα περνά από την επιβολή μοντέλων στη δημιουργία συνθηκών γόνιμου προβλημα

τισμού και διαλόγου με τους άμεσα ενδιαφερόμενους που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς της πράξης. Ωστόσο, παρόλο που είναι ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ε

μπεριστατωμένη αποτύπωση των απόψεων και αναγκών των εκπαιδευτικών και η πραγματι

κή πρακτική στα σχολεία, οι Snoek et al. (2011: 661) συμπεραίνουν ότι οι ίδιοι οι επαγγελμα- 

τίες συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την επαγγελμα

τική τους ποιότητα. Όμως, όπως συζητά ο Webster (2009: 45), ένας δάσκαλος δεν μπορεί να 

είναι αυτόνομος επαγγελματίας, εάν μετατρέπεται σε έναν παιδαγωγικό σκλάβο της θέλησης, 

των σκοπών και των πολιτικών άλλων. Συνεπώς, είναι ανάγκη ο επαγγελματισμός να δια

μορφώνεται από τη βάση, «από κάτω προς τα πάνω», καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλ

λονται στους δασκάλους «από πάνω προς τα κάτω» αποτελούν αντίφαση στην ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού τους (Firestone & Bader, 1992, όπ. αναφ. στο Pearson & Moomaw, 2006).

Από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε επίσης η συνειδητοποίηση της σημασίας 

που έχει για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών η ενότητά τους ως ομάδα εργαζομένων 

υπό την προϋπόθεση της απαλλαγής από ιδιοτελή, κομματικά ή/και μικροπολιτικά συμφέρο

ντα που συχνά διχάζουν και διαιρούν τον εκπαιδευτικό κλάδο. Οι συμμετέχοντες υποδεικνύ

ουν ρητά ότι χρειάζονται έναν επαγγελματικό σύλλογο που θα προωθεί συλλογικά τα αιτήμα- 

τά τους, κάτι που έχει διαπιστωθεί και σε έρευνα της Συνώδη (2004). Ωστόσο, μολονότι οι 

επαγγελματικές ενώσεις των εκπαιδευτικών διαθέτουν ισχυρή επιρροή και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής, οι φωνές τους συχνά δεν εισακούγονται από τους υ

περεθνικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πάντοτε να προωθούν την πιο 

συμφέρουσα για τον κλάδο απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν ακόμη από τους υπερεθνικούς οργανισμούς να είναι άμεσα 

προσβάσιμοι σε αυτούς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ βαρύτητα δίνε

ται στην αναγκαιότητα συστηματικής λειτουργίας ενός οργανωμένου περιβάλλοντος φορέων 

και μορφών επιμόρφωσης, με πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της επιστημονικής και ε

παγγελματικής τους ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μεγάλης εμβέλειας προγράμματα
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που να είναι συνεχιζόμενα και όχι αποσπασματικά με γνώμονα τη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πρακτική, καθώς και εκσυγχρονισμός των επιμορφωτικών δράσεων με παράλληλη παροχή 

κατάλληλων κινήτρων για συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών σε αυτές. 

Άλλωστε, οι σύγχρονες θεωρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τονί

ζουν ότι αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά που είναι συνεχιζόμενα, που γίνονται σε 

χώρο και χρόνο που εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς και έχουν άμεση σχέση με την καθημε

ρινή σχολική πράξη (Δούκας κ.ά., 2008). Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επιπλέον μεγαλύτερη έμ

φαση στην καλλιέργεια ηθικοχριστιανικών αξιών με ταυτόχρονη απαλλαγή από οικονομικά 

συμφέροντα, γεγονός που καταδεικνύει την εστίασή τους στην ποιοτική αναβάθμιση της εκ

παίδευσης συνδέοντάς την με την έννοια της ανθρωπιστικής παιδείας. Κάτι τέτοιο έρχεται σε 

αντίθεση με μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική διαχείριση της εκπαίδευσης και του εκ

παιδευτικού επαγγέλματος (Γιώτη & Νόβα-Καλτσούνη, 2002).

Επίσης, στους υπερεθνικούς οργανισμούς συνιστάται να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στο εθνικό 

και τοπικό συγκείμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και συνθήκες που υφίστανται γενικά 

σε κάθε χώρα και ειδικότερα σε κάθε σχολική μονάδα. Εξάλλου, τα κελεύσματά τους σχετικά 

με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών υιοθετούνται με ξεχωριστό τρόπο από τα κράτη - 

μέλη και τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν γενικεύσεις 

(Ζμας, 2009). Καθίσταται μάλιστα σαφές ότι ο εκπαιδευτικός λόγος των υπερεθνικών οργα

νισμών δεν ταξιδεύει σε ένα κενό, αφού έρχεται αντιμέτωπος με τις εθνικές, τοπικές, ιστορι

κές και πολιτισμικές πρακτικές, τις παραδόσεις και τους θεσμούς που διαμεσολαβούν τις πα- 

γκοσμίως προωθούμενες πολιτικές (Tatto & Plank, 2007). Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να 

λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές 

δομές κάθε χώρας (Zmas, 2012). Ως εκ τούτου, οι διατυπώσεις κανονιστικών και ρυθμιστι

κών τυπολογιών τίθενται υπό αμφισβήτηση, αφού κάθε σύνολο γνωρισμάτων, τα οποία μάλι

στα προέρχονται από οργανισμούς εκτός Ελλάδας, είναι αδύνατο να εκλαμβάνεται ως απόλυ

το, αποκλειστικό και οριστικό κριτήριο επαγγελματισμού για όλους τους εκπαιδευτικούς σε 

όλες τις χώρες.

Ακόμη, προτού απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με τον προωθούμενο από τους διεθνείς 

οργανισμούς τύπο επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού, είναι ανάγκη να διερωτηθεί κανείς 

«ποιον ακριβώς τύπο εκπαιδευτικού επιχειρούν να διαμορφώσουν;». Η απάντηση δεν είναι εύ

κολη, καθώς οι εν λόγω οργανισμοί φαίνεται να κατευθύνονται προς τη διαμόρφωση ενός 

υβριδικού μωσαϊκού περιλαμβάνοντας χαρακτηριστικά του homo modernus, του homo euro- 

paeus και του homo economicus. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στα κείμενα και τις
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πρωτοβουλίες τους είναι ορατά στοιχεία από διάφορους τύπους επαγγελματισμού. Πιο συ

γκεκριμένα, η απαίτηση για ενεργητικότητα, ευελιξία, διάθεση υιοθέτησης αλλαγών, διερευ

νητικό πνεύμα, πίστη στη συνεχή ενίσχυση της γνώσης και την ετοιμότητα μπροστά στα νέα 

ερωτήματα και διλήμματα που θέτει το εκπαιδευτικό έργο εντάσσεται στα πλαίσια του μετα- 

σχηματιστικού επαγγελματισμού (βλ. Sachs, 2003). Συγχρόνως, οι αναφορές τους στην ανα

γκαιότητα συνεργασίας του εκπαιδευτικού με όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού παρα

πέμπουν στον ευέλικτο, διευρυμένο, συνεργατικό και μεταμοντέρνο τύπο επαγγελματισμού. 

Με λίγα λόγια, καταβάλλεται προσπάθεια διαμόρφωσης ενός δυναμικού και ευέλικτου επαγ- 

γελματία εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή και φορέα αλλα

γής που δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η διδασκαλία, η μάθηση και η συνερ

γασία να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής και της μαθησιακής κουλ

τούρας του σχολείου, γεγονός που αντανακλά μερικά από τα βασικά προτάγματα του νέου 

επαγγελματισμού (βλ. Γκρίτζιος, 2006: 156).

Συγχρόνως, όμως, οι προαναφερθέντες οργανισμοί διαμορφώνουν προδιαγραφές 

γνώσεων, στάσεων, συμπεριφορών, θέτουν όρια και παράγουν βέλτιστες πρακτικές, συρρι

κνώνοντας τον χώρο δράσης του δασκάλου, η εργασία του οποίου τείνει να τυποποιείται και 

να ομογενοποιείται. Προβάλλεται, δηλαδή, η εικόνα ενός γνωστικού εργαλειακού τεχνοκράτη 

που καλείται να εκτελεί το δοτό και να συμμορφώνεται. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο λό

γος τους μοιάζει κάπως αντιφατικός, αφού, από τη μία, αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς 

να είναι δραστήριοι και καινοτομικοί, ενώ, από την άλλη, να συμμορφώνονται και να συμβι

βάζονται. Έτσι, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο λόγου (discur

sive space) (Larsen, 2004) που επιτελεί μία διττή λειτουργία, καθώς, από τη μία πλευρά, φαί

νεται να ενισχύει, ενώ, από την άλλη, να περιορίζει τον επαγγελματισμό του.

Κατά συνέπεια, από τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών προκύπτει μία 

νέα μορφή επαγγελματισμού, η οποία είναι περισσότερο συμβατή με τα προτάγματα του νεο

φιλελευθερισμού και της ανταγωνιστικής κοινωνίας της γνώσης (Snoek et al., 2011: 653). 

Δηλαδή, ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος των διεθνών δικτύων είναι διάχυτος από ένα πρω- 

τίστως οικονομίστικο και τεχνοκρατικό ήθος, εργαλειακό ορθολογισμό, νεοφιλελεύθερες αξί

ες και επιχειρηματική ηθική (Ball, 1999' Καζαμίας, 2008' Ρουσσάκης, 2002). Προς την κα

τεύθυνση αυτή στρέφονται κυρίως οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Ε.Ε., του Ο.Ο.Σ.Α. και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας που τείνουν να αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε ένα 

πλαίσιο ελεύθερης αγοράς (Robertson, 2012). Επιχειρείται, λοιπόν, η παραγωγή ενός εργατι

κού δυναμικού ικανού να διασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα με χαρακτηριστι

κή έμφαση στις μετρήσιμες μορφές μάθησης που απαιτεί η αγορά εργασίας και ταυτόχρονη
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παραμέληση των προθέσεων, αξιών, πεποιθήσεων, της εμπειρίας και επαγγελματικής κρίσης 

του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, οι προαναφερθέντες οργανισμοί οραματίζονται έναν επαγγελμα- 

τία δάσκαλο που θα μπορεί να διαχειρίζεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τη σχολική 

γνώση, τη σχολική τάξη και τη σχολική ζωή, ένα μάνατζερ μάλλον παρά έναν παιδαγωγό ή 

λειτουργό (Hodkinson, 1997' Ματθαίου, 2007).

Εντούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται η κονστρουκτιβιστική θεώρηση του εκπαιδευ

τικού ως στοχαζόμενου επαγγελματία, στον οποίο παρέχονται περιθώρια πρωτοβουλίας, και

νοτομίας, δημιουργικότητας και ανατροφοδοτικού αυτοελέγχου (Ζμας, 2009: 10). Βέβαια, 

τέτοιου είδους στοιχεία είναι αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν εντός του ελληνικού συγκε

ντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου προάγεται το τεχνοκρατικό μοντέλο επαγγελμα

τισμού απαιτώντας από τους εκπαιδευτικούς την κατοχή οργανωτικο-διδακτικών δεξιοτήτων 

και τεχνικών και την προσαρμογή στο αναλυτικό πρόγραμμα που περιορίζει την επαγγελμα

τική τους αυτονομία (Ματσαγγούρας, 2005' Συνώδη, 2004). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι 

Βεργίδης και Υφαντή (2011), τόσο ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού όσο και το πε

ριεχόμενο του επαγγελματισμού του τίθενται πλέον σε αμφισβήτηση, αφού δεν αρκεί πλέον η 

γνωστική κατάρτιση και διδακτική του ικανότητα.

Πράγματι, από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι στο καθημερινό τους 

έργο υιοθετούν στοιχεία του συνεργατικού επαγγελματισμού (βλ. Webb et al., 2004), καθώς 

επιδιώκουν τη συνεργασία με συναδέλφους, μαθητές, γονείς και όλα τα άτομα που εμπλέκο

νται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εν λόγω μορφές συνεργασίας βρίσκονται επίσης στο 

επίκεντρο του νέου επαγγελματισμού (Hargreaves, 1994' Sachs, 1997), αλλά και του μεταμο

ντέρνου (Hargreaves & Goodson, 1996). Παράλληλα, οι δυνατότητες για ενασχόληση με τους 

ηθικούς και κοινωνικούς σκοπούς που θέτει το εκπαιδευτικό έργο εντάσσονται στις βασικές 

αρχές του μεταμοντέρνου επαγγελματισμού (Hargreaves & Goodson, 1996). Ταυτόχρονα, υι

οθετούν και στοιχεία του εν δράσει επαγγελματισμού που εστιάζει εξίσου στις δεξιότητες και 

γνώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και στον ιδεολογικό τους χαρακτήρα (Hilferty, 2008). Α

κόμη, επιζητούν την ανάπτυξη μίας κουλτούρας διαρκούς μάθησης και δια βίου κατάρτισης 

που επίσης εντάσσεται στα πλαίσια του νέου επαγγελματισμού (Sachs, 1997), ενώ η απαίτη

ση για ενεργότερη εμπλοκή στις διαδικασίες διαμόρφωσης του επαγγελματισμού τους παρα

πέμπει στον πρακτικό επαγγελματισμό που επιδιώκει να προσδώσει κύρος στις πρακτικές 

γνώσεις που αποκτούν τα άτομα στο εργασιακό τους περιβάλλον μέσα από την τριβή με την 

καθημερινότητα και την εμπειρία της τάξης (Brown & McIntyre, 1993' Hargreaves & Good- 

son, 1996). Ζητούν επίσης την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς αυτούς 

σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο προβάλλοντας την ανάγκη να δρουν με αυτονομία
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και να αναγνωρίζονται οι μαθησιακές τους ανάγκες, στοιχεία που παραπέμπουν στο μετα- 

σχηματιστικό επαγγελματισμό (Mockler, 2005). Ωστόσο, η μη εμπλοκή τους σε ερευνητικές 

και αναστοχαστικές πρακτικές έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του νέου επαγγελμα

τισμού (Hargreaves, 2001), αλλά και του μεταμοντέρνου, εντός του οποίου η αυτοκατευθυ- 

νόμενη έρευνα συνδέεται με την ατομική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού (Hargreaves & 

Goodson, 1996).

Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν στοιχεία από διάφορους τύπους ε

παγγελματισμού. Άλλα από αυτά τα εφαρμόζουν όντως στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγ

ματικότητα, άλλα τα απορρίπτουν, ενώ κάποια άλλα παραμένουν στη σφαίρα των διεκδική

σεων. Εξάλλου, οι επαγγελματικές πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν είναι σταθερές και ο

μοιόμορφες, με αποτέλεσμα κανένα από τα μοντέλα αυτά να μην μπορεί να καλύψει εξ ολο

κλήρου ούτε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού σώματος σε δεδομένη στιγμή ούτε αυτές του ίδι

ου εκπαιδευτικού στις διάφορες φάσεις της επαγγελματικής του πορείας.

Επομένως, από τη συνεξέταση όλων των παραπάνω και τη συγκριτική θεώρηση μετα

ξύ του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών και των πρακτικών των εκπαιδευτικών αναδει

κνύονται στοιχεία ταύτισης όσον αφορά την κεντρικότητα του ρόλου του δασκάλου και της 

καίριας αποστολής του στο σύγχρονο σχολείο δίχως, όμως, κάτι τέτοιο να συνεπάγεται από

λυτη σύγκλιση αναφορικά με πτυχές του επαγγελματισμού τους. Αναπόφευκτα ο λόγος δια

μορφώνει τη φύση της πρακτικής, αλλά δεν είναι παντοδύναμος, αφού οι δάσκαλοι δεν απο

τελούν μία tabula rasa, όπου εγγράφονται αδιάκριτα οι στόχοι των υπερεθνικών οργανισμών. 

Απεναντίας, είναι άτομα με τις δικές τους απόψεις και το δικό τους ξεχωριστό σύστημα αξιών 

και, ως τέτοια, κάποιοι από αυτούς δεν αποδέχονται αβασάνιστα τις προωθούμενες πολιτικές, 

ενώ κάποιοι άλλοι δείχνουν να προσαρμόζονται σε αυτές ή/και να τις υιοθετούν. Όπως άλ

λωστε υποδεικνύει η Youdell (2006), οι διαδικασίες διαμόρφωσης του ιδανικού επαγγελματία 

εκπαιδευτικού μπορούν να δεχθούν αντίσταση, να υποσκαφτούν ή/και να εκτραπούν.

Έτσι, το ευρύτερο και καίριο ερώτημα που περαιτέρω τίθεται είναι κατά πόσο οι υπε

ρεθνικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να κάνουν λόγο για τη διασφάλιση της επιτυχίας των 

στόχων τους, καθώς από το σημείο σχεδιασμού κάποιων προγραμμάτων σε μία χρονική στιγ

μή, στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων, μέχρι το σημείο πλήρους εφαρμογής τους σε δυνα

μικούς ανθρώπους και πολύπλοκα σχολικά περιβάλλοντα διαμεσολαβούν ποικίλοι αστάθμη

τοι παράγοντες που διαφοροποιούν το περιβάλλον εκτέλεσής τους και επιδρούν στο τελικό 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στο μικροεπίπεδο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί της πράξης 

έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν το διαμορφούμενο λόγο, με αποτέλεσμα η δυνατό
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τητα πρόβλεψης της τύχης των προωθούμενων πολιτικών να καθίσταται μία δύσκολη -αν όχι 

αδύνατη- υπόθεση.

Συνεπώς, το όλο εγχείρημα της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, όπως 

προβάλλεται από τους υπερεθνικούς οργανισμούς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία 

γραμμική διαδικασία που διαθέτει ντετερμινιστική επίδραση στις πρακτικές που οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί υιοθετούν στο καθημερινό τους έργο. Υφίσταται, δηλαδή, ένας διαχωρισμός 

μεταξύ ιδεολογίας, ρητορείας και προτιμητέας πρακτικής, καθώς οι δάσκαλοι προσπαθούν να 

διαχειριστούν τη δυσαρμονία και τις αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των δικών 

τους αξιών, επιθυμιών και πρακτικών και αυτών που οι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν 

εξωτερικά. Βέβαια, η αμφίπλευρη σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης επιχειρεί να άρει τις μο

νομέρειες και να εντοπίσει τρόπους διαλεκτικής σύνθεσης, διότι οι μονοδιάστατες προσεγγί

σεις αδυνατούν να προσφέρουν ικανοποιητικές και ολοκληρωμένες λύσεις στις πολυποίκιλες 

κοινωνικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 2005).

Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται ότι η διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας δεν 

αποτελεί εχέγγυο αλλαγής της καθεστηκυίας τάξης, αλλά ένα ταξίδι έκθεσης στην πολλαπλό

τητα της ανθρώπινης σκέψης προκαλώντας και προσκαλώντας άλλους ερευνητές σε απόπει

ρες διάνοιξης καινούργιων οριζόντων. Αν και, ως ποιοτική, είναι περιορισμένης κλίμακας, η 

ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πε

ραιτέρω προβληματισμό για την επαγγελματική ταυτότητα και την επαγγελματική τους επάρ

κεια συμβάλλοντας στην προώθηση της συζήτησης σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκ

παιδευτικών ως λόγου και πράξης.

Στην ουσία, με την παρούσα έρευνα κατεβλήθη προσπάθεια κάλυψης του υφιστάμε

νου ερευνητικού κενού αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της 

πράξης προσλαμβάνουν τη ρητορεία των τεσσάρων υπερεθνικών οργανισμών για τον επαγ

γελματισμό τους με όσο το δυνατόν πιο επιστημονικό και έγκυρο τρόπο. Πραγματοποιήθηκε, 

δηλαδή, επεξεργασία μίας θεματικής περιοχής που συνοδεύεται από μικρό όγκο ερευνητικού 

έργου. Ως εκ τούτου, οι ερωτήσεις της συνέντευξης προέκυψαν από την ανάλυση επίσημων 

κειμένων που αναφέρονται κυρίως σε θεωρητικές πτυχές του θέματος. Ωστόσο, θα ήταν συ

νετό να χρησιμοποιηθούν και άλλες πηγές και μέθοδοι συλλογής υλικού, προκειμένου να ε

ξασφαλιστεί μεγαλύτερη εγκυρότητα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα των συνεντεύξεων θα 

μπορούσαν να διασταυρωθούν με δεδομένα από παρατηρήσεις ή να επαναληφθεί η έρευνα 

από κάποιον ανεξάρτητο συνάδελφο ή/και από την ίδια ερευνήτρια σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Ακόμη, με βάση τους άξονες της συνέντευξης, θα μπορούσε να δομηθεί και να κατασκευα

στεί ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.
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Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη δόθηκε έμφαση, από τη μία πλευρά, στο υπερεθνικό 

επίπεδο μέσα από την ανάλυση των επίσημων κειμένων των διεθνών οργανισμών για τον ε

παγγελματισμό των εκπαιδευτικών και, από την άλλη, στο τοπικό/σχολικό μέσα από τις στά

σεις των εκπαιδευτικών της πράξης απέναντι σε διάφορες πτυχές των προωθούμενων πολιτι

κών. Εντούτοις, δεδομένου ότι ο επαγγελματισμός επηρεάζεται από τις πολύπλοκες αλληλε

ξαρτήσεις ανάμεσα στο διεθνές επίπεδο, το εθνικό πλαίσιο και τις ατομικές πρακτικές, μία 

μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει στο ενδιάμεσο εθνικό επίπεδο και στη σχέση 

του με τα άλλα δύο, το παγκόσμιο και το τοπικό. Κάτι τέτοιο ίσως προβλημάτιζε και κινητο

ποιούσε τους πολιτικούς ιθύνοντες της χώρας προς την προώθηση μεταρρυθμιστικών εγχει

ρημάτων που θα ενισχύουν την αυτονομία των εκπαιδευτικών, η οποία, ειδικά στην Ελλάδα, 

όπως προέκυψε από τα δεδομένα της έρευνας, είναι αρκετά περιορισμένη.

Παρεμπιπτόντως, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η επιρροή του συγκεντρωτικού τρό

που διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις επαγγελματικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών. Θα μπορούσε ακόμη να μελετηθεί η εθνική νομοθεσία (κείμενα, νόμοι, προε

δρικά διατάγματα) για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και να συγκριθεί με αυτή των 

υπερεθνικών οργανισμών, ενώ ενδιαφέρουσα θα ήταν μία συγκριτική αποτίμηση των προ

γραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα με αυτά άλλων χωρών, 

προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση του συγκειμένου στις πρακτικές τους και στον τρόπο 

με τον οποίο υποδέχονται τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών. Συγχρόνως, σε 

μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επισκόπηση κειμένων διαφόρων άλλων 

διεθνών οργανισμών εκτός των τεσσάρων που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία.

Επίσης, παρόλο που, σε γενικές γραμμές, οι διεθνείς φακοί πολιτικής εστιάζουν κυρί

ως στην επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ερωτηθούν 

για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και οι διευθυντές των σχολείων, οι σχολικοί σύμ

βουλοι ή/και οι διευθυντές εκπαίδευσης, διότι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τη γέφυρα α

νάμεσα στο σχολικό και το εθνικό επίπεδο μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού. Συγχρόνως, θα μπορούσαν να 

γίνουν έρευνες σχετικά με την επαγγελματική ταυτότητα και την επαγγελματική επάρκεια 

των ίδιων των διευθυντών και των σχολικών συμβούλων, ενώ μία πληρέστερη εικόνα για τον 

επαγγελματισμό θα σχηματιζόταν εάν προέκυπταν δεδομένα από εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Άλλες μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο η 

αντίληψη του επαγγελματικού εαυτού διαμορφώνει τις στάσεις ενός εκπαιδευτικού απέναντι 

στις προωθούμενες πολιτικές. Ιδιαίτερα ο ορισμός της έννοιας του λειτουργήματος και ο τρό
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πος με τον οποίο επιδρά στη σκέψη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ειδικά όταν πρόκειται 

να επαναλειτουργήσει η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. Ε

ξάλλου, οι όροι και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες η εκπαιδευτική γνώση κατασκευάζεται, 

προωθείται και εφαρμόζεται, από ποιον και για ποιον σκοπό είναι κεντρικά ερωτήματα για 

την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί σε σχέδια επαγγελμα

τισμού. Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η εξέταση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών για συμ

μετοχή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης σε μία διαδικασία αναστοχασμού πάνω στο εκπαιδευτικό έργο. Παράλληλα, δεδο

μένης της αναγκαιότητας προώθησης των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κλάδου μέσω επαγ

γελματικών συλλόγων ή/και συνδικάτων, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η επίδραση των ε

παγγελματικών ενώσεων των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του επαγγελματισμού τους.

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για επιμόρφωση και συστηματική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δομές 

με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, 

η ταυτότητα των πανεπιστημιακών που εργάζονται σε παιδαγωγικές σχολές είναι ένα κρίσιμο 

ζήτημα, διότι ενδέχεται να επηρεάζει την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρο

να, είναι ανάγκη να διερευνηθούν οι προοπτικές πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας πανεπι

στημιακή εκπαίδευση για την όσο το δυνατόν αρτιότερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών για 

το επάγγελμα, η διαμορφωτική αξιολόγησή τους, οι ανταμοιβές για αποτελεσματική επίδοση 

και οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας ως πιθανές προϋποθέσεις διαμόρφωσης και ενίσχυσης 

του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Ακόμη, αν λάβει κανείς υπόψη την απουσία οικο

νομικών πόρων, που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στον επαγγελματισμό τους, καθίστα

ται αναγκαία η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικονομικών κονδυλίων-παροχών και σχεδια- 

σμού, υλοποίησης και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυ

ξης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Εν κατακλείδι, διαπιστώνει κανείς ότι το διακύβευμα δεν είναι τόσο ιδεολογικό όσο 

πολιτικό, καθώς τα ερωτήματα δεν αφορούν μόνο το «ποιον τύπο επαγγελματία εκπαιδευτικού 

θέλουμε;», αλλά και την ποιότητα, το βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής στη διαμόρφωσή του. 

Δεδομένης μάλιστα της αμφίδρομης σχέσης που υφίσταται μεταξύ λόγου και πράξης, απαι

τούνται νέα και στοχευμένα ερευνητικά εγχειρήματα για μία όσο το δυνατόν σφαιρικότερη 

και ουσιαστικότερη κατανόηση του ζητήματος του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών τό

σο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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Παράρτημα I 

Οδηγός συνέντευξης

Προκαταρκτικές ερωτήσεις

Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη.

• Τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει;

• Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

• Με τι είδους σχέση εργασίας εργάζεστε στο σχολείο (μόνιμος, αναπληρωτής, ωρομίσθι

ος);

• Συμμετέχετε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης; Πόσο συχνά;

• Συμμετέχετε στο σχολείο σας σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή/και επαγγελματι

κά δίκτυα εκπαιδευτικών;

Άξονες συνέντευξης

1ος άξονας (χαρακτηριστικά επαγγελματισμού-ρόλος εκπαιδευτικού)

1. Τι σημαίνει για σας επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως εί

ναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του;

2. Θεωρείτε τον εαυτό σας επαγγελματία εκπαιδευτικό; Ποιες πρακτικές υιοθετείτε στο εκ

παιδευτικό σας έργο;

3. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν των προηγούμε

νων ετών; Έχετε δει κάποια διαφορά στον εαυτό σας ως προς τις επαγγελματικές σας ευ- 

θύνες/αρμοδιότητες;

4. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν και ποιοι ότι παρεμποδίζουν τον επαγγελματι

σμό των εκπαιδευτικών στη σημερινή εποχή;

2ος άξονας (τρόπος πρόσληψης του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών περί επαγγελμα

τισμού των εκπαιδευτικών)

1. Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται έ

ξωθεν;

2. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί (π.χ. Ε.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Παγκόσμια Τράπεζα και UNESCO) τα 

τελευταία χρόνια προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση 

του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την
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κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτι

κών. Είστε ενήμερος/η για τέτοιου είδους δράσεις και πώς θα τις χαρακτηρίζατε;

3. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στα κελεύσματα και προτάγματα των υπερεθνικών οργα

νισμών περί κριτηρίων επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης;

4. Πώς εκλαμβάνετε τη χρήση από τους υπερεθνικούς οργανισμούς δεικτών, προτύπων ανα

φοράς και διαφόρων άλλων μετρήσεων του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών; Είναι 

ένα μέσο συγκριτικής αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης των εκπαιδευτικών;

5. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι η ποιότητα και η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαι

δευτικού δυναμικού συνδέεται με τον επαγγελματισμό του. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό;

6. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσ

σεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

7. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί συχνά μιλούν για την αυτονομία των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε 

πως είστε ένας/μία αυτόνομος/η επαγγελματίας εκπαιδευτικός;

8. Ο θεσμός της καθοδήγησης μέσω μέντορα είναι μία από τις πρακτικές που προβάλλονται 

έντονα από τους υπερεθνικούς οργανισμούς για τη βελτίωση του επαγγελματισμού των εκ

παιδευτικών. Έχετε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα ή/και διαδικασίες;

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατά καιρούς διάφορα προγράμματα κινητικότητας και α

νταλλαγών (π.χ. Comenius, Grundtvig, Leonardo Da Vinci) για τους εκπαιδευτικούς προ- 

κειμένου να ενισχύσει τον επαγγελματισμό τους. Πώς εκλαμβάνετε αυτή την πρωτοβουλία; 

Έχετε συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα και, αν όχι, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο συμμε

τοχής στο μέλλον;

10. Στη σημερινή εποχή, οι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελ

ματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει την ενίσχυση των γνώσεων και δεξι

οτήτων τους, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εμπλοκή σε έρευνες 

και αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς και τη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους διευ

θυντές, τους γονείς και την υπόλοιπη κοινότητα. Ποιες από αυτές τις πρακτικές υιοθετείτε 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

3ος άξονας (προϋποθέσεις διαμόρφωσης επαγγελματικού προφίλ-προτάσεις για ενίσχυση 

εμπλοκής εκπαιδευτικών στις διαδικασίες διαμόρφωσης του επαγγελματισμού τους)

1. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ 

των εκπαιδευτικών;
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2. Είστε ευχαριστημένος/η από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για τη βελτίωση των 

επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

3. Πιστεύετε ότι τα προγράμματα και οι δράσεις των υπερεθνικών οργανισμών θα επιτύχουν 

χωρίς την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού; 

Δηλαδή, είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων α

ναφορικά με τον επαγγελματισμό τους ή είναι καλύτερα να ενεργούν ως εκτελεστικά όρ

γανα αποφάσεων που λαμβάνονται από υπερεθνικά δίκτυα εκτός εθνικών συνόρων;

4. Ποια η επιρροή των επαγγελματικών συλλόγων ή/και συνδικάτων των εκπαιδευτικών ως 

προς την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου περί επαγγελματισμού των εκπαιδευτι

κών;

5. Τι θα αλλάζατε/προσθέτατε/αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανι

σμών για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών;

Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν;
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Παράρτημα II

Απομαγνητοφωνημένο υλικό συνεντεύξεων

Εκπαιδευτικός 1

Σ: Καλημέρα σας.

Ε1: Καλημέρα σας.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Αρχικά, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε1: Εγώ έχω τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης 2 χρόνια και μετέπειτα πήγα 

στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων στη Φιλοσοφική Σχολή και τελείωσα το τμήμα Φιλοσοφί

ας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Σ: Ωραία. Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε1: 25 χρόνια.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε1: Έξω από την εκπαίδευση ή κάτι άλλο; Η ίδια να επιμορφωθώ;

Σ: Ναι, ναι. Η  ίδια.

Ε1: Σε πάρα πολλές επιμορφώσεις έχω παρευρεθεί, αλλά μέσα από τον κλάδο μας. Δηλαδή, 

επιμορφώσεις που γίνονται μέσα από τη δουλειά μας.

Σ: Πάνω σε τι αντικείμενο κυρίως;

Ε1: Κυρίως στα Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Οργάνωση της Τάξης, Θεατρικό Παιχνίδι έχω πα

ρακολουθήσει, ΠΕΚ Μουσικής έχω κάνει. Διάφορα.

Σ: Ωραία. Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματικά 

δίκτυα εκπαιδευτικών, επαγγελματικούς συλλόγους, επαγγελματικά συνδικάτα;

Ε1: Όχι. Σε επαγγελματικά συνδικάτα όχι. Σε πολιτιστικούς συλλόγους μόνο. Σε πολιτιστι

κούς συλλόγους, ναι.
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Σ: Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως είναι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του;

Ε1: Ε, να είναι συνεπής στη δουλειά του, να είναι τυπικός στα ωράριά του, να εκτελεί τα κα- 

θήκοντά του με ευθύνη, να μην αφήνει περιθώρια σε διάφορους να παρεμβαίνουν στο έργο 

του, δηλαδή, να βάζει τα όριά του, αλλά και εκείνος να είναι εντάξει σε όλα. Να μην παρα

βιάζει και εκείνος τα ίδια όρια που βάζει. Γενικώς, να μην ενημερώνει τους γονείς στο πόδι, 

να είναι τυπικός και να έχει αναρτήσει πρόγραμμα εβδομαδιαίων ή μηνιαίων συναντήσεων με 

διάφορους και να μην παρεμβαίνουν όλοι αυτοί στο εκπαιδευτικό του έργο, κλπ.

Σ: Ωραία. Θεωρείτε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό; Πληροίτε όλα τα προηγού

μενα χαρακτηριστικά;

Ε1: Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, «επαγγελματίας εκπαιδευτικός», αν και προσπαθώ 

όσο μπορώ να είμαι τυπική και υπεύθυνη. Πολλές φορές στο έργο μας υπάρχουν παράγοντες 

αστάθμητοι που παρεμβαίνουν. Δηλαδή, αν έρθει μία μάνα, η οποία είναι λαχανιασμένη 

πρωί-πρωί και τρέχει στη δουλειά της 7 ηώρα και δεν μπορεί άλλη ώρα να πάρει άδεια και 

θέλει να μιλήσουμε για το παιδί της, δεν μπορώ να της πω όχι. Δηλαδή, κάπου εμείς αναγκα

ζόμαστε, από τη φύση της δουλειάς μας, να παραβιάζουμε τον επαγγελματισμό. Η δουλειά 

μας περισσότερο αγγίζει αυτό που λέμε «λειτούργημα». Όχι αγγίζει, θέλω να πιστεύω ότι εί

ναι έτσι, γιατί ποτέ δεν σκεφτήκαμε ούτε το χρηματικό αντίτιμο, με το οποίο αμειβόμαστε. 

Ποτέ. Δηλαδή, ούτε εκείνοι οι συνάδελφοι που παίρνουν λιγότερα χρήματα -τώρα που έχει 

γίνει αυτός ο διαχωρισμός- ούτε εκείνοι που παίρνουν περισσότερα ποτέ δεν σκεφτήκαμε, 

δηλαδή, ότι «αυτό θα το κάνω, γιατί παίρνω πολλά χρήματα» ή «αυτό δεν το κάνω, επειδή 

παίρνω λιγότερα». Δεν υπάρχει επαγγελματισμός, δηλαδή, στην εκπαίδευση. Αν θέλεις να 

λέγεσαι δάσκαλος, δεν θα πρέπει να λέγεσαι επαγγελματίας. Αυτές οι δύο έννοιες είναι αντι

φατικές.

Σ: Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προη- 

γουμενων ετών;

Ε1: Ο ρόλος δεν αλλάζει, είναι ίδιος. Απλά, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Εγώ είχα την τιμή 

και τη χαρά να είμαι στην εκπαίδευση τα χρόνια, στα οποία πηγαίναμε στο σχολείο με χαρά. 

Υπήρχε πνεύμα ομοψυχίας. Οι συνάδελφοι, ο ένας βοηθούσε τον άλλο χωρίς αντάλλαγμα. 

Προσφέρονταν οι μεγαλύτεροι να βοηθήσουν τους νεότερους και χωρίς επικαλύψεις και χω

ρίς μέντορες και χωρίς αναγκαστική προσφορά. Τα χρόνια αυτά που πέρασαν, δηλαδή, ήταν
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φανταστικά στην εκπαίδευση. Όλοι μαζί, νέοι και μεγαλύτεροι, πηγαίναμε εκδρομές, τραγου

δούσαμε, συζητούσαμε για την τάξη, συζητούσαμε για όσα μας απασχολούν χωρίς μερολη- 

ψία, χωρίς τίποτα. Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει, διότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε 

πολλή γραφειοκρατική δουλειά που δεν είναι δική μας δουλειά αυτή και παραμελούμε πολλές 

φορές ή ξεχνάμε πράγματα που πρέπει να γίνουν στην τάξη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που ε

μείς έχουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό για ένα παιδάκι ή να βγάλουμε μία εργασία συγκε

κριμένη για ένα παιδάκι που δεν έχει καταλάβει κάτι από το εκπαιδευτικό μας έργο, από τη 

θεωρία και πρέπει να το εξηγήσουμε, εκείνη την ώρα μπορεί να έρθει κάποιος υπεύθυνος και 

να μας πει «Βγάλε αυτές τις φωτοτυπίες» ή «Πέρνα αυτές τις απουσίες μέσα». Κατάλαβες; 

Είναι κάτι που δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Έπρεπε να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη 

στα σχολεία ή, αν όχι γραμματειακή υποστήριξη, κάπως θα έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα της 

γραφειοκρατίας. Ένα αυτό. Άλλο ένα, μας αναγκάζουν τώρα να κάνουμε αξιολόγηση. Εμείς 

από μόνοι μας αξιολογούμαστε από γονείς, από παιδιά, από γειτονιά, από το προσωπικό του 

σχολείου και, γενικώς, αξιολογούμαστε από όλους. Είμαστε στα μάτια της γειτονιάς και της 

κοινωνίας το νούμερο 1 στην αξιολόγηση. Μας ανάγκασαν πέρυσι και κάναμε αυτοαξιολό

γηση. Συμμετείχαμε όλοι αναγκαστικά, γιατί μας όρισαν. Κάναμε την αυτοαξιολόγηση, βγά

λαμε τα πορίσματά μας και είδαμε τι ανάγκες έχουμε. Αυτές οι ανάγκες δεν καλύφτηκαν πο

τέ. Αν είναι να κάνουμε την αξιολόγηση, για να μοιράζονται χρήματα διάφοροι και για να εί

μαστε εμείς απασχολημένοι συνεχώς και αν έτσι θέλουν να χαντακώσουν την παιδεία μας και 

να ιδρύσουν σχολεία ιδιωτικά, αυτό δεν θα το καταφέρουν.

Σ: Πάνω ακριβώς σε αυτό που λέτε, έχετε δει κάποια διαφορά στον εαυτό σας όσον αφορά τις 

ευθύνες και τις αρμοδιότητες;

E1: Οι ευθύνες μου και οι αρμοδιότητες εμένα είναι οι ίδιες. Από την πρώτη ημέρα που ανέ

λαβα υπηρεσία μέχρι τώρα, η συνέπεια και η ευθύνη δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό. Όχι α

ξιολόγηση να μας βάλουν ή οτιδήποτε, εμείς είμαστε δάσκαλοι, ορκιστήκαμε να είμαστε δά

σκαλοι και έτσι θα είμαστε.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν ή διευκολύνουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα τη 

σημερινή εποχή;

Ε1: Η ευελιξία. Το να είναι ο δάσκαλος ευέλικτος. Να μπορεί να δημιουργήσει, να έχει το 

χρόνο, γιατί είναι πολύ πιεσμένος από τα βιβλία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αναλυτι

κών προγραμμάτων περισσότερο. Πρέπει να βγει κάποια συγκεκριμένη ύλη. Πρέπει να μειω

θεί η ύλη οπωσδήποτε, για να έχει ο εκπαιδευτικός χρόνο ελεύθερο να ασχοληθεί με άλλα
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πράγματα που δίνουν χαρά στο παιδί. Να κάνει ένα θεατρικό παιχνίδι, να βγει στη γειτονιά, 

να μαζέψει φύλλα, να επεξεργαστεί θέματα. Όταν μας πιέζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να τα 

κάνουμε αυτά τα πράγματα.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτι

κού;

Ε1: Είπαμε. Η γραφειοκρατία και οι εντολές άνωθεν, αφού πρέπει να γίνουν κάποια πράγμα

τα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το παιδαγωγικό μας έργο. Αυτά.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική ευθύνη, προσωπική υπόθεση ή 

ότι επιβάλλεται έξωθεν;

Ε1: Ο επαγγελματισμός, όπως εγώ τον αντιλαμβάνομαι, ως λειτούργημα που είπαμε, είναι 

δική μου ευθύνη καθαρά. Δηλαδή, ό, τι και να συμβαίνει από έξω, είτε άνωθεν είτε έξωθεν, 

εμείς θα πρέπει να εκτελούμε το έργο μας και αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. 

Δηλαδή, είναι κάτι εσωτερικό. Από μέσα μας αυτό το πράγμα επιβάλλεται, όχι από κάποιον 

άλλο. Αυτό λέγεται αυτοέλεγχος και αυτοπειθαρχία στο επάγγελμά μας.

Σ: Παρόλα αυτά, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως είναι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊ

κή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι, τα τελευταία 

χρόνια, προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματι

σμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κα

τάρτιση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Είστε εσείς ενήμερη για 

τέτοιου είδους δράσεις και πώς θα τις χαρακτηρίζατε;

Ε1: Όταν θέλω να ενημερωθώ και όταν χρειαστεί να ενημερωθώ, μπαίνω στο Internet -ξέρω 

να μπαίνω στο Internet- και βρίσκω τα προγράμματα που με ενδιαφέρουν. Απλά, αυτά τα 

χρόνια δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά για οικογενειακούς λόγους, αν και, κατά καιρούς, το 

έχω ψάξει και με ένα σχολείο είχαμε κάνει αίτηση να συμμετέχουμε στο Comenius και σε 

όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά, δυστυχώς, δεν μας δέχτηκαν τότε. Σε ένα σχολείο που ή

μουν, στο 27ο, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε όλοι οι συνάδελφοι ασχοληθεί με αυτό το θέ

μα, είχαμε καταθέσει εργασίες διάφορες και τι σκοπεύαμε να κάνουμε, αλλά, τελικά, δεν μας 

δέχτηκαν. Φαίνεται θα ήταν τα χρόνια των ισχνών αγελάδων τότε.

Σ: Μιας και το αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατά καιρούς διάφορα προγράμματα, 

όπως είναι το Comenius, το Socrates, το Leonardo Da Vinci και διάφορα άλλα τέτοια που δεν
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είναι και τόσο γνωστά. Αφορούν την ανταλλαγή και κινητικότητα των εκπαιδευτικών σε άλλη 

χώρα.

Ε1: Ναι.

Σ: Εσείς μου είπατε ότι δεν έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες.

Ε1: Όχι, όχι.

Σ: Παρόλα αυτά, θα επιθυμούσατε, αν σας δινόταν η δυνατότητα στο μέλλον;

Ε1: Βεβαίως, θα επιθυμούσα. Εννοείται.

Σ: Οι προαναφερθέντες οργανισμοί, τα τελευταία κυρίως χρόνια, προωθούν διάφορα κριτήρια 

επαγγελματισμού που τα συνδέουν με όρους, όπως η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικό

τητα και θεωρούν ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα προκύςει και μία ποιοτικότερη εκπαίδευση. Είναι 

όντως έτσι;

Ε1: Δεν νομίζω. Αυτοί είναι όροι του εμπορίου και της αγοράς. Καμία σχέση με το σχολείο. 

Το σχολείο είναι ζωντανός οργανισμός. Δάσκαλοι και μαθητές είναι ένα, είναι μία ομάδα, εί

ναι μία κοινότητα. Θα πρέπει να στηρίζονται σε άλλες έννοιες, στις έννοιες της αγάπης και 

του σεβασμού.

Σ: Ακριβώς για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες ή πρότυπα αναφοράς, όπως τα ονομά

ζουν οι ίδιοι. Εσείς πιστεύετε ότι τέτοιου είδους δείκτες μέτρησης στο χώρο της εκπαίδευσης 

λειτουργούν ως ένα μέσο αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης των εκπαιδευτικών εν τέλει;

Ε1: Αξιολόγησης και ελέγχου.

Σ: Παράλληλα, συνδέουν την ποιότητα και αξιολόγηση ή και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτι

κού δυναμικού, στην οποία αναφερθήκατε και η ίδια προηγουμένως, με το εκπαιδευτικό επάγ

γελμα, με τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού. Θεωρούν, δηλαδή, ότι ένας επαγγελματίας εκ

παιδευτικός θα βελτιωθεί στο έργο του αν αξιολογείται ή αυτοαξιολογείται. Πώς το αντιλαμβά

νεστε αυτό;

Ε1: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα του προσφέρει είναι επι

πλέον άγχος, θα τον κάνει ένα αυτόματο πειραματόζωο, το οποίο, από το πρωί έως το βράδυ, 

θα τρέχει να μαζεύει χαρτιά και χαρτάκια, θα τρέχει να μαθαίνει στα 50 του χρόνια Αγγλικά,
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να αποκτά πτυχία, κλπ, για να μπορέσει να αξιολογηθεί με αξιοπρέπεια -που και αυτό δεν εί

ναι σίγουρο- και, στο τέλος, το μόνο που θα μείνει είναι μία κενή τάξη με έναν εκπαιδευτικό 

αγχωμένο, μίζερο και μαζεμένο, κλεισμένο στον εαυτό του. Αυτό πιστεύω.

Σ: Συγχρόνως, οι διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσε

ται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης, ότι, δηλαδή, ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι ένας δια 

βίου μανθάνων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς στην πράξη;

Ε1: Αυτό σημαίνει να μαθαίνω μόνος μου. Βέβαια, το κράτος πρέπει να έχει υποστηρικτικές 

δομές και να μας επιμορφώνει και ενδοσχολικά και εξωσχολικά όχι, όμως, με τη μορφή την 

αναγκαστική και μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε ένα χαρακτηρισμό «επαρκής» ή «πολύ 

καλός» μόνο και μόνο, αλλά επειδή εμείς από μόνοι μας νομίζουμε ότι οι επιστήμες της Παι

δαγωγικής εξελίσσονται και χρειάζεται συνεχώς να επιμορφωνόμαστε και από μόνοι μας 

νιώθουμε την ανάγκη να το κάνουμε και όσες φορές μας δίνεται η δυνατότητα το κάνουμε. 

Δεν λέμε όχι. Όχι, όμως, να συνδεθεί όλο αυτό με την αναγκαστική αξιολόγησή μας.

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε λίγο στην αυτονομία του εκπαιδευτικού. Τι σημαίνει αυτο

νομία ενός εκπαιδευτικού και εσείς η ίδια είστε όντως αυτόνομη στο έργο σας;

Ε1: Αυτόνομη θα ήμουν, αν δεν ήμουν υποχρεωμένη να ακολουθήσω τα συγκεκριμένα ανα

λυτικά προγράμματα, τα συγκεκριμένα βιβλία, τη συγκεκριμένη ύλη, κλπ. Τότε θα ήμουν αυ

τόνομη, αν και πιστεύω ότι ιδιαίτερες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν και έχουμε μία ευελιξία. 

Εντάξει, δεν μπορούμε να παρατήσουμε το βιβλίο και να μην το κάνουμε, αλλά μπορούμε να 

το συνδέσουμε και με άλλα αντικείμενα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο, μπο

ρούμε να κάνουμε βιωματική μάθηση. Εκεί δεν υπάρχει έλεγχος και πειθαναγκασμός. Είμα

στε ευέλικτοι. Δηλαδή, είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό, τι θέλουμε στην τάξη μας, αρκεί να 

εξυπηρετούμε το σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σ: Ακόμη, προωθείται ο θεσμός της καθοδήγησης μέσω μέντορα. Mentoring ονομάζεται. Τον 

γνωρίζετε καθόλου το θεσμό αυτό;

Ε1: Ε, πώς δεν τον ξέρουμε. Τον είχαμε ακούσει από καιρό αυτό τον όρο. Ότι κάποια στιγμή 

εμείς οι παλιότεροι θα είμαστε μέντορες των νεότερων για να τους κατευθύνουμε, κλπ. Αυτό 

δεν είναι άσχημο να γίνεται. Εγώ θυμάμαι, όταν διορίστηκα, τα πρώτα χρόνια στην εκπαί

δευση, πολλούς μεγαλύτερούς μου εγώ τους ρωτούσα από μόνη μου. Πήγαινα στον έναν, πή

γαινα στον άλλον και ρωτούσα και όλοι προσφέρονταν να με βοηθήσουν. Δεν είναι κάτι νέο 

στην εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτό υπάρχει, απλά τώρα το ανακάλυψαν μερικοί.
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Σ: Οπότε, πιστεύετε ότι αξιοποιείται στην πράξη χρόνια τώρα;

Ε1: Ε, βέβαια. Όταν θέλω κάτι, δεν θα πάω στο μεγαλύτερο με την εμπειρία να τον ρωτήσω; 

Βεβαίως θα πάω και έχω και εκπαιδευτικούς που έχουν αφυπηρετήσει και έχουν βγει στη σύ

νταξη και μου έχουν αφήσει και τα βιβλία τους με τα σκετσάκια, με τα θεατρικά τους, με τα 

ποιηματάκια τους. Άπειρο υλικό από γιορτές, στολισμούς μου το έχουν αφήσει, μου το έχουν 

χαρίσει.

Σ: Οπότε, σε τι επίπεδο κινείται η συνεργασία σας με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς;

Ε1: Εδώ, στο συγκεκριμένο σχολείο, η συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων κινείται σε 

πολύ καλό βαθμό, συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε κλίμα αντιπαλότητας ούτε τί

ποτα προς το παρόν. Δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν μέσα και να δημιουργήσουν πρό

βλημα. Συνεργαζόμαστε και έχουμε ομοψυχία, ναι.

Σ: Με το διευθυντή η σχέση σας ποια είναι;

Ε1: Εγώ με τη διευθύντρια έχω πολύ καλές σχέσεις, γιατί στηρίζεται η σχέση μας και στη φι

λία. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια κάτω από άλλες συνθήκες, όταν και εκείνη ήταν εκ

παιδευτικός. Διοριστήκαμε στο ίδιο σχολείο τα ίδια χρόνια, οπότε έχουμε δεθεί διαφορετικά 

και δεν μπορεί να δει η μία την άλλη ως διευθύντρια και δασκάλα, αν και, πολλές φορές, ενώ 

πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, εγώ αντιδρώ, γιατί δεν μπορώ να τα εκτελώ κατά γράμμα, 

αν και, σε άσχετη στιγμή, εγώ θα τα εκτελέσω γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σχολείο, γιατί θα 

πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε.

Σ: Το ίδιο και με τους γονείς ή την ευρύτερη κοινότητα; Οι σχέσεις σας είναι το ίδιο καλές;

Ε1: Ναι, ναι. Με τους γονείς είναι άριστες οι σχέσεις μας. Πολύ καλές σχέσεις έχω με τους 

γονείς. Δεν παρεμβαίνουν. Με εμπιστεύονται με κλειστά μάτια. Και εντάξει, βλέπουν ότι τα 

παιδιά τους προχωρούν και είναι καλά και ότι το επίπεδό τους είναι πολύ ανεβασμένο για Β' 

Δημοτικού. Δεν μου δημιουργούν θέματα.

Σ: Στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα των διαφόρων παγκόσμιων και διεθνών οργανι

σμών σχετικά με τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών εντάσσεται, 

μεταξύ άλλων, και η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εσείς υιοθετείτε τέτοιου 

είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;
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E1: Ναι, ναι. Εγώ έχω κάνει και το δεύτερο επίπεδο, απλά δεν έδωσα εξετάσεις, γιατί η κόρη 

μου έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή και δεν είχα εγώ υπολογιστή δικό 

μου να διαβάζω τέλος πάντων. Αλλά, χρησιμοποιώ. Και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον 

υπολογιστή. Δηλαδή, το ξέρω καλά όλο αυτό. Προβάλλω και στα παιδιά, πολλές φορές, ό, τι 

χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα φύλλα εργασίας. Θα τους δείξω κάποια πράγματα πριν και 

μετά θα ασχοληθούμε και θα εμβαθύνουμε στο θέμα. Όταν χρειάζεται, τον χρησιμοποιώ, ναι.

Σ: Συγχρόνως, προωθείται και η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες ή και αναστοχαστικές 

πρακτικές είτε σε επίπεδο σχολικής τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε και σε ευρύτε

ρο επίπεδο. Λαμβάνετε εσείς μέρος σε τέτοιου είδους έρευνες;

E1: Όχι, δεν έχω λάβει μέρος, γιατί, κατ’ αρχήν, δεν το πήρα είδηση αν έχει συμβεί εδώ στο 

σχολείο μας κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να μας έχει έρθει εδώ στο σχολείο κάποια πρόταση για 

έρευνα, αν και θα με ενδιέφερε η έρευνα.

Σ: Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού σήμερα;

E1: Οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μία σωστή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Θα μπορού

σα να πω ότι οι Ακαδημίες οι Παιδαγωγικές που είχαμε παλιά πληρούσαν περισσότερο τις 

προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή, αυτό το επάγγελμα χρειάζεται προσωπική παρουσία του καθε- 

νός. Εμείς είχαμε καθημερινές παρακολουθήσεις, διδασκαλίες από την πρώτη μέρα. Παρακο

λουθούσαμε τους καθηγητές πανεπιστημίου, της Ακαδημίας και από τα μέσα της χρονιάς και 

μετά εμείς κάναμε διδασκαλίες. Η δεύτερη χρονιά ήταν η χρονιά των διδασκαλιών από μέ

ρους μας. Δηλαδή, είχαμε συμμετοχή προσωπική, κάτι που δεν γίνεται τώρα στο πανεπιστή

μιο. Δηλαδή, γίνεται πιο απρόσωπη η εκπαίδευση τώρα. Διαβάζουμε θεωρητικά τα Παιδαγω

γικά ή τις Ψυχολογίες, πάμε δίνουμε το μάθημα και, αν υπάρχει και κανένα εξάμηνο στο τέ

λος «Παιδαγωγική Πρακτική» αυτό είναι. Πιστεύω ότι οι προϋποθέσεις, ειδικά στα επαγγέλ- 

ματά μας, θα πρέπει να αλλάξουν σε επίπεδο Πανεπιστημίου πρώτα. Μετά, βέβαια, θα πρέπει 

να ακολουθήσουν επιμορφώσεις πριν μπει ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Πολλές επιμορφώσεις, 

να μπει στην τάξη και πάλι, όταν θα είναι στην τάξη, να ακολουθήσουν και εκεί επιμορφώ

σεις ενδοσχολικές, εξωσχολικές, κλπ.

Σ: Είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέχρι στιγμής για την ενίσχυση 

ή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;
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E1: Όχι, όχι βέβαια. Το δεύτερο πτυχίο μου εγώ ουσιαστικά δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. 

Τέσσερα χρόνια στο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην Ψυχολογία και δεν το χρησιμοποίησα 

ποτέ. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία φόρμουλα, ούτως ώστε ένας εκπαιδευτικός που έχει επιπλέ

ον γνώσεις να τις χρησιμοποιήσει; Και αφιλοκερδώς. Δεν με ενδιαφέρει εγώ να αμειφθώ πα

ραπάνω. Αφιλοκερδώς. Δηλαδή, δεν έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο, έστω και μία ώρα τη 

βδομάδα, σε συμβολικό εντελώς επίπεδο; Κάποιος που έχει σπουδάσει Ψυχολογία δεν θα 

μπορούσε πάνω σε αυτό να εμβαθύνει, να κάνει κάτι στο σχολείο; Βέβαια, από τις πρωτο

βουλίες που αναλαμβάνουμε στα σχολεία, μπορούμε να φέρουμε κάποιον πιο ειδικευμένο να 

μιλήσει. Εγώ προσπαθώ, από μόνη μου, όταν έχουν προβλήματα τα παιδιά, να τα πλησιάζω 

και να μιλάμε, αλλά σε επίπεδο κρατικό δεν βλέπουμε καμία παρέμβαση.

Σ: Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους ή να λειτουργούν ως 

εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που, πολλές φορές, λαμβάνονται και εκτός εθνικών συνόρων 

από τους διάφορους υπερεθνικούς οργανισμούς;

E1: Όχι, βέβαια. Θα πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιοι, γιατί, όταν κάποιος συμμετέχει στη λή

ψη των αποφάσεων, τότε είναι και δεσμευμένος να τις εκτελέσει. Πέρα, όμως, από αυτό, έ

χουμε εμείς τον κλάδο μας, τη Δ.Ο.Ε., που, κατά καιρούς, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με 

αυτά τα θέματα και έχουμε προτείνει. Εντάξει, σπάνια τις παίρνουν υπόψη τους και σπάνια 

κάνουν αυτά που θέλουμε εμείς. Αυτά που θέλουμε εμείς και που τα ξέρουμε. Όχι επειδή τα 

θέλουμε, αλλά επειδή τα ζούμε καθημερινά και επειδή ξέρουμε ότι έτσι θα πάει πιο μπροστά 

η εκπαίδευση. Εκείνοι που είναι έξωθεν και εκείνοι που πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι η 

εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μακριά νυχτωμένοι. Μπορεί να είναι έτσι στη χώρα τους, όχι 

και στη χώρα μας. Και αν αυτό είναι το καλύτερο στη δική τους τη χώρα, γιατί ψάχνουν απε

γνωσμένα τους Έλληνες φοιτητές στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους δέχονται αμέ

σως με το που κάνουν την αίτηση; Γιατί ξέρουν ότι οι Έλληνες φοιτητές είναι εκείνοι που θα 

προοδεύσουν.

Σ: Κατάλαβα. Μιας και αναφερθήκατε στην ένωση των εκπαιδευτικών, θεωρείτε ότι η επιρροή 

των επαγγελματικών συλλόγων ή των συνδικάτων είναι αρκετά ισχυρή ως προς την προώθηση 

των αιτημάτων του κλάδου;

E1: Εξαρτάται από τη διοίκηση κάθε φορά του κλάδου αυτού, της Δ.Ο.Ε. Τώρα, ας πούμε 

αυτόν τον καιρό, επειδή έχουμε και θέματα που μας «καίνε», όπως αξιολόγηση, κλπ. νομίζω 

ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε δεμένοι και αγωνιζόμαστε. Έχουμε και μεγαλύτερα
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ποσοστά συμμετοχής στις απεργίες. Όταν έχουμε κάτι, δηλαδή, που είναι έτοιμο να μας κα

ταρρακώσει, τότε νομίζω -όπως είμαστε οι Έλληνες πάντα- ότι ενωνόμαστε και παλεύουμε.

Σ: Ωραία. Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρουσατε στις πρωτοβουλίες και τα 

προγράμματα των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκ

παιδευτικών;

Ε1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί να σκεφτούν σε τι συνθήκες εργαζόμαστε εμείς οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί. Πολλά σχολεία, ειδικά πέρυσι το χειμώνα, δούλευαν μέσα σε συνθή

κες Αλάσκας. Δηλαδή, με τα μπουφάν, με τα γάντια και με τα σκουφιά κάναμε μάθημα. Στα 

σχολεία του εξωτερικού, είναι καλωδιωμένες όλες οι τάξεις με υπολογιστές, με διαδραστι- 

κούς πίνακες. Ανά πάσα στιγμή, ό, τι θέλει ο εκπαιδευτικός απλώνει το χέρι του και το παίρ

νει, ενώ εμείς, για να έχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει μήνες πριν, βδομάδες πριν να κάνουμε 

σχεδιασμό, να τρέξουμε να μαζέψουμε υλικά, να τα φτιάξουμε, να τα φέρουμε στο σχολείο, 

όλα αυτά. Αν θέλουν να βοηθήσουν, ας βοηθήσουν με υλικοτεχνική υποδομή. Να μας δώ

σουν την υλικοτεχνική υποδομή ή να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιούμε την υλικοτεχνική 

υποδομή κάπως, για να συμμετέχουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιου είδους προγράμμα

τα, αλλά όχι θεωρητικώς ή με πάρα πολλές θεωρίες που οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας δεν 

μπορούν να κάτσουν να ακούσουν και δεν έχουν υπομονή. Πρακτικά πράγματα, 1, 2, 3, 

πράγματα πρακτικά που θα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Πιστεύω, αν θέλουν να βοη

θήσουν έτσι. Αλλιώς, να έρθουν να μας πουν πώς θα κάνουμε το σχεδιασμό. Για να γίνει κα

λύτερη η εκπαίδευση στην Ελλάδα, νομίζω ότι εκείνοι δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Είναι διαφο

ρετικές οι συνθήκες εκεί. Μπορούν να μας βοηθήσουν, δηλαδή, μόνο με υλικοτεχνική υπο

δομή και με κάποια βοήθεια για το πώς να αντιλαμβανόμαστε τις τεχνολογίες στην εκπαίδευ

ση, δηλαδή, πώς να τις χρησιμοποιούμε.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

Ε1: Μακάρι εσείς τα νέα παιδιά που κάνετε τα μεταπτυχιακά σας να γίνουν ακουστά από 

τους ιθύνοντες, εκείνους που κατά καιρούς φτιάχνουν τα αναλυτικά προγράμματα στην εκ

παίδευση και θα ήμουν ευγνώμων, αν κάποια στιγμή τους άκουγαν όλους τους «από κάτω» 

και δεν κοιτούσαν μόνο να πάρουν τα χρήματα της αξιολόγησης, γιατί και αυτοί δάσκαλοι 

είναι, από εκεί ξεκίνησαν. Με πολλούς από αυτούς ήμασταν μαζί στην Ακαδημία κιόλας. Με 

πολλούς από αυτούς τους προέδρους και αντιπροέδρους ήμασταν στις Ακαδημίες και τότε 

φώναζαν για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τώρα βλέπω ότι τα έχουν ξεχάσει όλα και
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προσπαθούν πάση θυσία να αποκτήσουν εκείνα τα χρήματα που θα δοθούν στην αξιολόγηση, 

αν γίνει

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε1: Ευχαριστώ κι εγώ.

Σ: Γεια σας.

Ε1: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 2

Σ: Καλημέρα σας.

Ε2: Χαίρεται.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη.

Ε2: Κι εγώ χαίρομαι που συνεργάζομαι για αυτή την έρευνα.

Σ: Αρχικά, τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει;

Ε2: Λοιπόν, έχω τελειώσει Παιδαγωγική Ακαδημία διετούς φοιτήσεως, έχω κάνει το Παιδα

γωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Βόλου και έχω εισαχθεί και στη Θεολογική Θεσσαλο

νίκης. Αυτές είναι οι σπουδές μου.

Σ: Ωραία. Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε2: 29 έτη μέσα σε αίθουσα, χωρίς να βγω καθόλου από αίθουσα.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης;

Ε2: Όταν υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης που τα θεωρώ καλά, συμμετέχω. Όχι, όμως, 

σε όλα, διότι βάζω μπροστά και την οικογενειακή κατάσταση.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελματικούς συλ

λόγους ή επαγγελματικά δίκτυα εκπαιδευτικών;

Ε2: Σε επαγγελματικά δίκτυα εκπαιδευτικών όχι ούτε σε άλλες κοινότητες στο σχολείο.

Σ: Ο λόγος;

Ε2: Δεν το επιθυμώ και βλέπω ότι, πολλές φορές, δεν εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικοί στό

χοι. Υπάρχουν άλλα κίνητρα που υποκρύπτονται και γίνεσαι υποχείριο αυτών των κινήτρων, 

δεν είσαι ελεύθερος.

Σ: Θα ήθελα τώρα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Ποια 

θεωρείτε, δηλαδή, πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού;

Ε2: Για μένα, το να είναι κάποιος εκπαιδευτικός επαγγελματίας παύει να είναι εκπαιδευτικός. 

Προσωπικά, πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός είναι λειτουργός και εξυπηρετεί -ή μάλλον υπηρε-
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τεί- ιδανικά πίστεως και πατρίδος. Ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτά τα 

δύο ιδανικά.

Σ: Οπότε, τον εαυτό σας τον θεωρείτε επαγγελματία εκπαιδευτικό;

Ε2: Όχι, δεν τον θεωρώ επαγγελματία εκπαιδευτικό και αυτά τα 29 χρόνια εργάστηκα όχι ως 

επαγγελματίας εκπαιδευτικός και γι’ αυτό είμαι συνεχώς μέσα στην αίθουσα. Δεν έχω βγει 

ούτε μία εβδομάδα εκτός αιθούσης.

Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προηγούμενων 

ετών, κυρίως ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται πλέον;

Ε2: Ο χρόνος δεν είναι στατικός και η κοινωνία πάντοτε αλλάζει. Μέσα σε αυτά τα 29 έτη, 

έχω δει μία τεράστια αλλαγή και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονέων ως 

προς τη στάση τους απέναντι στο σχολείο και στην εκπαίδευση γενικότερα. Πιστεύω, όμως, 

ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαχρονικά είναι ίδιος. Είναι να φτιάξουμε αυτό που έλεγαν 

και οι αρχαίοι «καλό και αγαθό πολίτη, χρηστό άνθρωπο». Τώρα, εξαρτάται από τον ίδιο πό

σο θα αγωνιστεί, τι θυσίες θα κάνει σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλει να ανελιχθεί ή να παρα

μείνει ένας ταπεινός εργάτης, σιωπηλός και άγνωστος στους πολλούς.

Σ: Ο ρόλος μπορεί όντως να είναι ο ίδιος. Οι ευθύνες, όμως, είναι οι ίδιες σε σχέση με το πα

ρελθόν;

Ε2: Οι ευθύνες ίδιες είναι, με την έννοια ότι έχεις ευθύνη απέναντι στο σχολείο, στο πρό

γραμμα που υπάρχει, στο οποίο πρέπει να είσαι εντάξει, διότι έχεις δώσει και όρκο απέναντι 

στην πολιτεία, στην προστασία των μαθητών, στο πώς πρέπει να παραδώσεις τους μαθητές 

στους γονείς και στην κοινωνία γενικότερα. Γίνε, όμως, πιο συγκεκριμένη. Τι εννοείς ευθύ

νες;

Σ: Επαγγελματικές ευθύνες και αρμοδιότητες στο εκπαιδευτικό σας έργο. Ακούμε, κατά και

ρούς, για διάφορα προγράμματα. Η  αξιολόγηση είναι επίσης στην επικαιρότητα. Σίγουρα, ο εκ

παιδευτικός δεν είναι πια ένας απλός μεταδότης γνώσεων. Καλείται να ανταποκριθεί και σε τό

σα άλλα. Έτσι δεν είναι; Πώς το βλέπετε εσείς;

Ε2: Θα κάνω μία ερώτηση και εγώ. Ποιος εκπαιδευτικός σήμερα μπορεί να καυχηθεί ότι εί

ναι ανώτερος από τον Σωκράτη;

Σ: Ρητορική η ερώτηση.
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E2: Η απάντηση επαφίεται στον καθένα. Ο Σωκράτης ούτε υπολογιστές είχε ούτε tablet ούτε 

ηλεκτρικό ρεύμα ούτε τίποτε. Και όμως, ποιος μπορεί να φτάσει τον Σωκράτη;

Σ: Λοιπόν, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν, ενισχύουν ή διευκολύνουν τον εκπαιδευ

τικό στο επάγγελμά του τη σημερινή εποχή;

E2: Πιστεύω ότι η ψυχική του υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο 

ψυχικός του κόσμος και η τοποθέτησή του απέναντι στη ζωή, σε αρχές και αξίες. Αυτά είναι 

που θα του δώσουν δύναμη. Και η οικονομική εικόνα του σπιτιού του σε προσωπικό επίπεδο 

και αυτή βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι, όμως, ουσιαστικός παράγοντας, όχι όμως και αμελη

τέος. Θα αναφέρω μία συνέντευξη που είχε γίνει, θα την ανακαλέσω στη μνήμη μου. Την πε

ρίοδο Γέλτσιν, όταν γινόταν στη Γιάλτα μία συγκέντρωση των δυτικών χωρών και της Ρωσί

ας, κάποιος Αμερικανός δημοσιογράφος έκανε μία ερώτηση σε έναν πανεπιστημιακό Ρώσο, 

πυρηνικό επιστήμονα, και του λέει «Γιατί εσείς δεν φεύγετε από τη Ρωσία, αφού ο μισθός 

σας είναι πενιχρός και να πάτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που σας καλεί και να προσφέρετε 

εκεί τις γνώσεις και τις υπηρεσίες σας;». Η απάντησή του ήταν η εξής: «Ο λαός μας έχει ανε- 

βάσματα και κατεβάσματα. Εμείς τώρα οδηγούμαστε προς τον πάτο, θα φτάσουμε στον πάτο. 

Όταν φτάσουμε στον πάτο, θα γίνει η κάθαρσις και εμείς είμαστε συνηθισμένοι να δουλεύ

ουμε και για ένα πιάτο ψωμί και φακές για να ζήσουμε. Εσείς, στη Δύση, που τα έχετε όλα 

ταυτίσει με το χρήμα και στην Αμερική, ειδικότερα, όταν φτάσετε σε αυτή την κατάσταση, 

θα συνεχίσετε να εργάζεστε για την πατρίδα και για την κοινωνία σας γενικότερα;». Κάτι τέ

τοιο απαντώ και εγώ εδώ πέρα σε αυτή την ερώτηση.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον εκπαιδευτικό στο επάγγελμά του 

τη σημερινή εποχή;

E2: Πιστεύω ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή παρεμποδίζει σε πολλά τον εκπαιδευτικό με τα 

όρια που του βάζει, με στεγανά, με τα βιβλία που υπάρχουν. Ας πούμε, στα Μαθηματικά, υ

πάρχει το κύριο βιβλίο και 4 βοηθητικά, τα οποία είναι άνευ ουσίας. Ο καθένας εκπαιδευτι

κός θα μπορούσε να βρει τις κατάλληλες ασκήσεις και πολύ καλύτερες από αυτές που υπάρ

χουν, διότι κρίνει και ανάλογα με το υλικό που έχει. Αυτά τα βιβλία που καθένα έχει και το 

βοηθητικό του, όπως είναι η Ιστορία με το βιβλίο εργασιών, Μαθηματικά, Ελληνικά, Φυσική, 

κλπ. στο μόνο στο οποίο συντελούν είναι να οδηγούν τους εκπαιδευτικούς όλους να έχουν 

κοινή γραμμή πορείας, να μην παρεκκλίνουν, άρα να μην είναι ελεύθεροι στο πνεύμα τους 

και στις ενέργειές τους και, φυσικά, να αυξάνουν το χρηματικό ποσό που βρίσκεται στις τσέ

πες κάποιων ανθρώπων λόγω των συγγραφικών δικαιωμάτων.
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Σ: Ωραία. Πιστεύετε ότι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι δική τους ατομική υπόθε

ση, δική τους ατομική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται από κάποιους εξωτερικούς φορείς;

Ε2: Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θέλει να επιβληθεί από εξωτερικούς φορείς και μάλιστα έξω 

από την ελληνική παιδεία, είτε αυτή είναι η κλασσική παιδεία είτε είναι η πατερική σοφία. 

Δηλαδή, έξω από τα δικά μας δεδομένα. Θέλουν να μας αλλοτριώσουν ως έθνος.

Σ: Ποιοι;

Ε2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα και τέτοιοι οργανισμοί.

Σ: Ακριβώς εκεί θα ήθελα να αναφερθώ τώρα. Αυτοί οι οργανισμοί που προαναφέρατε, τα τε

λευταία χρόνια, προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του ε

παγγελματισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφω

ση, την κατάρτιση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Είστε εσείς 

ενήμερος για τέτοιου είδους δράσεις και πώς θα τις χαρακτηρίζατε;

Ε2: Γνωρίζω όλες αυτές τις δράσεις. Φαινομενικά, είναι πολύ καλές. Πίσω, όμως, υποκρύ

πτεται πονηριά και καταστροφή του χαρακτηριστικού μας ως ορθοδόξων και ως Ελλήνων. 

Άρα, για μένα, δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Μπορούμε, όμως, τα θετικά στοιχεία να τα δού

με και να τα αξιοποιήσουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τίποτε, έστω και αν αυτό 

έχει πονηρό στόχο. Μπορούμε να βάλουμε στην άκρη κάποιο θετικό, το οποίο να το αξιο- 

ποιήσουμε, να το αφομοιώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ ημών.

Σ: Τα τελευταία χρόνια, πάλι οι προαναφερθέντες οργανισμοί προωθούν διάφορα κριτήρια ε

παγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του εκπαι

δευτικού και, εν τέλει, με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς κάτι τέτοιο;

Ε2: Μάλιστα. Κατ’ αρχάς, άλλο το να έχω τελειώσει 2 ή 3 σχολές, να έχω κάνει μεταπτυχια

κό και διδακτορικό, να κατέχω 3 και 4 ξένες γλώσσες και άλλο το να μπορώ να σταθώ μέσα 

στην τάξη. Επομένως, πιστεύω ότι τα κριτήρια αυτά, όπως τοποθετούνται, τοποθετούνται σε 

λάθος βάση. Μπορούμε να έχουμε έναν άριστο «επιστήμονα», πολύ κακό, όμως, έως κάκιστο 

διδάσκαλο. Άρα, λοιπόν, είναι άλλα τα κριτήρια εκείνα, τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν 

τον καλό διδάσκαλο και την καλή διδασκαλία και την καλή, γενικότερα, παιδεία.

Σ: Και πάλι οι παγκόσμιοι οργανισμοί για τη μέτρηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες ή πρότυπα αναφοράς, όπως τα ονομάζουν. Εσείς πιστεύετε
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ότι τέτοιου είδους δείκτες μέτρησης λειτουργούν ως ένα μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, 

ελέγχου του ή ενίσχυσής του στην πράξη;

Ε2: Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένη στα πρότυπα αναφοράς; Ένα παράδειγμα.

Σ: Για παράδειγμα, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί λένε ότι ο ιδανικός επαγγελματίας εκ

παιδευτικός έχει χαρακτηριστικά, όπως να εξελίσσεται, δηλαδή, να παρακολουθεί προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης. Αυτά θεωρούν ότι είναι κάποια γνωρί- 

σματά του. Για να μετρήσουν όλα αυτά, έχουν κάποια πρότυπα που εντάσσονται σε μία λογική 

μέτρησης. Πώς εκλαμβάνετε εσείς μία τέτοιου είδους πρακτική;

Ε2: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν πολύ κακούς εκπαιδευτικούς και ανθρώπους, οι οποίοι δεν 

θα αγαπούν καθόλου το παιδί, διότι το μόνο που θα τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν 

“bonus”, προσόντα, δηλαδή, να ανελιχθούν και, φυσικά, η έννοια του προσώπου ως άτομο 

ούτε καν θα τους ενδιαφέρει. Επομένως, τα θεωρώ εκ του πονηρού. Και θέτω και εγώ ένα 

άλλο ερώτημα και ένα άλλο πρότυπο. Έχουμε τον Πατέρα Κοσμά τον Αιτωλό. Επί 19 συνα

πτά έτη, γύρισε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, από Κωνσταντινούπολη έως Ιόνια νησιά, από 

Γενούσο ποταμό έως Ρόδο. Χωρίς να έχει χρήματα δικά του, έκτισε 10 Γυμνάσια, 200 Δημο

τικά και επαναλειτούργησε 1.000 Δημοτικά Σχολεία προτρέποντας τους κατοίκους να φτιά

χνουν σχολεία και όχι εκκλησίες, προτρέποντας τους κατοίκους κοινά να βάζουν χρήματα για 

διδασκάλους παρά για δρόμους και γεφύρια. Ποιος σύγχρονος παιδαγωγός μπορεί να συγκρι- 

θεί με αυτόν τον άνθρωπο και με την αγάπη αυτού του ανθρώπου ως προς το μαθητή, του ο

ποίου τα πρότυπα ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά των συγχρόνων οργανισμών και συγ

χρόνων παιδαγωγών, αλλά πολύ ειλικρινή και αγαθά τα κριτήριά του; Αυτός ο άνθρωπος από 

τη σύγχρονη παιδαγωγική που εκπροσωπούν κάποιοι με τι θα βαθμολογούνταν;

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι η εσωτερική διάθεση και η αγάπη (με διακόπτει)

Ε2: Η εσωτερική διάθεση και η αγάπη είναι πολύ ανώτερη από το να με βάζουν να είμαι σε 

αντιπαράθεση με τους συναδέλφους μου, να τους θεωρώ εχθρούς, όχι συναδέλφους και συ

νανθρώπους, όχι συνεργάτες, διότι «θα κάνω τα αδύνατα δυνατά -εφόσον είμαι πλέον μονά

δα- να τους ξεπεράσω, να είναι υποδεέστεροι χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα».

Σ: Κατά πόσον θεωρείτε ότι η ποιότητα, η αξιολόγηση ή η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

δυναμικού, που είναι ιδιαίτερα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, συνδέεται με τον επαγ

γελματισμό του εκπαιδευτικού;
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E2: Λοιπόν, επιμένουμε στη λέξη «επαγγελματισμός», ενώ εγώ επιμένω ότι ο εκπαιδευτικός 

δεν είναι επαγγελματίας (γελάει). Κατ’ αρχάς, δεν είμαι εναντίον της αξιολόγησης και ούτε 

της αυτοαξιολόγησης. Ένας άνθρωπος πρέπει πάντοτε και μόνος του να αξιολογεί τον εαυτό 

του και να αξιολογείται και να παίρνει και τα μηνύματα από τους γύρω του. Εάν δεν κάνει 

αυτά τα πράγματα, τότε είναι εγωιστής και είναι καταδικασμένος σε αποτυχία, πλήρη αποτυ

χία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αξιολογούμαστε από την κοινωνία γενικότερα και, ειδικότερα 

σε μία μικρή κοινωνία, η αξιολόγηση είναι πολύ σκληρή και δεν στέκεται μόνο στον άνθρω

πο, αλλά και στην οικογένειά του. Έχει προεκτάσεις και για την οικογένειά του. Η σύγχρονη 

αξιολόγηση, αυτή η οποία πάει να περάσει, πιστεύω ότι είναι κάκιστη, όπως κάκιστη ήταν 

και η αξιολόγηση που είχαμε τόσα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, η οποία, δυστυ

χώς, είχε άμεση σχέση με το σε ποιο κομματικό στρατόπεδο ήσουν. Άνθρωποι, οι οποίοι δεν 

πέρασαν στην Ελλάδα, άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βαθμό κάτω από τη βάση, άνθρωποι, οι ο

ποίοι πήραν πτυχία μετ’ αλληλογραφίας και με εμβάσματα στις ανατολικές χώρες βλέπουμε 

να είναι διευθυντές και να άγουν και να φέρουν τον κλάδο σε συνδικαλιστικά πόστα, αλλά 

και σε διοικητικά. Έχουν και διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Αντιλαμβάνεται κανείς πώς τα 

έχουν. Ένα 3 και ένα 5 δεν μπορεί να γίνει εικοσάρι. Και το βλέπουμε και στον τρόπο που ο

μιλούνε, στην πενία που υπάρχει στο λόγο τους. Άρα, η αξιολόγηση πρέπει να είναι αντικει

μενική, σωστή, δίκαια και με ουσιαστικά κριτήρια, όχι με κριτήρια κομματικής πειθαρχίας ή 

να είσαι πειθήνιο όργανο συγκεκριμένων οργανισμών, όπως αυτών που προαναφέραμε.

Σ: Οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι ο σωστός εκπαιδευτι

κός είναι αυτός, ο οποίος είναι ένας δια βίου μανθάνων. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της 

δια βίου μάθησης; Είναι όντως έτσι και τι σημαίνει στην πράξη η δια βίου μάθηση;

E2: Ο Σωκράτης είπε «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Στην ουσία, αυτό είπε, δια βίου μάθηση. 

Ο ταπεινός άνθρωπος πρέπει συνεχώς να προσλαμβάνει καινούργιες παραστάσεις. Ο σωστός 

εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να είναι ενήμερος για καινούργιες παιδαγωγικές αρχές, για 

συγγράμματα συναδέλφων του, παιδαγωγών και άλλων επιστημόνων, όπως είναι της Ιατρι

κής, Κοινωνιολογίας, κλπ. Άλλωστε, ένας καλός ιατρός πάντοτε ακολουθεί αυτό το φαινόμε

νο της δια βίου μάθησης, ένας καλός πολιτικός μηχανικός δεν στέκεται μόνο στο τι έχει γνω

ρίσει στο Πολυτεχνείο, ένας καλός επαγγελματίας και έμπορος πρέπει συνεχώς να εξελίσσε

ται. Γ ιατί όχι ο εκπαιδευτικός;
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Σ: Θεωρείτε πως είστε ένας αυτόνομος εκπαιδευτικός; Τι σημαίνει αυτονομία στην πράξη στο 

εκπαιδευτικό σας έργο;

Ε2: Να είσαι αυτόνομος. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσω την έννοια «ελεύθε

ρος». Πιστεύω ότι προσπαθώ να είμαι ελεύθερος. Τελείως ελεύθερος δεν είμαι, διότι πρέπει 

να κάνω το αναλυτικό πρόγραμμα είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει. Επομένως, δεν είμαι 

τελείως ελεύθερος. Έχω την εντύπωση ότι είμαι ελεύθερος και προσπαθώ να κάνω ελεύθε

ρους πολίτες τους μαθητές μου. Τι σημαίνει τελικά; Να σκέπτονται σωστά χωρίς να είναι 

δούλοι κανενός, αλλά σεβόμενοι τους νόμους, το Σύνταγμα και το συνάνθρωπό τους.

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα θεσμό που προωθείται από τους παγκόσμιους οργανι

σμούς. Είναι ο θεσμός της καθοδήγησης μέσω μέντορα, το περίφημο Mentoring. Δηλαδή, ένας 

πιο έμπειρος εκπαιδευτικός, με περισσότερα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει τα 2

3 πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας ενός νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού να τον συμβουλέψει, 

να τον καθοδηγήσει, να του μεταδώσει την εμπειρία του από τα έτη του στην εκπαίδευση. Έχετε 

εσείς λάβει μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα ή διαδικασίες είτε από την πλευρά του λήπτη 

βοήθειας είτε από την πλευρά του δότη βοήθειας, να δώσετε, δηλαδή, εσείς την καθοδήγησή 

σας;

Ε2: Θεωρώ την έννοια του μέντορα πολύ κακή. Ποιος είμαι εγώ που θα είμαι μέντωρ στο 

συνάνθρωπό μου έστω και αν έχω 30 χρόνια υπηρεσίας; Αλλιώς μπορούμε να καθοδηγήσου

με τον άλλο. Με το παράδειγμά μας. Εκείνο είναι που μιλάει, εκείνο είναι που φωτίζει, εκείνο 

είναι που καθοδηγεί και όχι οι λέξεις και το χρηματικό ποσό που κρύβεται πίσω από αυτή τη 

θέση. Συν η ιδιοτέλεια και τα πάθη που μπορεί να έχει κάποιος και να τα ξεπεράσει προς τους 

υφισταμένους και, μάλιστα, αν πρόκειται και για το αντίθετο φύλο. Έχουμε τέτοια παραδείγ

ματα από την περίοδο των επιθεωρητών, τα οποία πολύ σωστά ο κλάδος αγωνίστηκε να τα 

αντιμετωπίσει και να τα βγάλει έξω από την παιδεία, διότι δεν στεκόταν μόνο σε εκπαιδευτι

κά θέματα, αλλά σε θέματα μεταθέσεων, ανέλιξης των συναδέλφων, αν δεν είχαν ίδιες από

ψεις, ακόμη και σε σεξουαλική παρενόχληση.

Σ: Αν καταλαβαίνω σωστά, θεωρείτε ότι είναι καλό να παρέχεται η συμβουλή ή η υποστήριξη 

στους συναδέλφους, αλλά όχι με τέτοιου είδους διαδικασίες που προάγουν πιο ιεραρχικά ή κομ

ματικά συμφέροντα.

Ε2: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι το συνάνθρωπό σου μπορείς 

να τον διδάξεις με το παράδειγμά σου. Και αν δεν διδαχτεί στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος,
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μπορεί αυτό το παράδειγμα να αποτελέσει τη σπίθα τη μικρή που έλεγε ο Κωστής Παλαμάς 

«μέσα στη χόβολη υπάρχει η σπίθα» που μπορεί να ανάψει μετά από 5 ή 10 χρόνια, όταν θα 

ωριμάσουν οι συνθήκες στον καθένα, με ελευθερία.

Σ: Εκτός από το θεσμό του μέντορα, στον οποίο αναφερθήκαμε μόλις, τα τελευταία χρόνια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτι

κών, όπως είναι το Comenius, το Erasmus, το Leonardo Da Vinci και άλλα τέτοιου είδους 

προγράμματα. Πώς εκλαμβάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία;

Ε2: Επειδή έχω συναδέλφους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα προγράμματα αυτά 

έχουν τρέξει πολύ περισσότερο, διαπιστώσαμε ότι έχουν συντελέσει στο να απορρυθμίζεται 

το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα προ

γράμματα, βγήκαν χαμένοι σε βάθος χρόνου μέσα στη χρονιά, αποσυντονίστηκαν.

Σ: Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί;

Ε2: Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι το ίδιο, αλλά για σκέψου κάποιος εκπαιδευτικός να λείπει 10

15 μέρες. Ποια είναι τα κίνητρά του; Για να πάρει θετικά, που σίγουρα υπάρχουν, ή για να 

κάνει διακοπές;

Σ: Οπότε, το ενδεχόμενο συμμετοχής σας σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα πώς θα το βλέπατε;

Ε2: Ούτε αρνητικός είμαι. Είμαι επιφυλακτικός. Σίγουρα, μπορεί κάτι να πάρουμε από τους 

συνανθρώπους μας, γιατί όλοι έχουν να δώσουν, αλλά όχι, όμως, να γίνονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Να γίνονται ουσιαστικά.

Σ: Οπότε, θα συμμετείχατε, αλλά υπό προϋποθέσεις;

Ε2: Δεν θα συμμετείχα, γιατί θα έφευγα από την οικογένειά μου. Για μένα, η οικογένειά μου 

είναι πάνω απ’ όλα.

Σ: Για άλλους λόγους, λοιπόν, δεν θα συμμετείχατε.

Ε2: Έτσι, έτσι.

Σ: Α π’ ό, τι καταλάβατε, στη σημερινή εποχή, οι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρ

φωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα 

και κριτήρια, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολο

γιών. Υιοθετείτε εσείς τέτοιου είδους πρακτικές στο εκπαιδευτικό σας έργο;
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E2: Πάντα στην εκπαιδευτική διαδικασία όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τη νέα τε

χνολογία. Παλιά, είχαμε το πινάκιον και το λαγοπόδαρο για να σβήνουμε το πινάκιον. Ήρθε 

ο μαυροπίνακας, έρχεται ο υαλοπίνακας, έρχεται η τηλεόραση και το video, ο πολύγραφος, ο 

υπολογιστής και ο διαδραστικός πίνακας. Θα ήταν παραλογισμός εάν όλα αυτά δεν τα χρησι

μοποιούσαμε. Βεβαίως, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά με μέτρο και χωρίς να έχουμε 

την εντύπωση ότι αυτά μπορούν να υποκαταστήσουν το πρόσωπο. Για μένα, το Α και το Ω 

είναι ο διδάσκαλος και όχι όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μέσα που μπορούν να βοηθήσουν σε ά- 

ριστο βαθμό, όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Σ: Συγχρόνως, προωθείται και η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες και αναστοχαστικές 

πρακτικές είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε και σε ευρύτερο επίπεδο. 

Συμμετέχετε εσείς σε τέτοιου είδους έρευνες ή προγράμματα;

E2: Έχεις το χρόνο να αφήσεις έστω και μία ώρα από τη διδακτέα ύλη και από το πρόγραμμά 

σου, όταν δεν μπορείς να βγάλεις την ύλη και τη βγάζεις ασθμαίνοντας; Ερώτημα, λοιπόν, 

εδώ πέρα. Έχεις το χρόνο, όταν έχεις άλλες υποχρεώσεις, να συμμετέχεις; Σε κάποιες, που 

είναι σε σχολικό επίπεδο, ναι, αλλά όχι σε πολλές.

Σ: Τώρα, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στη συνεργασία. Πώς είναι η συνεργασία σας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς, το διευθυντή και την ευρύτερη κοινότητα;

E2: Αυτό θα μπορούσαν να το πουν κάποιοι άλλοι που να είναι και πιο αντικειμενικοί. Μπο

ρείς να το πεις και εσύ. Τι κλίμα βρήκες μέσα στο σχολείο; Βρήκες πρόσωπα που χαμογε

λούν; Βρήκες ανθρώπους που μιλάει ο ένας στον άλλο και κατανοεί ο ένας τον άλλο; Αν υ

πάρχουν πρόσωπα που χαμογελούν και άνθρωποι που συζητούν μεταξύ τους, σημαίνει ότι η 

συνεργασία μεταξύ τους είναι άριστη.

Σ: Από τη δική σας πλευρά, είναι όντως έτσι τα πράγματα στο επίπεδο των διαπροσωπικών 

σχέσεων;

E2: Νομίζω ότι είναι σε άριστο επίπεδο η συνεργασία μου με τους συναδέλφους στο συγκε

κριμένο σχολείο. Και μιλώ για το συγκεκριμένο, δεν μιλώ για άλλο σχολείο.

Σ: Και με το διευθυντή;

E2: Και με το διευθυντή.

Σ: Με τους γονείς;
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E2: Οι γονείς θέλουν ιδιαίτερο χειρισμό. Ακόμη και η μεγαλύτερη αλήθεια, αν τους ειπωθεί 

ευθέως, θα αντιδράσουν, διότι δεν δέχονται να τους προσβάλλεις το παιδί, έστω και αν αυτό 

είναι αλήθεια. Εάν, λοιπόν, τη μεγαλύτερη αλήθεια την προσφέρουμε με ένα ωραίο περιτύ

λιγμα για τα θετικά του παιδιού τους, θα αποδεχτούν και αυτά στα οποία υστερούν τα παιδιά 

και θα είναι δεκτικοί. Αλλά, με τους γονείς χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.

Σ: Ωραία. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγ

γελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές;

E2: Τώρα, αυτό εξαρτάται από το τι βάζει ο καθένας εκπαιδευτικός ως στόχο.

Σ: Από τη δική σας πλευρά.

E2: Νομίζω αυτό που είπα. Να είσαι ελεύθερο πρόσωπο, να αγαπάς το μαθητή, το συνάν

θρωπό σου και την κοινωνία, να θέλεις να φτιάξεις μία οικουμένη ειρηνική, ελεύθερη, δημι

ουργική, που να προοδεύει, να μην είναι ανταγωνιστική -πολύ σημαντικό αυτό- διότι, όταν 

υπάρχει ανταγωνισμός, παύει να υπάρχει εκπαίδευση και παιδεία και να πιστεύει ο εκπαιδευ

τικός, κατ’ εμέ, σε βασικές αρχές ήθους σαν αυτές που είχε η Αντιγόνη μέσα από τις τραγω

δίες των κλασσικών της αρχαιότητας και άλλων σπουδαίων διδασκάλων του γένους μας.

Σ: Είστε ευχαριστημένος από τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέχρι στιγμής για την ενίσχυ

ση των δεξιοτήτων σας;

E2: Ο κλάδος μας πέρασε πολύ δυσκολότερες στιγμές. Οπότε, είμαι ευχαριστημένος. Το θέ

μα είναι να αξιοποιούμε αυτές τις δυνατότητες είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε χρόνο είτε 

σε οτιδήποτε άλλο.

Σ: Μέχρι στιγμής, είδαμε τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με την επαγ

γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε εσείς ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα επιτύ

χουν πραγματικά χωρίς την εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης α

ποφάσεων;

E2: Δεν θα πετύχουν όσο κι αν πιέζουν, όσο κι αν προσπαθήσουν να κάνουν τον εκπαιδευτι

κό επαγγελματία. Στο τέλος, δεν θα πετύχουν, διότι αντίκεινται σε βασικούς νόμους της αν

θρώπινης κοινωνίας, διότι είναι ιδιοτελείς, διότι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, στην ελευθε

ρία, στον προορισμό του ανθρώπου. Δεν θα πετύχουν στο τέλος. Ήδη δεν επιτυγχάνουν μέσα 

στην παιδεία, διότι θα ήθελα να πω και σε μία προηγούμενη ερώτηση αν υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στο πρώτο έτος διορισμού και στο τριακοστό έτος που έχω φτάσει. Βλέπω την κοι
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νωνία μας και τους μαθητές να γίνονται περισσότερο απάνθρωποι, περισσότερο ατομιστές, 

περισσότερο εγωιστές, αλλά περισσότερο λυπημένοι, δυστυχισμένοι. Άρα, δεν έχουν επιτύ

χει, γιατί αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν και ο κόσμος όλος θα γυρίσει σε βασικές αρχές 

που έχει στηριχτεί η κοινωνία γενικότερα.

Σ: Αναφέρατε προηγουμένως ότι καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να μη λειτουργούν ως εκτελε

στικά όργανα αποφάσεων άλλων. Πιστεύετε ότι οι επαγγελματικοί σύλλογοι ή τα επαγγελματικά 

δίκτυα θα μπορούσαν να έχουν κάποια ισχυρή επιρροή ως προς την προώθηση των αιτημάτων 

του κλάδου; Συνήθως, οι πολλοί ακούγονται περισσότερο από τον έναν, γι ’ αυτό το ρωτάω.

Ε2: Τι επιρροή μπορεί να έχει ένα κομματικό παρακλάδι εκπαιδευτικών, το οποίο λέει ότι 

«υποστηρίζω τις θέσεις των εκπαιδευτικών» και, κατ’ ιδίαν, το μόνο που τον ενδιαφέρει αυ

τόν που ηγείται του παρακλαδιού είναι να βελτιώσει τη θέση τη δική του, της γυναίκας του, 

των παιδιών του και των κουμπάρων του; Καμία δεν θα έχει. Εάν δεν είναι «πουλημένοι» και 

εάν αυτά τα δίκτυα έχουν ανθρώπους, οι οποίοι αποβλέπουν στο κοινό καλό, τότε, ναι, αλλά, 

όπως είναι σήμερα, όχι.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, τροποποιούσατε, προσθέτατε ή αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες και 

τα προγράμματα των διαφόρων υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με την επαγγελματική ανά

πτυξη των εκπαιδευτικών;

Ε2: Θα τους έλεγα να βάλουν μέσα Θεό, να σέβονται την ελευθερία των ανθρώπων, να μην 

κοιτάζουν τον πλουτισμό 5-10 ανθρώπων και πολυεθνικών, να γυρίσουν πίσω αυτά που έ

χουν κλέψει από τον Τρίτο Κόσμο, να σέβονται τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του κάθε 

λαού και, εάν δεν έχουν κατά Θεόν προσέγγιση, τουλάχιστον να έχουν τη σωκρατική ηθική. 

Αυτό.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι ή να σημειώσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

Ε2: Όχι.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε2: Να’ σαι καλά, Αλεξάνδρα.

Σ: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 3

Σ: Καλημέρα σας.

Ε3: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Αρχικά, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε3: Τελείωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία στα Γιάννενα και έκανα και εξομοίωση μετά, για

τί οι αρχικές σπουδές ήταν διετούς φοίτησης.

Σ: Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε3: Έχω 21 χρόνια προϋπηρεσία.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε 

διάφορα σεμινάρια ή ημερίδες;

Ε3: Σεμινάρια και ημερίδες έχω κάνει αρκετά. Είναι πάρα πολλά. Έχω παρακολουθήσει αρ

κετά.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελματικά δίκτυα ή 

επαγγελματικούς συλλόγους εκπαιδευτικών;

Ε3: Τον όρο «επαγγελματικός» δεν καταλαβαίνω.

Σ: Υπάρχουν διάφορες ενώσεις εκπαιδευτικών και επαγγελματικοί σύλλογοι, όπως είναι, για 

παράδειγμα, και οι επαγγελματικοί σύλλογοι γιατρών, οι επαγγελματικοί σύλλογοι δικηγόρων, 

κλπ.

Ε3: Κατάλαβα. Είμαι και μέλος του συλλόγου, είμαι και μέλος του Δ.Σ. Αυτή την περίοδο 

είμαι γενικός γραμματέας του συλλόγου.

Σ: Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτι

κών. Ποια, δηλαδή, θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών;

Ε3: Κατ’ αρχάς, ο όρος «επαγγελματισμός» νομίζω ότι είναι λίγο αδόκιμος για τον εκπαιδευ

τικό, γιατί επάγγελμα νομίζω ότι είναι κάτι άλλο γενικότερα και ότι αφορά κάτι άλλο. Λόγω 

της ιδιαιτερότητας που έχει η δουλειά μας, δεν το κατατάσσω ως επάγγελμα, δεν μπορώ να το
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δω σαν επάγγελμα. Για να καταλάβεις τι εννοώ, μία μέρα, για παράδειγμα σήμερα, είμαι ά- 

κεφος, δεν είμαι καλά. Αλίμονο. Σε μία άλλη δουλειά, πιθανόν να ήμουν σε μία άκρη και να 

καθόμουν και να μην έκανα τίποτα, αλλά με τη δουλειά που κάνω δεν μπορώ αυτό το πράγμα 

να το αφήσω έτσι και το προσπερνάω μέσα στην τάξη. Το ότι δεν έχω κέφι σήμερα και δεν 

έχω όρεξη το προσπερνώ στην τάξη και είμαι και σήμερα όπως κάθε μέρα με τα παιδιά. Άρα, 

λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι λίγο αδόκιμος ο όρος για μένα. Δεν είναι επάγγελμα η δουλειά 

που κάνω. Αυτό που λέμε λειτούργημα νομίζω με εκφράζει καλύτερα. Τι θεωρώ τώρα σωστό 

και πώς πρέπει να είσαι; Κατ’ αρχάς, πρέπει να είσαι αυτό που περιέγραψα λίγο πριν. Δηλα

δή, και να μην είσαι καλά εσύ ψυχολογικά ή να μην έχεις κέφι, πρέπει να δώσεις αυτό που 

πρέπει στους μαθητές. Έχεις απέναντί σου 15-20 παιδιά, ίσως και παραπάνω. Άρα, λοιπόν, 

πρέπει να τους δώσεις αυτό που πρέπει. Να έχεις τη σωστή επικοινωνία μαζί τους, να έχεις 

ένα όμορφο κλίμα μέσα στην τάξη, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, κατά τη γνώμη μου, από την 

εμπειρία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια και έχοντας υπόψη και τη θεωρία. Γιατί θέλω να 

σου πω τώρα ότι αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα από την Ακαδημία, όταν φοιτούσα, ήταν έ

νας συνάδελφος καθηγητής, ο οποίος μας έκανε Ειδική Διδακτική και το πρώτο πράγμα που 

μας τόνισε ήταν αυτό, το κλίμα μέσα στην τάξη που είναι βασικός παράγοντας και εγώ το 

έχω διαπιστώσει αυτό και από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια. Άμα δεν έχεις ένα όμορφο 

κλίμα μέσα στην τάξη, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Άρα, λοιπόν, απαντώντας σε αυτό που 

με ρώτησες πριν για επαγγελματισμό ή σαν λειτούργημα, όπως το λέω εγώ, ξεκινάμε από ε

κεί. Για να είσαι σωστός, πρέπει να φτιάξεις ένα ωραίο κλίμα στην τάξη, να έχεις μία σωστή 

επικοινωνία με τους μαθητές. Άμα δεν το έχεις αυτό, νομίζω ότι όσες γνώσεις και αν προ

σπαθήσεις να τους δώσεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Άρα, πρώτα αυτό, ένα ωραίο κλίμα ανε

ξάρτητα από το πώς είσαι εσύ. Θέλω να το συνδέσω και με αυτό που είπα πριν. Άρα, όταν θα 

πάω μέσα στην τάξη, πρέπει οπωσδήποτε το κλίμα να είναι όμορφο, να είναι ευχάριστο για 

να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά.

Σ: Οπότε, θα θεωρούσατε τον εαυτό σας έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό;

Ε3: Ε, ναι. Τώρα, για να απαντήσουμε σε αυτό το πράγμα, να απαντήσω εγώ ο ίδιος για τον 

εαυτό μου νομίζω ότι δεν είναι το καλύτερο, αλλά εντάξει, αδυναμίες όλοι έχουμε. Δεν υπάρ

χει τέλειο θεωρώ, αλλά με την προσπάθεια που καταβάλλω, νομίζω ότι είμαι στα standard 

του επαγγελματισμού έτσι όπως το θέτεις, αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση.

Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προηγούμενων 

ετών;
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E3: Δεν ξέρω το σήμερα με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει μόνο με τη συγκυρία, με το σχο

λείο μόνο ή γενικότερα;

Σ: Έχει να κάνει και με το σχολείο και με το ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως εσείς τον αντιλαμ

βάνεστε.

E3: Εγώ το ρόλο του εκπαιδευτικού τον αντιλαμβάνομαι και λίγο ευρύτερα, όχι μόνο στον 

καθαρά μαθησιακό τομέα. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος έχει ιστορία μέσα στην κοινωνία, 

στη δράση του μέσα στην κοινωνία. Άρα, λοιπόν, εμείς οι εκπαιδευτικοί, καλώς ή κακώς, 

μπαίνουμε στα σπίτια όλων των Ελλήνων μέσω των παιδιών τους. Άρα, λοιπόν, πέρα από τη 

γνωστική πλευρά και το να μάθουν τα παιδιά κάποια πράγματα και κάποια γνωστικά αντικεί

μενα, νομίζω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε και συνειδήσεις σε μεγάλο βαθμό με τη δική 

μας στάση και όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για την οικογένειά τους και για την 

κοινωνία γενικότερα, αφού, όπως είπα και πριν, μπαίνουμε, καλώς ή κακώς, στα σπίτια όλων 

σχεδόν των Ελλήνων που έχουν παιδιά, μέσω των παιδιών τους. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ο 

ρόλος μας είναι πολύπλευρος και σημαντικός και επιτελούμε και έναν κοινωνικό ρόλο και 

θέλω να το συνδέσω με τη σημερινή συγκυρία που ζούμε στη χώρα μας εδώ με την κρίση και 

το πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εγώ νομίζω ότι είναι χρέος του εκπαιδευτικού, σε αυ

τή τη συγκυρία που ζούμε, να βάλει και αυτός το λιθαράκι του και σε αυτόν τον τομέα. Ο 

κλάδος έχει ιστορία, όπως ξεκίνησα να λέω. Έχει το ρόλο του αφυπνιστή ο εκπαιδευτικός, ο 

δάσκαλος εδώ και χρόνια πολλά. Εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει, δηλαδή, σε όλες τις κοι

νωνικές δράσεις. Θέλω να αναφέρω, δηλαδή, τη συμβολή του παλιότερα στην Εθνική Αντί

σταση, στο Πολυτεχνείο και σε όλες τις εκφράσεις τις κοινωνικές, όπου υπήρχε συνεισφορά 

των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος του είναι του αφυπνιστή πέρα από το διδακτικό αντικείμενο το 

συγκεκριμένο που έχει μέσα στην τάξη. Άρα, λοιπόν, στη σημερινή συγκυρία, σίγουρα μπο

ρεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ανάλογα βέβαια με το τι πιστεύει και αυτός ο ίδιος. Ναι, 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σαφώς. Είναι οι ανάγκες τέτοιες που μπορεί να έχει και έ

ναν άλλο ρόλο πέρα από αυτόν το συγκεκριμένο.

Σ: Όσον αφορά κυρίως τις επαγγελματικές ευθύνες και αρμοδιότητες που ανατίθενται πλέον σε 

έναν εκπαιδευτικό, έχετε δει εσείς κάποια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στην 

εμπειρία σας;

E3: Νομίζω ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση οδηγεί στη διάλυση 

της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι, δυστυχώς, η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για το καλό της εκπαί

δευσης και για το καλό των παιδιών. Ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα. Γίνεται μία εμπορευ-
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ματοποίηση της εκπαίδευσης και την οδηγούν προς την ιδιωτικοποίηση. Θα αναφέρω 2-3 

πραγματάκια για όλα αυτά που γίνονται. Είμαστε, ας πούμε, εδώ στο σχολείο μας 18-20 συ

νάδελφοι, καθόμαστε, όπως είδες, σε ένα μεγάλο τραπέζι ο ένας απέναντι από τον άλλο. Αντί 

να βλέπουμε το συνάδελφό μας απέναντι ως συνάδελφο, ως συνεργάτη, ως φίλο, θα αρχίσου

με να το βλέπουμε ως εχθρό, μην τυχόν έχει κάτι παραπάνω στο portfolio -γιατί έχουμε και το 

portfolio τώρα- ή ένα χαρτί παραπάνω από μένα και θα αξιολογηθεί καλύτερα ή χειρότερα με 

βάση αυτό το χαρτί. Βλέπουμε, δηλαδή, τους συναδέλφους ως ανταγωνιστές και ως εχθρούς 

και όχι ως συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες. Νομίζω ότι είναι σε λάθος δρόμο αυτή η κα

τάσταση και ότι δεν πάμε καλά και όλα αυτά που γίνονται στόχο δεν έχουν την καλυτέρευση 

της εκπαίδευσης, αλλά έχουν στόχο άλλο. Να κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία, να κατηγοριο

ποιήσουν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές να τους κάνουν και αυτούς όχι συναγωνιστές, 

δηλαδή να συναγωνίζονται ποιος θα είναι καλύτερος, αλλά ανταγωνιστές. Νομίζω ότι είναι 

σε λάθος δρόμο τα τελευταία χρόνια.

Σ: Άρα, απ’ ό, τι κατάλαβα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες είναι περισσότερες, αλλά έχουν ο

δηγήσει προς την αποπροσωποποίηση της εκπαίδευσης, αν αντιλαμβάνομαι σωστά αυτό που λέ

τε.

Ε3: Ναι, ναι. Αποπροσωποποίηση, όπως είπες, αλλά την πάνε και προς την ιδιωτικοποίηση. 

Δηλαδή, βάσει του Συντάγματος -δεν θυμάμαι τώρα το άρθρο- η πατρίδα, η χώρα μας πρέπει 

να προσφέρει δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Αυτό πλέον δεν γίνεται. 

Υπάρχει υποχρηματοδότηση και στα σχολεία για τις λειτουργικές δαπάνες, υπάρχει μείωση 

και στους μισθούς των εκπαιδευτικών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά και με βάση αυτό 

που γίνεται τώρα, δηλαδή, αυτό με την αξιολόγηση, μπήκαμε σε ένα τριπάκι τύπου «Και δεν 

θέλεις την αξιολόγηση; Γιατί; Δεν είσαι καλός, γι’ αυτό;». Αυτό το πράγμα που πάει να γίνει 

τώρα δεν είναι αξιολόγηση για να δεις το καλό, είναι αξιολόγηση για να βρεθεί μία δεξαμενή 

ανθρώπων, οι οποίοι θα τιμωρηθούν, θα απολυθούν, θα μπουν σε διαθεσιμότητα, κλπ. Εμείς 

έχουμε κάνει προτάσεις σαν κλάδος, θέλουμε, αλλά έχουμε πει πώς θέλουμε να είναι, όχι με 

τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά με χαρακτήρα που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευ

τικών και γενικότερα του σχολείου. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί 

νομίζω ότι είναι σε βάρος της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών των ίδιων, των μαθητών και 

σε ό, τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν, ενισχύουν ή διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο 

επάγγελμά του τη σημερινή εποχή και ποιοι ότι τον παρεμποδίζουν;
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E3: Κατ’ αρχάς, ένα βασικό πράγμα που λείπει από τα σχολεία εδώ και χρόνια πολλά -εγώ 

έχω τώρα 21 χρόνια πραγματικής προϋπηρεσίας και είναι αρκετά για να έχεις μία εμπειρία 

νομίζω- αυτό που λείπει από τα πρώτα χρόνια που πήγα μέχρι και σήμερα, παρόλο που έχουν 

αλλάξει κάποια πράγματα και έχουν μπει οι υπολογιστές, η Πληροφορική, κλπ., πάλι λείπει η 

υποδομή και τα υλικοτεχνικά μέσα στον ίδιο βαθμό, θα έλεγα, που έλειπαν από τα πρώτα 

χρόνια που πρωτοδούλεψα. Εγώ δούλεψα για πρώτη φορά το ’90. Από τα πρώτα χρόνια, λοι

πόν, το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και στο κτιριακό θέμα είχα

με πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, αν καλυφτούν αυτά σε πρώτη φάση, που είναι βασικά, έπειτα νο

μίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκείς για να κάνουν τη δουλειά. Παίρνουν τα εφόδια 

από τις σπουδές τους, αλλά βασικό πράγμα είναι η συνεχής επιμόρφωσή τους. Ένα άλλο 

πράγμα, δηλαδή, που πρέπει να υπάρχει είναι η συνεχής επιμόρφωση, η οποία δεν υπάρχει 

σήμερα. Είναι απαραίτητη, βασικό πράγμα.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας, αν και δεν σας αρέσει και ιδιαίτερα αυτός ο όρος, είναι 

δική σας ατομική ευθύνη, προσωπική υπόθεση ή ότι επιβάλλεται έξωθεν;

E3: Νομίζω ότι στη δουλειά τη δικιά μας -δεν ξέρω σε άλλες δουλειές- είναι προσωπική υπό

θεση. Δηλαδή, είναι και θέμα εγωισμού, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή, νομί

ζω ότι κανένας δάσκαλος δεν δέχεται να μπει στην τάξη και να είναι ανεπαρκής και να μην 

μπορεί να είναι σωστός εκεί μέσα. Δεν το δέχεται κανείς. Το λέω έτσι κατηγορηματικά. Κα

νείς δεν το δέχεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί μας και εγώ ο ίδιος που έχουμε 

κάποιες αδυναμίες. Τέλειος δεν είναι κανένας. Οι αδυναμίες αυτές θα είναι σε κάτι που τυχόν 

του έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να το ελέγξει, αλλά είμαι βέβαιος -και το λέω με πολύ έντονο 

τρόπο γιατί θέλω να το τονίσω- ότι κανείς δεν δέχεται να μπει στην τάξη και να μην ξέρει αυ

τό που πρέπει να κάνει, να μην το γνωρίζει καλά. Άρα, είναι προσωπική υπόθεση.

Σ: Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως είναι η Ευ

ρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Ο.Ο.Σ.Α. και η UNESCO προωθούν διάφορες πρω

τοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που τα 

συνδέουν με την αρχική εκπαίδευσή τους, την επιμόρφωση, την κατάρτιση και τη δια βίου επαγ

γελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Είστε εσείς ενήμερος για τέτοιου είδους δράσεις και 

προγράμματα;

E3: Σου είπα ότι ένα βασικό πράγμα είναι η διαρκής επιμόρφωση. Είναι αίτημα δικό μας, 

απαίτηση. Γίνονται κάποια πράγματα τέτοια αποσπασματικά. Έχουμε ένα πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται, πρέπει να πάρουμε αυτά τα χρήματα, να τα πάρει το 90%, να τα μοιρα
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στούν 2, 3, 5 και αν πάρει και ο επιμορφούμενος κάτι, αν πάρει από το υπόλοιπο 10% κάτι. 

Σε αυτό το στυλ λειτουργεί η επιμόρφωση. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Διαφωνώ κάθετα 

με αυτό. Πρέπει να υπάρχει οργανωμένα από την ελληνική πολιτεία θεωρώ και από το Υ

πουργείο Παιδείας. Δηλαδή, οργανωμένα προγράμματα που θα αφορούν όλους τους εκπαι

δευτικούς επιμόρφωσης και κατάρτισης συνεχούς. Να βγει ένα πρόγραμμα κάθε 3 χρόνια ή 

κάθε 5, να γίνει ένας προγραμματισμός τέτοιος. Όλα τα άλλα για μένα είναι «κουραφέξαλα».

Σ: Συγχρόνως, οι προαναφερθέντες υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν διάφορα κριτήρια επαγ

γελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα, αλλά και την 

ποιότητα της εκπαίδευσης. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο; Θεωρείτε ότι υπάρχει μία τέ

τοια συσχέτιση μεταξύ κριτηρίων επαγγελματισμού, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότη

τας και ποιοτικότερης εκπαίδευσης;

Ε3: Κατ’ αρχάς, η λέξη ανταγωνιστικότητα θα έχεις καταλάβει από την αρχή της κουβέντας, 

για μένα, θα πρέπει να είναι μακριά από την εκπαίδευση. Μακριά από την εκπαίδευση ο α

νταγωνισμός. Δεν είναι πολυεθνικές τα σχολεία που προωθούν προϊόντα και «σκοτώνονται» 

ποιος θα βάλει το προϊόν στην αγορά. Για μένα, μακριά η λέξη ανταγωνισμός. Δεν θέλω να 

την ακούω στην εκπαίδευση. Συναγωνισμός, ναι, έχει άλλη έννοια, αλλά ανταγωνισμός ση

μαίνει κάτι εχθρικό, ότι θα υπάρχει αντιπαλότητα και εχθρότητα ανάμεσα. Μακριά από μένα 

αυτά. Πες μου λίγο και το δεύτερο.

Σ: Προωθούνται διάφορα κριτήρια επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικό- 

τητα και ανταγωνιστικότητα της εκπαίδευσης.

Ε3: Μπράβο, αποτελεσματικότητα. Τώρα, λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και θα ήθελα να το συνδέ

σω λίγο με την αξιολόγηση. Πώς θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, 

πώς και με ποια κριτήρια; Επειδή και η ίδια είσαι δασκάλα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν 

μπαίνεις και έχεις 20-25 παιδιά που είναι 20-25 διαφορετικές προσωπικότητες από διαφορε

τικό σπίτι, με διαφορετικά προβλήματα, με διαφορετικά εφόδια, κλπ. πώς είναι δυνατόν και 

ποιος είναι αυτός που θα μετρήσει και θα βγάλει ένα συνολικό αποτέλεσμα για μια τάξη ή για 

ένα σχολείο και θα πει ότι αυτός ο δάσκαλος με αυτά τα παιδιά ή αυτό το σχολείο το δικό μας 

εδώ με τα 200 παιδιά πέτυχε ή απέτυχε; Δεν είναι τόσο εύκολο να μετρηθούν αυτά. Δεν είναι, 

δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα που μετράς. Δεν είναι μία συγκεκριμένη παραγω

γή που λες ότι «έβγαλα τόσα κομμάτια, ενώ ο άλλος έβγαλε λιγότερα, άρα εγώ τα κατάφερα 

καλύτερα». Είναι πολύπλευρο το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα. Άρα, λοιπόν, 

τέτοιου είδους προγράμματα νομίζω ότι στοχεύουν αλλού. Στοχεύουν σε αυτό που είπα πριν,
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να διαλύσουν την εκπαίδευση από πολύτιμο δημόσιο αγαθό και να την κάνουν εκπαίδευση 

για λίγους.

Σ: Ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, η αλήθεια είναι ότι όντως προωθούν διάφορους δείκτες μέ

τρησης ή πρότυπα αναφοράς. Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι ένα μέσο αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών, ελέγχου τους ή ενίσχυσής τους εν τέλει;

Ε3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μέσο ελέγχου και μάλιστα ασφυκτικού ελέγχου και προσπά

θειας να τους οδηγήσουν εκεί που θέλουν αυτοί και να οδηγήσουν την εκπαίδευση εκεί που 

θέλουν και θέλω να το συνδέσω λίγο και με αυτό που σου είπα στην αρχή ότι ο ρόλος του εκ

παιδευτικού, πέρα από καθαρά μαθησιακός και διδακτικός, είναι και ο ρόλος του αφυπνιστή 

της κοινωνίας. Εγώ έτσι το βλέπω και θα έλεγα ότι δεν μπορώ να βάλω διαβάθμιση ποιος εί

ναι πιο σημαντικός. Είναι και οι 2 ρόλοι εξίσου σημαντικοί. Και η παροχή συγκεκριμένων 

εφοδίων στα παιδιά σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και η διαμόρφωση ανθρώ

πων ελεύθερων και διεκδικητικών, γιατί ελεύθερος σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει κιό

λας. Με όλα αυτά που γίνονται νομίζω ότι θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους ρομπότ που δεν θα 

μπορούν να διεκδικούν, που θα είναι προγραμματισμένοι και κουρδισμένοι να κάνουν συγκε

κριμένα πράγματα που τους επιβάλλουν και τους επιτάσσουν και δεν θα τους δίνεται η δυνα

τότητα να έχουν αυτή την ευελιξία και σαν άνθρωποι να έχουν την ελευθερία να αποφασί

ζουν και να αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν. Γι’ αυτό, λοιπόν, και διαφωνώ κάθετα με 

όλα αυτά.

Σ: Αναφερθήκατε προηγουμένως στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού δυ

ναμικού που είναι και ιδιαίτερα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Οι διάφοροι διεθνείς, 

παγκόσμιοι οργανισμοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέ

εται με τον επαγγελματισμό τους. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αξιολογείται ή αυτοα- 

ξιολογείται θα μπορέσει να είναι και ένας πιο επαγγελματίας εκπαιδευτικός ή καλύτερος στο έρ

γο του. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς κάτι τέτοιο;

Ε3: Νομίζω ότι το είπαμε και πιο πριν ότι με τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση δεν έχει 

αυτό το σκοπό. Είμαι βέβαιος πλέον για αυτό, ότι δεν έχει αυτόν το σκοπό. Ο σκοπός είναι 

άλλος. Ο σκοπός είναι ο εκπαιδευτικός να είναι εκφοβισμένος, να είναι πειθαρχημένος, να 

μην μπορεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία του, τη διαφορετικότητά του, πρέπει να είναι σε κά

ποια πλαίσια. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ θα ήθελα ένα σχολείο τόσο ελεύθερο που το λέω 

σχηματικά, αν και σε μία κοινωνία και στις πόλεις μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει πρακτι

κά, να μην έχει καν μάντρα, να μην έχει περίφραξη. Τόσο ελεύθερο. Δηλαδή, άμα φτιάξουμε
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φυλακές, τα παιδιά θα τα κρατήσουμε μέσα. Αν φτιάξουμε, ας πούμε, έναν τοίχο 3 μέτρα, θέ

λει δεν θέλει, το παιδί θα μείνει μέσα, δεν μπορεί να φύγει. Η «μαγκιά» είναι να το έχω το 

παιδί εδώ χωρίς τοίχο. Εγώ ένα τέτοιο σχολείο θέλω και ένα τέτοιο σχολείο δεν γίνεται με τον 

τρόπο που επιχειρείται με αυτού του είδους την αξιολόγηση.

Σ: Κατάλαβα. Και πάλι οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης, ότι, δηλαδή, ο επαγγελματίας εκ

παιδευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων. Τι σημαίνει δια βίου μάθηση στην πράξη;

Ε3: Στα λόγια μόνο. Εντάξει, «πετάμε» συνθήματα. Είχαμε εδώ και διάφορους υπουργούς 

που άλλαζαν το όνομα, για παράδειγμα, Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, «πρώτα 

ο μαθητής», κλπ. Η ουσία πού είναι; Εγώ θέλω να δω στην πράξη ποια είναι η ουσία. Θεωρί

ες και υποσχέσεις υπάρχουν πολλές και συνθήματα πάρα πολλά. Στην πράξη, εμείς σαν κλά

δος ζητάμε επιμόρφωση διαρκή που συνδέεται με τη δια βίου μάθηση, την οποία δεν την έ

χουμε. Αντιθέτως, έχουμε κάποια αποσπασματικά προγράμματα που έρχονται μέσω του 

ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα τέτοια προγράμματα που πρέπει να απορροφήσουμε κάποια κονδύ

λια, όπως γίνεται και τώρα με την αξιολόγηση που είναι μέσω του ΕΣΠΑ και πρέπει να πά

ρουν τόσα εκατομμύρια. Άρα, λοιπόν, σώνει και καλά με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να πα

ρουσιάσουμε κάτι. Αυτό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το είπα από την αρχή. Όλα 

αυτά που γίνονται νομίζω ότι δεν είναι το ένα με το άλλο ξένα. Συνδέονται όλα. Όλα αυτά τα 

προγράμματα που γίνονται από υπερεθνικούς οργανισμούς που ανέφερες νομίζω ότι δεν είναι 

τυχαία. Είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, ξέρουν πολύ 

καλά πού θέλουν να πάνε τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην βρουν εμάς τόσο εύκολη λεία. 

Να αντισταθούμε και εμείς σαν εκπαιδευτικοί και η κοινωνία γενικότερα σαν κοινωνία, γιατί 

το θέμα της εκπαίδευσης αφορά όλη την κοινωνία και δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό.

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε λίγο στην αυτονομία των εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει να 

είναι ένας εκπαιδευτικός αυτόνομος; Μπορεί να είναι και είναι όντως έτσι; Τι σημαίνει αυτο

νομία των εκπαιδευτικών;

Ε3: Έχουμε αυτονομία για να λειτουργήσουμε στην τάξη, αλλά πάλι και αυτή θεωρητικά. Με 

ποια έννοια το λέω θεωρητικά; Το πώς, δηλαδή, θα κάνουμε το μάθημα. Έχουμε ελευθερία 

σε αυτό, αλλά σχετικό είναι και αυτό, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο που πρέπει να 

βγάλεις μία συγκεκριμένη ύλη και υπάρχει το βιβλίο και λένε οι σύμβουλοι, για παράδειγμα, 

ότι μπορείς να επιλέξεις εσύ τι θα κάνεις κλπ. Κι αυτό πάλι, έστω ότι «ναι, μπορώ να επιλέξω 

τι θα κάνω». Μετά, μπαίνεις σε μία σύγκρουση με τους γονείς. Έρχεται ο γονέας και σου λέει
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«Γιατί δεν το κάνεις αυτό και κάνεις από εκεί, αφού αυτό είναι το βιβλίο;». Όταν υπάρχει από 

την πολιτεία ένα επίσημο εγχειρίδιο που σου λέει ότι αυτό θα είναι, θεωρητικά μπορεί να σου 

λέει ο σύμβουλος ότι έχεις τη δυνατότητα εσύ να παρακάμψεις αυτό, αλλά, στην πράξη, δεν 

μπορείς να το παρακάμψεις. Μπορείς, βέβαια, να ελιχθείς εκεί πάνω, αλλά να το παρακάμ

ψεις δεν μπορείς. Άρα, λοιπόν, είναι σχετική η ελευθερία, δεν είναι απόλυτη.

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα. Τον γνωρίζετε κα

θόλου;

Ε3: Αυτό πήγε σε μια φάση να μπει και εδώ, στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω τελικά με τις αλ

λαγές που γίνονται στα πρόσωπα των υπουργών τι έγινε, αφού κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο 

αλλάζουν και τις πολιτικές τους.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

Ε3: Δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά, από την εμπειρία μου, νομίζω 

ότι είναι λάθος και δεν χρειάζεται, δεν θα προσφέρει τίποτα. Απεναντίας, μπορεί να δημιουρ

γήσει άλλα προβλήματα, πολύ σοβαρότερα που θα έχουν να κάνουν με την εξάρτηση του μέ- 

ντορα με το νέο συνάδελφο που θα έχει υπό την εποπτεία του. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η 

έκφραση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα και σίγουρα δεν θα βο

ηθήσει.

Σ: Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατά καιρούς διάφορα προγράμματα κινητικότητας 

και ανταλλαγής εκπαιδευτικών, όπως είναι το Comenius, το Leonardo Da Vinci και άλλα τέ

τοιου είδους. Πώς εκλαμβάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία; Έχετε συμμετάσχει σε τέτοια προ

γράμματα;

Ε3: Δεν έχω συμμετάσχει σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι έχει θετικά να δώσει 

αυτό, το να έρθεις σε επαφή με συναδέλφους άλλων χωρών, με σχολεία άλλων χωρών και 

μαθητές και να δεις εκεί πώς λειτουργούν, πώς είναι το εκπαιδευτικό τους σύστημα, πώς είναι 

τα σχολεία τους, πώς είναι τα κτίρια, κλπ. Νομίζω ότι ωφέλιμο είναι, αρκεί να αξιοποιηθεί 

σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί και αυτό νομίζω, από κάποιες εμπειρίες που έχω, αν 

και δεν έχω συμμετάσχει εγώ ποτέ, ότι γίνεται με άλλους σκοπούς. Πάνε οικογενειακώς βόλ

τα, ταξίδι και ξεφεύγει από τον πραγματικό σκοπό. Αν γίνει σωστά, νομίζω ότι έχει να δώσει 

κάποια πράγματα.
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Σ: Οπότε, αν σας δινόταν η δυνατότητα, με τις προϋποθέσεις που αναφέρατε, θα πηγαίνατε, θα 

το κάνατε;

Ε3: Θα το έκανα.

Σ: Από ό, τι έχετε καταλάβει, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση 

ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, μεταξύ 

των οποίων και την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εσείς υιοθετείτε τέτοιου 

είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ε3: Οι νέες τεχνολογίες είναι χρήσιμες. Είναι ένα εργαλείο θεωρώ πολύ χρήσιμο. Έχουν μπει 

στη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Πόσο μάλλον στην εκπαίδευση πρέπει να μπουν, μπήκαν, 

αν και δεν μπήκαν στο βαθμό που θα έπρεπε ακόμα. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να βελτιωθούν 

με αυτή τη συγκυρία που έχουμε. Νομίζω, όμως, ότι πρέπει να το έχουμε σαν εργαλείο. Για 

παράδειγμα, να αναφέρω ένα απλοϊκό παράδειγμα, όπως έχουμε, ας πούμε, το χάρτη, όπως 

έχουμε την υδρόγειο σφαίρα, όπως έχουμε άλλα εποπτικά μέσα. Νομίζω ότι θα μπορούν να 

λειτουργήσουν και οι νέες τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πιστεύω σε καμία πε

ρίπτωση ότι μπορούν να αντικαταστήσουν βιβλία, να αντικαταστήσουν εκπαιδευτικούς οι 

υπολογιστές και η νέα τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση.

Σ: Επίσης, προβάλλεται έντονα η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες και αναστοχαστικές 

πρακτικές στα πλαίσια και της δια βίου μάθησης που αναφέραμε και προηγουμένως. Εμπλέκε

στε εσείς σε έρευνες είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επίπεδο σχολείου είτε σε ευρύτερο επίπεδο;

Ε3: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο.

Σ: Θα ήθελα τώρα να μου πείτε για τη συνεργασία σας με τους συναδέλφους. Σε τι επίπεδα κι

νείται η συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς;

Ε3: Κοίταξε, κατ’ αρχάς, σε ένα μεγάλο σχολείο, όπως είναι αυτό εδώ, δεν μπορείς να έχεις 

την ίδια συνεργασία με όλους. Με κάποιους μπορεί να έχεις ένα κοινό πρόγραμμα, μπορεί να 

έχεις την ίδια τάξη, ένα τμήμα ο ένας, ένα ο άλλος. Γενικά, είναι σε καλό κλίμα η συνεργασία 

και σου είπα ότι δεν είναι με όλους το ίδιο. Για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να είναι. Θα 

έχεις περισσότερη συνεργασία με κάποιον που έτυχε να πάρεις ένα πρόγραμμα μαζί ή έχετε 

την ίδια τάξη, κλπ.

Σ: Με το διευθυντή;
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E3: Εντάξει, καλά τα πάμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

Σ: Με τους γονείς των παιδιών;

E3: Και με τους γονείς καλά τα πάμε. Κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες φο

ρές. Δημιουργούνται κάποια μικροπροβλήματα που μπορεί να διογκώνονται κάποιες φορές 

και να εμπλέκονται οι γονείς με τρόπο που δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το χειριστούν και να 

κάνουν λάθος, να θέλουν να επέμβουν περισσότερο από όσο πρέπει μέσα στη λειτουργία του 

σχολείου. Ε, συμβαίνουν αυτά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η γνώση, υπάρ

χει η διάθεση για να επιλύονται.

Σ: Ωραία. Μέχρι στιγμής είδαμε τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών. Τώρα θα ή

θελα να μου πείτε, από τη δική σας οπτική γωνία, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προ

ϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών;

E3: Αυτά που είπαμε πριν.

Σ: Μου αναφέρατε την επιμόρφωση ιδιαίτερα, περισσότερα σεμινάρια και για περισσότερους, 

σωστά;

E3: Ναι, αλλά όχι σεμινάρια με τον τρόπο που γίνονται. Πρέπει να γίνει νομίζω ένας σωστός 

προγραμματισμός από το Υπουργείο. Να δουν πόσος είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών, πό

σες χιλιάδες είναι, πόσους μπορούμε κάθε χρόνο να επιμορφώνουμε. Άρα, λοιπόν, χρειαζό

μαστε για να τους επιμορφώσουμε όλους μία πενταετία. Άρα, λοιπόν, κάθε πενταετία να βά

λουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να γίνεται επιμόρφωση. Άρα, ο κάθε εκπαιδευτικός κάθε 

πενταετία θα κάνει επιμόρφωση -όχι ένα σεμινάριο- η οποία θα είναι ημερών ή και μηνών αν 

χρειαστεί και καλό θα είναι, όταν γίνεται αυτή η επιμόρφωση, να μην είναι στην τάξη, τις 

ώρες, δηλαδή, που θα έχει μάθημα να πάει να κάνει την επιμόρφωσή του. Αυτή είναι η δική 

μου άποψη και νομίζω και η άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων.

Σ: Α π’ ό, τι κατάλαβα, δεν είστε και πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από τις δυνατότητες 

που σας παρέχονται για την ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων.

E3: Όχι, όχι.

Σ: Θεωρείτε ότι οι πρωτοβουλίες, τα προγράμματα ή οι εξαγγελίες των διαφόρων παγκοσμίων 

οργανισμών θα επιτύχουν χωρίς την άμεση εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων;
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E3: Αυτό το «διεθνείς οργανισμοί» δεν μου αρέσει καθόλου. Θα το έχεις καταλάβει ήδη. Δη

λαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε σε μία περίοδο παγκοσμιοποίησης και σε μία περί

οδο, όπου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν, δυστυχώς, για εμάς άλλοι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέ

πει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν θέλω να φανεί σαν περιχαράκωση και να ακουστεί σαν 

εθνικιστική φωνή. Σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Αλλά, νομίζω ότι σε κάποια θέματα ο

φείλει η πολιτεία του κάθε κράτους, η κυβέρνησή του, να αποφασίσει πώς θέλει την εκπαί

δευση. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι θέμα πολυεθνικών οργανισμών το πώς θα είναι η εκπαί

δευση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η κάθε χώρα πρέπει μόνη της να καθορί

σει τις προτεραιότητές της, το πώς θέλει να είναι η εκπαίδευσή της και πού πρέπει να στοχεύ

ει. Για μένα, πρέπει να στοχεύει στη μόρφωση των παιδιών και όχι να βγάλει συγκεκριμένα 

εργαλεία για τις πολυεθνικές. Πρέπει να στοχεύει στη μόρφωση και στη διαμόρφωση ελεύθε

ρων ανθρώπων που να μπορούν να σκέπτονται ελεύθερα, να μπορούν να διαμαρτύρονται, να 

μπορούν να κάνουν κριτική, να μπορούν να αντιδρούν. Όλα αυτά που γίνονται σήμερα, όπως 

είπα και πριν, έχουν, για μένα, στόχο άλλο, να φτιάξουν ανθρώπους πειθαρχημένους που δεν 

θα έχουν δική τους άποψη.

Σ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η επιρροή των επαγγελματικών συλλόγων ή των συνδικάτων ως 

προς την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου;

E3: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι σημαντική η επιρροή, αρκεί τα συνδικάτα να λειτουργήσουν 

πραγματικά για το συνάδελφο, για τον εκπαιδευτικό εν προκειμένω, και όχι να λειτουργούν 

αυτοί για την «πάρτι» τους. Από αυτή τη μικρή εμπειρία που έχω από την ενασχόλησή μου με 

το συνδικαλισμό, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα αν σκεφτόμαστε το «εμείς» και 

όχι το «εγώ». Αν εγώ σήμερα, επειδή είμαι εκλεγμένος γενικός γραμματέας στο σύλλογο, 

σκέφτομαι πώς εγώ θα αναρριχηθώ παραπάνω, πώς εγώ θα ξαναείμαι εκεί και δεν θα σκεφτώ 

να προωθήσω τα συμφέροντα των συναδέλφων μου και του κλάδου σωστά, όπως πρέπει, να 

κοιτάξω το «εμείς», δηλαδή, σίγουρα δεν θα έχω σωστό αποτέλεσμα. Αν, όμως, κοιτάξω το 

συμφέρον των πολλών, όλων των συναδέλφων, τότε σίγουρα μπορεί να συμβάλλει και σί

γουρα μπορεί να έχει αποτελέσματα.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε, θα αφαιρούσατε ή θα προτείνατε στους διάφορους 

υπερεθνικούς οργανισμούς σχετικά με τις πρωτοβουλίες τους περί επαγγελματισμού και επαγ

γελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;

E3: Στους υπερεθνικούς οργανισμούς θα πρότεινα να πάψουν να ασχολούνται με αυτό το θέ

μα. Είναι θέμα ξαναλέω και δεν θέλω να παρεξηγηθεί ως εθνικιστική σκέψη, γιατί δεν είναι
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καθόλου εθνικιστική, το αντίθετο. Μπορεί κάποιος να τη θεωρήσει έτσι, γιατί λέω ότι είμαι 

ενάντια στους υπερεθνικούς οργανισμούς. Νομίζω ότι κάνουν ζημιά με τον τρόπο που λει

τουργούν.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

Ε3: Όχι.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε3: Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου.

Σ: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 4

Σ: Καλημέρα σας.

Ε4: Καλημέρα σου, Αλεξάνδρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Αρχικά, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε4: Έχω τελειώσει το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.

Σ: Ωραία. Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε4: Πάνω από 25 χρόνια.

Σ: Στην πρωτοβάθμια;

Ε4: 8 χρόνια δευτεροβάθμια και μετά πρωτοβάθμια.

Σ: Συμμετέχετε κατά καιρούς σε διάφορα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφω

σης ή κατάρτισης;

Ε4: Ναι.

Σ: Σε τι θέματα κυρίως;

Ε4: Υπολογιστές. Σε αυτό το κομμάτι κυρίως.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικούς συλλόγους ή κοινότητες μάθησης;

Ε4: Ναι.

Σ: Ας αναφερθούμε λίγο τώρα στα χαρακτηριστικά του επαγγελματία εκπαιδευτικού. Τι σημαί

νει για σας επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Ποια θεωρείτε, δηλαδή, πως είναι τα ιδιαίτε

ρα χαρακτηριστικά του;

Ε4: Ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι δραστήριος επαγγελματικά, φιλότιμος στο χώρο 

του σχολείου, παιδαγωγός. Τι άλλο να αναφέρω; Νομίζω όλα αυτά.

Σ: Θεωρείτε, λοιπόν, τον εαυτό σας επαγγελματία εκπαιδευτικό; Ότι πληροίτε όλα αυτά τα χα

ρακτηριστικά γνωρίσματα;

Ε4: Νομίζω πως ναι.

217

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προηγούμενων 

ετών, κυρίως, όμως, ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται;

Ε4: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει ίδιος. Οι ευθύνες αυξήθηκαν πάρα πολύ. Οπότε, 

μοιραία, το κομμάτι «εκπαίδευση» νομίζω ότι έχει πάει σε δεύτερη μοίρα, γιατί έχουν μπει 

κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες ευθύνες που πρέπει να αντεπεξέλθει ο εκπαιδευτικός.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διευκολύνουν έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό στο καθημερι

νό έργο του τη σημερινή εποχή;

Ε4: Που διευκολύνουν;

Σ: Ναι.

Ε4: Ενημερώνεται περισσότερο. Είναι το Internet και κάποιες βοήθειες που μπορεί να έχει 

από εκεί. Σεμινάρια και τέτοια στο χώρο δεν νομίζω ότι γίνονται στο βαθμό που θα έπρεπε. 

Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία επικοινωνία.

Σ: Ωραία. Αντίθετα τώρα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον επαγγελματία εκ

παιδευτικό στο έργο του τη σήμερον ημέρα;

Ε4: Το ίδιο το Υπουργείο τον παρεμποδίζει. Ο ρόλος που δώσαμε στους γονείς θεωρώ ότι 

τον παρεμποδίζει στο έργο του. Μπορεί και να τον ενισχύσει κάποιες φορές, αλλά, τις πιο 

πολλές φορές, θεωρώ ότι παρεμποδίζεται. Αυτά. Η κοινωνία, γενικώς η κοινωνία.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι δική τους προσωπική υπόθεση ή 

ότι επιβάλλεται από εξωτερικούς φορείς ή άλλους παράγοντες;

Ε4: Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι, πρώτα απ’ όλα, δική τους υπόθεση. Τώρα, 

αν ενισχυθεί από κάποιους άλλους, αυτό θα είναι το θετικό. Αλλά, πρώτα απ’ όλα και πάνω 

απ’ όλα, πρέπει να το θέλει να είναι. Αν δεν το θέλει, δεν γίνεται κάτι.

Σ: Παρόλα αυτά, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., 

η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι τέτοιου είδους οργανισμοί προωθούν, 

κατά καιρούς, διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωσή 

τους και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξη. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους προ

γράμματα και δράσεις;
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E4: Ν α ι.

Σ: Πώς θα τις χαρακτηρίζατε; Είναι καλό να υπάρχουν στο χώρο;

E4: Θεωρώ ότι είναι καλό, ναι.

Σ: Οι προαναφερθέντες οργανισμοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια επαγγελματι

σμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού 

και, εν τέλει, με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Θεωρείτε ότι υφίσταται μία τέτοιου είδους συ- 

σχέτιση;

E4: Όχι.

Σ: Όχι; Ως προς τι;

E4: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή, 

ταμπελίτσες «έχεις αυτό», «έχεις εκείνο», «έχεις το άλλο» και άρα είσαι σωστός εκπαιδευτι

κός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με τίποτα, δεν γίνεται. Είναι στην ψυχή του ο άλλος εκπαι

δευτικός.

Σ: Παράλληλα, οι προαναφερθέντες οργανισμοί προωθούν διάφορους δείκτες μέτρησης του ε

παγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε ότι οι εν λόγω δείκτες μπορεί να είναι ένα μέσο 

αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο;

E4: Ελέγχου είναι.

Σ: Και το αποδίδετε σε αυτό που είπατε προηγουμένως; Στα καλούπια που μπορεί να υπάρ

χουν;

E4: Ναι, μπράβο.

Σ: Ωραία. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην ποιότητα και (αυτο)αξιολόγηση του εκπαι

δευτικού δυναμικού. Κατά πόσον η (αυτο)αξιολόγηση μπορεί να συνδέεται με τον επαγγελματι

σμό του εκπαιδευτικού; Δηλαδή, η (αυτο)αξιολόγηση θα βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό να είναι 

καλύτερος επαγγελματίας στο έργο του;

E4: Η αυτοαξιολόγηση θεωρώ ότι γίνεται. Ο καθένας θα κάνει αυτό το κομμάτι του. Εννοεί

ται ότι θα πρέπει να το κάνει κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος του τριμήνου. Κάθε 

στιγμή θα πρέπει να γίνει. Και φαντάζομαι ότι ναι, θα του δώσει μία ώθηση να γίνει καλός. 

Αυτό είναι και μέσα στα κριτήρια του καλού εκπαιδευτικού. Εδώ μπαίνει. «Δεν είμαι καλός
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σε αυτό. Θα βοηθηθώ, θα πάω πιο κάτω, θα πάω και θα το ανεβάσω αυτό το κομμάτι». Για 

την αξιολόγηση δεν είμαι σίγουρη (γελάει). Την αυτοαξιολόγηση τη θεωρώ δεδομένη στο εκ

παιδευτικό έργο χρόνια τώρα.

Σ: Οι παγκόσμιοι οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται 

σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Δηλαδή, ότι ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι ένας δια βί

ου μανθάνων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ε4: Σημαίνει ότι πρέπει να ενδιαφέρεται για καινούργια προγράμματα, καινούργια δεδομένα, 

καινούργιους τρόπους διδασκαλίας, καινούργιες μεθόδους. Δόξα τω Θεώ μπήκε το Internet 

στη ζωή μας. Να το εντάξουμε, να μπορούμε να έχουμε επαφή με κάποιους άλλους συναδέλ

φους. Θεωρώ ότι ο καθένας θα δώσει κάτι.

Σ: Επίσης, θεωρείτε ότι είστε μία αυτόνομη επαγγελματίας εκπαιδευτικός; Τι σημαίνει αυτονο

μία ενός εκπαιδευτικού στην πράξη;

Ε4: Αυτονομία ενός εκπαιδευτικού στην πράξη σημαίνει να ξέρεις, όταν μπαίνεις μέσα στο 

σχολείο, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, πόσο θα αγαπήσεις αυτά τα παιδιά που έχεις απέναντί 

σου και πώς ακριβώς θα το δώσεις αυτό που εσύ θεωρείς ότι έχεις να κάνεις. Αυτόνομη εγώ 

παραμένω. Θέλω να πω ότι, παρόλο που μας δώσανε και ένα βιβλίο, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει 

να πατήσω εκεί για να δείξω αυτό που θέλω. Έχω ένα σωρό άλλες πηγές από όπου πρέπει να 

πάρω, κυρίως, αγάπη για τα παιδιά. Κι αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, θεωρώ ότι παραμένω 

αυτόνομη. Δεν μπορούν ούτε καλούπια να μου βάλουν. Είναι και θέμα δουλειάς λιγάκι. Δη

λαδή, επειδή είμαι γυμνάστρια, επειδή κάνω αυτό το διαφορετικό εν πάση περιπτώσει, είναι 

το παιχνίδι. Είναι η σχέση που μπαίνω μέσα στα παιδιά. Εδώ δεν μπορώ να μπω στα καλού- 

πια. Αν ήμουν δασκάλα, δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο, αν θα απαντούσα το ίδιο. Αυτή τη 

στιγμή απαντάω έτσι. Θεωρώ, δηλαδή, ότι είμαι αυτόνομη.

Σ: Ακόμη, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν ένα θεσμό που λέγεται «Θεσμός της 

καθοδήγησης μέσω μέντορα», το περίφημο Mentoring. Δηλαδή, ένας παλιότερος εκπαιδευτικός, 

πιο έμπειρος, με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει να υποστη

ρίξει ή να καθοδηγήσει ή να συμβουλέψει ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό στην αρχή της σταδιο

δρομίας του. Εσείς έχετε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

Ε4: Όχι.

Σ: Είτε να δώσετε συμβουλή είτε να λάβετε;
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E4: Ό χ ι.

Σ: Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, προωθεί, τα τελευταία χρόνια, κάποια 

προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικών, όπως είναι, για παράδειγμα, το 

Comenius, το Socrates, το Leonardo Da Vinci και διάφορα άλλα τέτοιου είδους προγράμματα. 

Εσείς έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα;

E4: Ναι, πήρα μέρος στο Comenius και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν φοβερή εμπειρία. Εκ

παιδευτικούς είχαμε. Τους καλέσαμε εδώ. Βέβαια, εγώ δεν μπόρεσα να πάω σε ανάλογες 

δράσεις στο εξωτερικό που γίνονταν.

Σ: Οπότε, εσείς ανήκατε στην ομάδα υποδοχής;

E4: Υποδοχής. Αλλά, όταν ήρθαν εδώ, είδα ότι υπήρχε μία σχέση, υπήρχε μία ανταλλαγή 

απόψεων. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ.

Σ: Αν σας δινόταν η ευκαιρία ξανά, θα συμμετείχατε;

E4: Ναι, ναι.

Σ: Για να δείτε την εμπειρία του εξωτερικού που δεν είδατε;

E4: Και όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά γιατί το όλο κλίμα, όταν ήρθαν εδώ εκείνοι και με την υπο

δοχή και γενικώς πώς πήγανε και όλα αυτά, το βίωσα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ 

ζεστό. Ήταν ανταλλαγή εμπειριών, δηλαδή. Ήταν πολύ ωραίο.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι είναι καλό να υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα από την Ευρωπαϊ

κή Ένωση;

E4: Ναι, ναι.

Σ: Όπως καταλάβατε, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση ενός ε

παγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, μεταξύ των 

οποίων και την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην οποία και αναφερθήκατε 

λέγοντας ότι παρακολουθείτε τέτοιου είδους σεμινάρια. Οπότε, τέτοιου είδους πρακτικές τις υι

οθετείτε καθημερινά στο εκπαιδευτικό σας έργο;

E4: Ναι.
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Σ: Επίσης, προωθείται και η εμπλοκή σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές είτε σε επίπεδο 

τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Έχετε υιοθετήσει τέτοιου είδους πρακτικές;

Ε4: Ναι.

Σ: Δηλαδή, συμμετείχατε σε έρευνες, όπως;

Ε4: Γίνονται διάφορα εδώ πέρα. Ας πούμε αυτό που έκανα είναι το «Ευ ζην». Και παρόμοια 

τέτοια έχω. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, δηλαδή, και έρχεται συμμετέχω.

Σ: Τα παρακολουθείτε δηλαδή;

Ε4: Ναι, ναι. Τα παρακολουθώ.

Σ: Κάτι ακόμη θα ήθελα να μου πείτε όσον αφορά τη συνεργασία. Ποια είναι η συνεργασία σας 

με τους συναδέλφους, το διευθυντή, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα;

Ε4: Σε γενικές γραμμές, καλή. Καλό είναι το κλίμα εδώ πέρα, δεν μπορώ να πω.

Σ: Ωραία. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγ

γελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών; Αναφερθήκαμε στα γνωρίσματα του επαγγελματία εκ

παιδευτικού προηγουμένως. Τώρα, θέλω, από τη δική σας οπτική γωνία, τις προϋποθέσεις -είτε 

εσωτερικοί παράγοντες είτε εξωτερικοί παράγοντες- που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δι

αμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών.

Ε4: Εσωτερικοί παράγοντες, αναζήτηση. Εξωτερικοί παράγοντες, οικονομικοί πόροι, περισ

σότεροι οικονομικοί πόροι για να βελτιώσει όλο αυτό. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο.

Σ: Είστε ευχαριστημένη, μέχρι στιγμής, από τις δυνατότητες που σας δίνονται για την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων σας;

Ε4: Όχι.

Σ: Θα θέλατε να γίνει κάτι επιπλέον;

Ε4: Πολλά.

Σ: Όπως;
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E4: Όπως το να δοθούν οικονομικοί πόροι, να δοθούν οι χώροι, να δοθούν οι συνθήκες να 

είναι κατάλληλες, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ζητάνε πράγματα που, εκ των 

πραγμάτων, δεν μπορείς να τα κάνεις, γιατί τίποτα δεν σε βοηθάει.

Σ: Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους ή είναι καλύτερα να λειτουργούν 

ως εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που, πολλές φορές, λαμβάνονται από παγκόσμιους οργανι

σμούς εκτός εθνικών συνόρων;

E4: Να παίρνουν οι εκπαιδευτικοί τις αποφάσεις.

Σ: Οι επαγγελματικοί σύλλογοι τι επιρροή θεωρείτε ότι έχουν ως προς την προώθηση των αιτη

μάτων του κλάδου;

E4: Μηδαμινή έως κάτω του μηδενός ορισμένες φορές.

Σ: Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό;

E4: Στο ότι κοιτάζουν το δικό τους συμφέρον.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, τροποποιούσατε, προσθέτατε ή αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες και 

τα προγράμματα των διαφόρων οργανισμών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκ

παιδευτικών;

E4: Τι θα άλλαζα; Θα το έκανα σε σχέση με τη σχολική μονάδα, στην οποία απευθύνεται. Να 

βλέπουν τις συνθήκες, να βλέπουν τι είναι και μετά να εφαρμόζουν κάτι. Να μην είμαστε α

ριθμοί. Να είμαστε πρόσωπα. Να είμαστε σχολικές μονάδες.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι μία προσαρμογή στο τοπικό συγκείμενο, στις ανάγκες της εκάστοτε σχο

λικής μονάδας (με διακόπτει)

E4: Της σχολικής μονάδας, ούτε καν της περιοχής. Δηλαδή, μία σχολική μονάδα στην πόλη 

είναι τελείως διαφορετική από μία σχολική μονάδα σε ένα χωριό. Δεν μπορεί να μας αντιμε

τωπίζουν σαν να είμαστε νούμερα στο χώρο. Δεν είμαστε. Είμαστε εδώ και έχουμε συγκε

κριμένες ανάγκες.

Σ: Τέλος, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλα αυτά που είπαμε;
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E4: Τη δυνατότητα να συμμετέχω πιο πολύ. Αυτό θα πρόσθετα. Ο κάθε εκπαιδευτικός να έ

χει μία δυνατότητα που θα του δίνεται από συλλόγους ή δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει 

αυτό. Να έχει σε όλες τούτες τις αποφάσεις λόγο.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

E4: Να είσαι καλά. Κι εγώ σε ευχαριστώ.

Σ: Γεια σας.

E4: Γεια χαρά.
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Εκπαιδευτικός 5

Σ: Καλημέρα σας.

Ε5: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Αρχικά, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε5: Λοιπόν, έχω τελειώσει τη Σχολή Θεατρικών Σπουδών που είναι 4 ετών στο Πανεπιστή

μιο Πάτρας. Δεν έχω κάποιες άλλες σπουδές προς το παρόν.

Σ: Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε5: Η συνολική διδακτική μου εμπειρία είναι από το 2006 που ξεκίνησα ως ωρομίσθια εκ

παιδευτικός και, μετά, συνέχισα από το 2010 μέχρι και σήμερα ως αναπληρώτρια εκπαιδευτι

κός.

Σ: Ωραία. Άρα, τώρα, το 2014, εργάζεστε ως αναπληρώτρια.

Ε5: Ναι, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε5: Όχι, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ. Η τελευταία επιμόρφωση που έκανα ήταν το 2010 και 

από τότε, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον για τη δική μου ειδικότητα, αλλά καλό θα 

ήταν να υπήρχε.

Σ: Πάνω σε τι αντικείμενο, στην ειδικότητά σας;

Ε5: Ειδικότητα Θεατρολογίας, ναι. Για εμάς τους θεατρολόγους που κάνουμε το μάθημα της 

Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία.

Σ: Στο σχολείο εδώ συμμετέχετε σε κάποιες επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελματικά 

δίκτυα εκπαιδευτικών ή επαγγελματικούς συλλόγους;

Ε5: Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν ξέρω αν έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση. Αν θέλετε, 

όμως, λίγο, εξηγήστε μου ξανά.

Σ: Υπάρχουν διάφορες ενώσεις για όλους τους επαγγελματίες. Ας πούμε, υπάρχει η Ένωση Για

τρών, η Ένωση Δικηγόρων, υπάρχει και η Ένωση Εκπαιδευτικών.
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E5: Υπάρχει η Ένωση Θεατρολόγων, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχω γίνει μέλος. 

Εντάξει, είναι και το οικονομικό κιόλας στη μέση, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνω μέ

λος. Υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Θεατρολόγων. Τώρα, εδώ πέρα, στο σχολείο συγκεκρι

μένα, όχι. Ασχολούμαι με ό, τι πρέπει να ασχοληθώ σαν εκπαιδευτικός του σχολείου.

Σ: Θα ήθελα τώρα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Δη

λαδή, ποια θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού;

E5: Εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι, βέβαια, και τόσο απλή η απάντηση. Θα 

ξεκινήσω, πρώτα απ’ όλα, από το ότι είναι ένα λειτούργημα, το οποίο θεωρώ ότι ένας εκπαι

δευτικός το κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα ξεκινώντας από το ότι πρέπει να το αγαπάει. Ο

φείλει να το αγαπάει, οφείλει να αγαπάει τα παιδιά. Πρέπει να έχει υπομονή και ψυχραιμία. 

Πρέπει να μπορεί και να βρίσκει τον τρόπο να διαχειρίζεται καταστάσεις είτε μεταξύ του ε

αυτού του και των συναδέλφων του, αλλά και μεταξύ εκείνου και των παιδιών. Και να το κά

νει αυτό με γνώμονα πάντα την αγάπη προς το παιδί. Μετά -το βάζω δεύτερο, αν και είναι 

σημαντικό- το ότι πρέπει σίγουρα να μαθαίνει καινούργια πράγματα, να ενημερώνεται, να 

διαβάζει, όσο μπορεί να παρακολουθεί σεμινάρια ή κάποιες επιμορφώσεις, άμα γίνονται, ή 

κάποια σεμινάρια είναι καλό να τα παρακολουθεί. Αυτό μπορώ να πω ότι συμπληρώνει τον 

επαγγελματισμό του, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα. Ξεκινάμε, πρώτα, από το 

πόσο θέλει να αφιερωθεί ο εκπαιδευτικός στο λειτούργημά του και, μετά, τι μπορεί να κάνει 

μέσα από εκπαίδευση και δική του. Αυτά.

Σ: Οπότε, θα θεωρούσατε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό;

E5: Θα θεωρούσα ότι προσπαθώ να είμαι.

Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση με αυτόν των προη

γούμενων ετών, κυρίως, όμως, ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται;

E5: Έχει αλλάξει σίγουρα. Είναι πολύ περισσότερες οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες ανεξαρ

τήτως αν είναι δάσκαλος ή αν είναι ειδικότητα στα σχολεία, όπως είμαι εγώ. Σίγουρα, έχει 

πολύ περισσότερα πράγματα. Σίγουρα, θα πρέπει να εμπλακεί και σε κάποια εκπαιδευτικά 

προγράμματα εφόσον το θέλει. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Θεωρώ ότι, έτσι όπως έχει αλλάξει 

η εποχή μας, πρέπει να αλλάξει και η αντιμετώπισή μας απέναντι στα παιδιά. Πάντα ήταν μία 

δουλειά με ευθύνες πολλές, αλλά εγώ, έστω και με αυτή την εμπειρία που έχω, βλέπω ότι, 

όσο περνάνε τα χρόνια, θα αυξηθούν και οι ευθύνες και ότι θα πρέπει να ασχοληθώ πολύ πε

ρισσότερο με τη δουλειά μου. Αυτό.
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Σ: Οπότε, έχετε δει διαφορά στον εαυτό σας και εσείς;

Ε5: Έχω δει διαφορά και στην εμπειρία που αποκτώ, σε αυτά που μαθαίνω, σε αυτά που έχω 

να διαχειριστώ, σε αυτά που θα βρω μπροστά μου.

Σ: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι βελτιώνουν ή διευκολύνουν τον επαγγελματισμό των εκπαι

δευτικών στη σημερινή εποχή;

Ε5: Σίγουρα, να υπάρχουν επιμορφώσεις και σεμινάρια. Να μπορεί κάθε εκπαιδευτικός, ανε

ξαρτήτως εργασίας του, δηλαδή, να μην γίνονται επιμορφώσεις και σεμινάρια που να μπο

ρούν να παρακολουθήσουν μόνο οι δάσκαλοι των σχολείων, γιατί μπορεί οι δάσκαλοι των 

σχολείων να μπαίνουν περισσότερες ώρες στις τάξεις και εμείς να μπαίνουμε 1 -2 ώρες, αλλά 

και εμείς ασχολούμαστε με παιδιά. Πρέπει να μπορούμε να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα 

πράγματα που θα κάνουν τη δουλειά μας καλύτερη, πιο εύκολη, άμα γίνεται, απέναντι στα 

παιδιά. Κι όσο περισσότερα γνωρίζουμε τόσο καλύτερα μπορούμε να διαχειριστούμε τα παι

διά, αυτό το έμψυχο υλικό που είναι και τόσο σημαντικό.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα στη ση

μερινή εποχή;

Ε5: Θα μπορούσα να μιλήσω και για τη διδακτική ώρα. Πάντα η διδακτική ώρα δεν φτάνει 

να κάνεις πολλά πράγματα. Τώρα, άμα το συγκεκριμενοποιήσω στο δικό μου το αντικείμενο, 

θα μπορούσα να πω ότι όλα τα σχολεία, ας πούμε, δεν ενδείκνυνται για να γίνει το μάθημα 

της Θεατρικής Αγωγής. Βέβαια, εγώ, σαν εκπαιδευτικός, όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώ, ό

που και να βρίσκομαι, να κάνω το μάθημά μου όσο καλύτερα γίνεται με τις συνθήκες τις ο

ποίες έχω και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκομαι. Να κάνω τα παιδιά να το αγαπήσουν το 

μάθημα. Επίσης, το ότι εγώ, ας πούμε, αναγκαστικά πρέπει να μπαίνω μία ώρα την εβδομάδα 

σε κάθε τμήμα δεν με βοηθάει να γνωρίσω τα παιδιά. Οπότε, εκεί πέρα που προσπαθούμε να 

έρθουμε κοντά, να επικοινωνήσουμε, να γίνουμε ομάδα, μετά, αφού θα πρέπει να περάσει μία 

εβδομάδα, αυτό όλο μπορεί να σπάσει και πρέπει να ξαναενωθεί. Κι αυτό έχει μία δυσκολία. 

Και θα μπορούσα να πω ότι η έλλειψη επιμορφώσεων, σεμιναρίων που, απ’ ό, τι γνωρίζω, 

δεν γίνονται για ειδικότητες, τουλάχιστον για τους θεατρολόγους αρκετά, μας δυσκολεύει λί

γο τη δουλειά μας, γιατί δεν ενημερωνόμαστε όσο θα θέλαμε να ενημερωθούμε.

Σ: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική ευθύνη, προσωπική 

υπόθεση ή ότι επιβάλλεται, κατά κάποιον τρόπο, από κάποιους εξωτερικούς φορείς;
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E5: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός από μέσα σου, να το έχει ο κάθε άνθρω

πος ανεξαρτήτως εργασίας.

Σ: Παρόλα αυτά, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Ο.Ο.Σ.Α., η UNESCO και διάφοροι άλλοι τέτοιου είδους ορ

γανισμοί προωθούν, τα τελευταία χρόνια, διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ε

νίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, 

την επιμόρφωση, την κατάρτιση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξή τους. Είστε εσείς ε

νήμερη για τέτοιου είδους δράσεις και προγράμματα παγκόσμιων οργανισμών εκτός Ελλάδας;

E5: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και τόσο ενήμερη, αλλά θα ήθελα. Μιλάμε μήπως για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα Comenius, Da Vinci, Erasmus + και όλα αυτά; Γιατί πήγα σε μία 

ημερίδα πρόσφατα. Ναι, είμαι ενήμερη. Αν εννοούμε αυτά, είμαι ενήμερη. Απλά, δεν έχω 

συμμετάσχει ακόμα. Θα το ήθελα όμως.

Σ: Ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου για το εάν έχετε συμμετάσχει.

E5: Όχι, αλλά θα το ήθελα. Τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα.

Σ: Ωραία. Ταυτόχρονα, οι προαναφερθέντες οργανισμοί ακριβώς για τη μέτρηση του επαγγελ

ματισμού των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες ή πρότυπα αναφοράς, όπως τα 

ονομάζουν. Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους μετρήσεις ή δείκτες χρησιμοποιούνται ως μέσο αξιολό

γησης των εκπαιδευτικών, ως μέσο ελέγχου τους ή ενίσχυσής τους στην πράξη;

E5: Να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι, αρχικά, ενίσχυσής του, για να γί

νεται καλύτερος, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Μετά, αξιολόγησής του που δεν είναι κακό 

να αξιολογούμαστε. Σημασία έχει με ποιον τρόπο γίνεται και για ποιο λόγο. Αρχικά, όμως, 

πιστεύω ότι μακάρι να γίνεται για ενίσχυσή του, γιατί και εμείς θέλουμε μία ενίσχυση στο έρ

γο μας, να ξέρουμε ότι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να το βλέπουμε και αυτό στην 

πράξη. Και μετά, για αξιολόγηση, γιατί και η αξιολόγηση σαν λέξη είναι λίγο αυστηρή. Αλ

λά, βέβαια, σαφώς, όλοι οι άνθρωποι αξιολογούμαστε στο χώρο εργασίας μας και είναι και 

φυσιολογικό.

Σ: Θεωρείτε ότι η ποιότητα, η αξιολόγηση ή/και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού δυναμικού, 

που είναι και ιδιαίτερα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, συνδέεται με τον επαγγελματι

σμό των εκπαιδευτικών;

E5: Θέλω να πιστεύω πως συνδέεται και θα πρέπει να συνδέεται.

228

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Σ: Ταυτόχρονα, οι προαναφερθέντες διεθνείς, παγκόσμιοι οργανισμοί προωθούν και διάφορα 

κριτήρια επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα 

του εκπαιδευτικού δυναμικού και, εν τέλει, με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Βλέπουν, δηλαδή, 

μία συσχέτιση μεταξύ επαγγελματισμού, από τη μία, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότη

τας και ποιοτικότερης εκπαίδευσης, από την άλλη. Πώς βλέπετε μία τέτοιου είδους σχέση; Υφί- 

σταται όντως ή θα έπρεπε να υφίσταται;

Ε5: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γινόμαστε ανταγωνιστικότεροι σε αυτό 

το επάγγελμα. Θεωρώ ότι είναι λειτούργημα. Δηλαδή, δεν πρέπει ο στόχος μας να είναι η α

νταγωνιστικότητα, ποιος θα κάνει τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα ή ποιος είναι 

καλύτερος στην τάξη του. Όχι. Θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι να το αγαπήσουμε, να προσφέ

ρουμε και έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό πιστεύω.

Σ: Και πάλι οι διάφοροι οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ε

ντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι ο επαγγελματίας εκπαι

δευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Τι σημαίνει να είναι κά

ποιος εκπαιδευτικός δια βίου μανθάνων;

Ε5: Απ’ ό, τι καταλαβαίνω, αυτή η φράση σημαίνει ότι πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται, 

να διαβάζει. Πρέπει και η γνώση μας να έχει κάποια ανανέωση, δηλαδή, να μη μένουμε στά

σιμοι και εμείς ως εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας, κλπ. Οπότε, δεν γίνεται, 

ας πούμε, να προσφέρεις γνώση, αλλά να μην εισπράττεις και εσύ γνώση σαν εκπαιδευτικός. 

Ή «Α, ωραία τα έχω μάθει, τελείωσα, θα μείνω εκεί». Όχι. Καλό είναι και εμείς να μαθαί

νουμε, να ενημερωνόμαστε.

Σ: Πέρα από τη δια βίου μάθηση, τι σημαίνει αυτονομία ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού; Θε

ωρείτε ότι είστε στο έργο σας αρκετά αυτόνομη σαν εκπαιδευτικός;

Ε5: Δεν ξέρω πώς την εννοείτε τη λέξη αυτονομία. Δηλαδή, ότι εγώ δουλεύω μόνη μου και 

δεν έχω κανέναν ανάγκη;

Σ: Αυτονομία στο εκπαιδευτικό σας έργο στην πράξη.

Ε5: Αυτονομία στο εκπαιδευτικό μου έργο έχω, όταν δουλεύω μέσα στην τάξη, από τη στιγ

μή που είμαι μόνη μου, αλλά όταν θέλω να κάνω κάτι ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή θέλω 

να κάνω μία γιορτή σαν θεατρολόγος, δεν θα την κάνω ποτέ μόνη μου. Και είναι αρχή μου 

αυτό, να υπάρχει συνεργατικότητα. Η συνεργατικότητα πρέπει να ξεκινά από τους εκπαιδευ
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τικούς και μετά να πάει και στα παιδιά. Οπότε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και εντελώς 

αυτόνομοι. Αυτόνομοι είμαστε, όταν κάνουμε το μάθημά μας.

Σ: Οπότε, εξαρτάται ως προς τι το ορίζει ο καθένας;

Ε5: Ναι, ναι. Σίγουρα.

Σ: Γνωρίζετε μήπως το θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα; Είναι το περίφημο Mentoring. 

Έτσι ονομάζεται. Να σας εξηγήσω λίγο τι είναι;

Ε5: Ναι.

Σ: Είναι ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός, συνήθως με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση, που αναλαμβάνει στην αρχή της σταδιοδρομίας ενός νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτι

κού να τον καθοδηγήσει, να τον υποστηρίξει, να τον συμβουλέψει, να του μεταδώσει την εμπει

ρία του, εφόσον έχει περισσότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 

διαδικασίες, είτε να δώσετε τη συμβουλή σας ή την καθοδήγησή σας είτε να λάβετε, αντίστοιχα, 

υποστήριξη;

Ε5: Όχι. Ίσως να ευθύνεται το γεγονός ότι είμαι αναπληρώτρια, δεν είμαι καν διορισμένη. 

Όχι, δεν έχω μπει σε μία τέτοια διαδικασία ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.

Σ: Α π’ ό, τι καταλάβατε μέχρι στιγμής, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη δια

μόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών μέσω διαφόρων προγραμμάτων που 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εσείς υιο

θετείτε τέτοιου είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ε5: Όχι ιδιαίτερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να εξοικειωθώ με τη χρήση των υπολο

γιστών, όπως επίσης αυτές οι επιμορφώσεις και τα επίπεδα που υπάρχουν για τους υπολογι

στές υπάρχουν για τους δασκάλους και τους μόνιμους. Περνάνε από κάποια επίπεδα και μα

θαίνουν για τη χρήση των υπολογιστών στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Σ: Το α ’ και το β ’ επίπεδο;

Ε5: Ναι, μπράβο. Όμως, το α’ και το β’ επίπεδο καλό θα ήταν να υπήρχε και για τις ειδικότη

τες. Υπάρχει για ειδικότητες, υπάρχει, όμως, για διορισμένους. Μακάρι να μπορούσαμε και 

εμείς οι αναπληρωτές να περνούσαμε από αυτό το στάδιο. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, πρέπει 

και εμείς λίγο να εκσυγχρονιστούμε. Οπότε, βοηθάει η χρήση των υπολογιστών. Είναι μέσα 

στη ζωή μας. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Αυτό.
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Σ: Συγχρόνως, προωθείται και η εμπλοκή ενός εκπαιδευτικού σε έρευνες και αναστοχαστικές 

πρακτικές. Έρευνες είτε σε επίπεδο σχολικής τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε και 

σε ευρύτερο επίπεδο. Συμμετέχετε σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

Ε5: Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διαμορφώνω το μάθη

μά μου ανάλογα με την τάξη σε σχέση με κάποιο αντικείμενο που θα διδαχτούν τα παιδιά και 

θα πρέπει και εγώ να ενσωματώσω τη Θεατρική Αγωγή μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό αντι

κείμενο. Αυτό, ναι, το έχω κάνει και το κάνω. Μεγαλύτερες έρευνες όχι.

Σ: Τώρα θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στη συνεργασία. Πώς είναι η συνεργασία σας με τους 

συναδέλφους, τους γονείς, το διευθυντή, τους μαθητές και την ευρύτερη κοινότητα;

Ε5: Λοιπόν, η συνεργασία μου, μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, είναι αρκετά 

καλή. Δηλαδή, βλέπω ότι μπορώ και εγώ να βασίζομαι στους συναδέλφους μου και εκείνοι 

σε μένα, γιατί, όπως σας είπα, όταν πρέπει να κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, 

όταν πρέπει να κάνουμε γιορτές, σαφώς ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ποτέ 

δεν ήμουν και της άποψης μόνη μου να κάνω κάτι. Μου αρέσει να συνεργάζομαι, μου αρέσει 

να ζητάω τη συμβουλή του άλλου και, αν θέλει, και εκείνος τη δική μου. Με τους διευθυντές 

μου, επίσης, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε και υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Με 

τους μαθητές σίγουρα τα προβλήματα μπορούν να υπάρχουν. Όλο το έμψυχο υλικό δεν είναι 

ίδιο, υπάρχουν χαρακτήρες και χαρακτήρες. Προσπαθώ να διαμορφώνω το μάθημά μου, έτσι 

ώστε να μπορώ να προσελκύω και να τραβάω το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Ως επί το 

πλείστον, μπορώ να πω ότι δεν έχω δυσκολευτεί στη δουλειά μου μέχρι στιγμής. Αυτά.

Σ: Με τους γονείς;

Ε5: Με τους γονείς δεν μπορώ να έχω και την καλύτερη επαφή και επικοινωνία. Βέβαια, με 

χαρά μπορώ να πω ότι έρχονται οι γονείς, ενδιαφέρονται, ρωτάνε για τα παιδιά τους. Απλά, 

σίγουρα, επειδή είναι το συγκεκριμένο μάθημα και δεν είναι το πιο σημαντικό -άσχετα αν έ

χει τη σημασία του και την αξία του- δεν έρχονται πάρα πολλοί γονείς. Αλλά, η αλήθεια είναι 

ότι εγώ προσπαθώ, όσο μπορώ, να συζητάω μαζί τους, αν έχω αυτή τη δυνατότητα.

Σ: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός επαγγελματι

κού προφίλ των εκπαιδευτικών; Προϋποθέσεις εννοώ είτε εσωτερικούς παράγοντες είτε και ε

ξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του επαγγελματι

κού προφίλ των εκπαιδευτικών.
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E5: Δηλαδή, πώς θα γίνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι επαγγελματίες. Νομίζω ότι θα αναφέ

ρω πάλι αυτό που είχα πει νωρίτερα. Όσο περισσότερα σεμινάρια και επιμορφώσεις γίνονται, 

αυτό είναι καλό για εμάς. Η εκπαίδευση που κάνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός στον εαυτό του, 

δηλαδή, το πόσο διαβάζει, το πόσο ασχολείται, το πόσο ενημερώνεται. Και θα ξαναμιλήσω 

για το πόσο αφοσιωμένος είναι στα παιδιά. Πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι, οφείλουμε να 

είμαστε αφοσιωμένοι και να εργαζόμαστε με αγάπη.

Σ: Μου αναφέρατε ότι για την ειδικότητά σας δεν υπάρχουν και τόσο πολλά προγράμματα. Εί

στε ευχαριστημένη, μέχρι στιγμής, από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων σας;

E5: Εντάξει, δεν είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένη. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει για κάποιο σεμι

νάριο. Δηλαδή, ακούω, ας πούμε ότι υπάρχουν σεμινάρια και επιμορφώσεις για καθηγητές 

Αγγλικών, επιμορφώσεις για τις ειδικότητες των υπολογιστών, επιμορφώσεις για τους δα

σκάλους, σεμινάρια για τους δασκάλους. Πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πε

ρισσότερα σεμινάρια πιο συχνά για όλες τις ειδικότητες. Θα βοηθούσε πάρα πολύ το έργο 

μας.

Σ: Νομίζετε ότι η συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 

διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους ή ακόμα και σχετικά με τη διαμόρφωση των προ

γραμμάτων που τους αφορούν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη ή είναι καλύτερο να λειτουργούν 

ως εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που συνήθως λαμβάνονται ακόμα και εκτός εθνικών συνό

ρων;

E5: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα. Εννοείται πως 

πρέπει να έχουν άποψη, γιατί και αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για να γίνονται καλύ

τερα και να ανανεώνονται, καλό είναι να υπάρχει και η γνώμη αυτών που τα έχουν παρακο

λουθήσει ή κάποιων που δεν τα έχουν παρακολουθήσει και θα μπορούσαν να πουν τι θα ήθε

λαν και σε τι θα ήθελαν να επιμορφωθούν. Δηλαδή, δεν είναι κακό να ερωτούνται οι εκπαι

δευτικοί σε τι θα ήθελαν να επιμορφωθούν, τι σεμινάρια θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, 

ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πάνε καλά, δηλαδή, λειτουργούν. Θεωρώ 

ότι ναι, είναι καλό να γίνεται αυτό.

Σ: Νομίζετε ότι οι επαγγελματικοί σύλλογοι θα μπορούσαν να κινηθούν προς αυτή την κατεύ

θυνση, δηλαδή, να πιέσουν, ούτως ώστε τα αιτήματα του κλάδου να εισακουστούν περισσότερο;

E 5 : Σ ίγ ο υ ρ α .
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Σ: Γίνεται έτσι μέχρι στιγμής;

Ε5: Όχι πάντα, αλλά γίνονται προσπάθειες.

Σ: Ωραία. Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε, θα αφαιρούσατε ή θα τροποποιούσατε στις 

πρωτοβουλίες ή τα προγράμματα των διαφόρων παγκόσμιων οργανισμών σχετικά με τον επαγ

γελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;

Ε5: Δεν μπορώ να πω τώρα ότι είμαι σε θέση να πω τι θα άλλαζα. Δεν τα κατέχω πολύ καλά, 

οπότε δεν θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν το ξέρω και δεν το γνωρίζω. Τα ξέρω, απλά, επειδή 

δεν έχω συμμετάσχει σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν μπορώ να πω τι θα άλλαζα. 

Τα θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είναι καλό να υπάρχουν, γιατί γνωρίζουν τα παιδιά και 

οι εκπαιδευτικοί άλλους πολιτισμούς, άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, ασχολούνται με μία 

ξένη γλώσσα, «δουλεύουν» μία ξένη γλώσσα, γιατί πρέπει να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα. Τα 

παιδιά ενημερώνονται πάνω σε άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες, δεν μένουν μόνο στα δικά μας 

και τι γίνεται στην Ελλάδα ή πώς μπορούμε να «δουλέψουμε» κάποια εκπαιδευτικά προ

γράμματα στην Ελλάδα. Είναι καλά, γιατί ανοίγει το πνεύμα των παιδιών, μεγαλώνουν οι 

γνώσεις τους. Σίγουρα, κάτι περισσότερο μαθαίνουν είτε εκπαιδευτικοί είτε παιδιά. Οπότε, 

δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω αν θα άλλαζα κάτι.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

Ε5: Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, είναι ότι όσο μπορεί να μας βοηθάει η χώρα μας να 

γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι σαν εκπαιδευτικοί, γιατί έτσι γίνονται καλύτερα και τα παιδιά 

που μαθαίνουν από εμάς. Αυτό.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε5: Κι εγώ. Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 6

Σ: Καλημέρα σας.

Ε6: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Τι σπουδές έχετε πραγματο

ποιήσει;

Ε6: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης Πανεπιστημίου Κρή

της και σταμάτησα εκεί.

Σ: Ωραία. Και ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε6: 17 χρόνια.

Σ: Ωραία. Μόνιμος, έτσι;

Ε6: Ναι, μόνιμος. Μόνιμη σχέση.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης ή επιμόρφωσης;

Ε6: Τώρα, προγράμματα μέσω του σχολείου, κατά καιρούς, κάτι έχει υλοποιηθεί. Κατά και

ρούς, τα διάφορα. Είχα σκέψεις να συνεχίσω τότε, αλλά, λόγω οικογενειακών και οικονομι

κών προβλημάτων, δεν συνέχισα να σπουδάσω. Ήθελα στην Ειδική Εκπαίδευση άλλα 2 χρό

νια.

Σ: Συμμετέχετε στο σχολείο σας σε κάποιες επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματι

κά δίκτυα εκπαιδευτικών, συνδικάτα, συλλόγους;

Ε6: Όχι.

Σ: Γιατί;

Ε6: Δεν πιστεύω τόσο σε αυτά. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι τα 

χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να αναδειχθούν οι ίδιοι κοινωνικά και διάφορα. Οπότε, μό

νο σε προσωπικό επίπεδο αν τύχει να κάνω κάτι.

Σ: Ωραία. Τώρα, ας αναφερθούμε λίγο στα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού. Τι σημαίνει 

για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Ποια θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσμα- 

τά του;
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E6: Ποια πιστεύω ότι πρέπει να είναι;

Σ: Ναι.

E6: Για μένα δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτούργημα. Το πιστεύω. Και έτσι το θεωρώ. Είναι 

πολύ δύσκολο επάγγελμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά παρόλο που μας κατα

λογίζουν τόσα, αλλά πιστεύω ότι, για να την καταφέρεις, πρέπει να την αγαπάς, να αγαπάς τα 

παιδιά και να έχεις τη διάθεση να προσφέρεις πέρα από κούραση. Αυτό είναι το πρωταρχικό. 

Αν πούμε επαγγελματικά, από οικονομική άποψη, είναι απαράδεκτο.

Σ: Οπότε, θεωρείτε τον εαυτό σας επαγγελματία εκπαιδευτικό;

E6: Δεν μου αρέσει η λέξη επαγγελματίας. Γι’ αυτό, κατά καιρούς και παλιότερα είχα και 

άλλα επαγγέλματα. Λοιπόν, θεωρώ τον δάσκαλο που προσπαθεί δάσκαλο πολύ απλά.

Σ: Ωραία. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν των προη

γούμενων ετών;

E6: Ο ρόλος; Μία ερώτηση. Ο ρόλος που ζητά το κράτος ή ο ρόλος που ο ίδιος κάνει;

Σ: Αν θέλετε, αναφέρεστε και στα δύο.

E6: Ωραία. Ο ρόλος που ζητά το κράτος είναι διαφορετικός. Το κράτος, όπως πάντα, είναι ο 

εργοδότης, αυτός πληρώνει. Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αλλάζει 

πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και το τι θέλουν να περάσουν. Σίγουρα, είναι δια

φορετικές οι ανάγκες του κράτους που θέλει να περάσει όπως σήμερα. Ο ρόλος του εκπαι

δευτικού για μένα είναι διαφορετικός, αλλά ο βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού για μένα εί

ναι και η πλευρά της εκπαίδευσης, αλλά και η ηθική πλευρά. Πρέπει να διαμορφώσουμε χα

ρακτήρες. Πιστεύω σε αυτό και προσπαθώ. Αυτό, όμως, δεν το ζητούν σήμερα και δεν αντα- 

ποκρινόμαστε πολύ σήμερα σε αυτό.

Σ: Εσείς έχετε δει κάποια διαφορά στον εαυτό σας ως προς τις επαγγελματικές ευθύνες ή τις 

αρμοδιότητές σας στο έργο σας;

E6: Ναι. Βοηθάει πολύ το επάγγελμα του δασκάλου, γιατί έχω γίνει πιο οργανωμένος, έχω 

δει πιο πολύ να δουλεύω στη λεπτομέρεια. Αυτό στην καθημερινή μου ζωή βοηθάει. Βέβαια, 

υπάρχει λίγο κίνδυνος μη γίνουμε και «καρμίρηδες» κτλ γιατί το έχουμε αυτό οι δάσκαλοι 

(γελάει), αλλά θέλει λίγο προσοχή. Βοηθάει, όμως, ο δάσκαλος σε κάποιες λεπτομέρειες και
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στην προσωπική μας ζωή. Βέβαια, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες είναι πολύ περισσότερες 

σήμερα.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διευκολύνουν και ποιοι, αντίθετα, ότι παρεμποδίζουν το εκ

παιδευτικό επάγγελμα εν έτει 2014;

Ε6: Λοιπόν, παρεμποδίζουν. Σίγουρα, η οικονομική πλευρά είναι δύσκολη, αλλά είναι λει

τούργημα, είναι η δουλειά μας. Απλά, ο δάσκαλος δεν επιβιώνει σήμερα με αυτά τα χρήματα 

και πολλές φορές είναι αλλού το μυαλό του ή πολλές φορές μπορεί να επιχειρήσει να κάνει 

άλλα πράγματα εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεύτερον, πιστεύω ότι τα βιβλία 

όλα και τα αναλυτικά προγράμματα, πολλές φορές, είναι τροχοπέδη. Για μένα, δεν είναι α

κριβώς αυτά που θα πρέπει να μάθουμε όπως μας τα δίνουν. Υπάρχουν παραπάνω, αλλά ο 

δάσκαλος μπορεί μέσα στην τάξη του να τα κάνει. Ποια διευκολύνουν τώρα. Διευκολύνει η 

θέληση του δασκάλου να προσφέρει, να το δει ότι είναι λειτούργημα και ότι πρέπει να κάνει 

καλύτερους ανθρώπους και εκπαιδευτικά και ηθικά ας το πω, με την έννοια του χαρακτήρα. 

Επίσης, μπορεί να διευκολύνει και το σύνολο. Ο σύλλογος διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων, 

ο διευθυντής, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί οι φορείς. Και το Υπουργείο βέβαια, αν 

θελήσει.

Σ: Αν θελήσει;

Ε6: Αλλά, προς το παρόν παρεμποδίζει.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας, αν και, από ό, τι κατάλαβα, δεν σας αρέσει αυτός ο 

όρος, είναι δική σας ατομική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται από έξω;

Ε6: Κοιτάξτε, μετά από αυτά τα χρόνια, επιβάλλονται πολλά πράγματα και έτσι είναι. Εμείς 

είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι που εκτελούμε εδώ κάποια συγκεκριμένη εργασία. Από εκεί και 

πέρα, μέσα στην τάξη ο δάσκαλος είναι ο κυρίαρχος. Άγει, οδηγεί. Άρα, λοιπόν, είναι δικιά 

του ευθύνη. Μπορεί, δηλαδή, να υπάρξει τάξη, όπου ο δάσκαλος να κάνει λίγα, περισσότερα, 

ανάλογα με τη διάθεση και το πώς θα τα κάνει ανάλογα. Οπότε, είναι δικιά του ευθύνη.

Σ: Παρόλα αυτά, όμως, οι διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί, π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Ο.Σ.Α., 

Παγκόσμια Τράπεζα, UNESCO και διάφοροι άλλοι, τα τελευταία χρόνια, προωθούν διάφορες 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που 

σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου επαγγελ
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ματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Είστε εσείς ενήμερος για τέτοιου είδους δράσεις και 

προγράμματα;

Ε6: Τώρα όχι να πω ιδιαίτερα. Δεν είμαι αρνητικός, πρώτα απ’ όλα. Η εκπαίδευση για μένα 

πιστεύω ότι είναι δια βίου μάθησης. Ισχύει και για το δάσκαλο και πρέπει να εξελίσσεται, 

γιατί έτσι πρέπει να’ ναι. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι αρνητικός, αλλά, λόγω οικογενειακής 

αυτή τη στιγμή κατάστασης -μικρά παιδιά και κάποια άλλα προβλήματα που έχω να αντιμε

τωπίσω εντός οικογένειας ή ευρύτερης οικογένειας- δεν μπορώ να συμμετέχω εύκολα. Μέσα 

στο σχολείο, σε σεμινάρια, ναι. Παραπάνω, όχι.

Σ: Ποια είναι η στάση σας απέναντι στις διάφορες αυτές πρωτοβουλίες περί κριτηρίων επαγ

γελματισμού που συνήθως οι οργανισμοί τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα, την ανταγω

νιστικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης;

Ε6: Για τα κριτήρια κρατάω πολλές επιφυλάξεις.

Σ: Γιατί;

Ε6: Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία φόρμουλα ή ένας τρόπος αξιολόγησης 

των κριτηρίων ακριβώς. Οπότε, μπαίνει ο παράγοντας άνθρωπος που, εδικά στην Ελλάδα, έ

χει να κάνει με τις γνωριμίες και με άλλους τρόπους.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι αυτοί οι δείκτες ή τα πρότυπα αναφοράς, όπως τα ονομάζουν οι ίδιοι οι 

οργανισμοί, τελικά είναι ένα μέσο αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης των εκπαιδευτικών;

Ε6: Αξιολόγησης θέλουν να το ονομάσουν. Δεν πιστεύω ότι είναι εξ ολοκλήρου. Κατά ένα 

μέρος. Δεν ενισχύεται με κριτήρια ένας εκπαιδευτικός. Ενισχύεται μέσα από την επιμόρφωση 

που παίρνει. Το άλλο που μου είπατε;

Σ: Έλεγχος των εκπαιδευτικών.

Ε6: Έλεγχος σίγουρα. Προσπαθούν να γίνει κάποια κατάταξη. Βέβαια, δεν είμαι ενάντια 

στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά όχι με αυτά τα κριτήρια ή με αυτή την εφαρμογή. 

Για μένα, υπάρχει και ένας έλεγχος ή μία, όπως γίνεται στο εξωτερικό, ταμπελοποίηση. «Αυ

τό το σχολείο έχει απόδοση, αυτό δεν έχει» με κριτήρια, τα οποία, πολλές φορές, δεν ανταπο- 

κρίνονται στην πραγματικότητα.

Σ: Πάλι οι διάφοροι οργανισμοί αναφέρουν ότι η ποιότητα και η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαι

δευτικού δυναμικού, στην οποία αναφερθήκαμε μόλις, συνδέεται με τον επαγγελματισμό του.
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Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό; Βλέπουν μία συσχέτιση, δηλαδή, μεταξύ επαγγελματισμού, ποιό

τητας και αξιολόγησης.

Ε6: Ναι. Θέλω να υπάρχει. Εν μέρει, μπορώ να πω ότι εντάξει πρέπει να υπάρχει και κάτι για 

να υπάρχει εξέλιξη. Εγώ πάλι πιστεύω ότι η εξέλιξη δεν πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε κά

ποιους συγκεκριμένους που αξιολογήθηκαν. Γιατί να μην είναι γενική σε όλη την εκπαιδευτι

κή κοινότητα και το προσωπικό; Άρα, δεν έχουμε ανάγκη, λοιπόν, αυτής της μορφής. Πι

στεύω σε αυτό.

Σ: Ναι, καταλαβαίνω.

Ε6: Πώς το βλέπω; Πάλι, πώς να το πω; Καταμερισμός των εκπαιδευτικών ή όπως εμείς δεν 

κάνουμε διάκριση εδώ μέσα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, τα παιδιά θα ξεχωρίσουν. Έτσι και 

οι εκπαιδευτικοί θα ξεχωρίσουν, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η διάκριση.

Σ: Μιλήσαμε προηγουμένως για τη δια βίου μάθηση. Είναι πολύ στην επικαιρότητα ο όρος αυ

τός και προωθείται. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τους οργανισμούς αυτούς, 

εντάσσεται σε μία προοπτική δια βίου μάθησης. Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Είναι ο εκπαιδευτι

κός ένας δια βίου μανθάνων;

Ε6: Κάθε άνθρωπος είναι, πιστεύω. Αλλιώς, κολλάμε. Γινόμαστε εγωιστές και το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού είναι εύκολο, γίνεται εγωιστικό. Διδάσκουμε λίγο από όλα. Εύκολα, λοι

πόν, καταλήγουμε «ξερόλα, κατσαρόλα» (γελάει). Το ξέρετε, θόρυβο βγάζει, αν δεν έχει τί

ποτα μέσα. Αν έχει, δεν βγάζει θόρυβο. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε α

νοιχτοί και στις νέες, γιατί γίνονται καινούργιες έρευνες, γι’ αυτό και βοηθάμε σε αυτή την 

έρευνα, γιατί κάτι θα πάρουμε. Βέβαια, το σχολείο είναι το μεγαλύτερο, αλλά θα είναι μία ι

δέα, θα δούμε κάτι που δεν είχαμε δει. Αλλά, πάλι ξαναέρχομαι, για όλους τους δασκάλους. 

Όχι κατηγοριοποίηση για κάποιους.

Σ: Καταλαβαίνω, ναι.

Ε6: Κι αν θέλετε, πού πάει το μυαλό μου για κάποιους; Ότι αυτοί οι κάποιοι μέσα από αυτό 

το σεμινάριο ή μέσα από αυτή την εκπαίδευση σκέφτονται «θα έρθω για να γίνω παραπάνω, 

για να γίνω διευθυντής, για να χρησιμοποιηθεί εκεί». Εγώ δεν έχω βλέψεις, για να πω την α

λήθεια, με την έννοια ότι θα με ενδιέφερε να μάθω, αλλά όχι να το χρησιμοποιήσω έτσι. Χά

νεται η ουσία.
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Σ: Πέρα από τη δια βίου μάθηση, ακούμε και για την αυτονομία κατά καιρούς. Θεωρείτε πως 

είστε ένας αυτόνομος επαγγελματίας εκπαιδευτικός;

Ε6: Αυτονομία με ποια έννοια;

Σ: Αυτονομία ως προς την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Ε6: (γελάει) Λοιπόν, εδώ, τον πρώτο χρόνο δόκιμος, ήρθε ο Σύμβουλος και μου είπε: «Κά

νεις Γραμματική; Απαγορεύεται». Επίσης, μου είπαν: «Στην ώρα του γλωσσικού μαθήματος, 

κάνεις Γεωγραφία». Τώρα, όμως, με τα καινούργια βιβλία, με τη διαθεματικότητα, δεν υπάρ

χει ένα μάθημα. Η γνώση ξέουμε ότι είναι πολύπλευρη και δεν μπορείς εκείνη την ώρα που 

το παιδί είναι έτοιμο να αποκτήσει μία γνώση να την κόψεις για να πας στο μάθημα της Γεω

γραφίας. Πρέπει να ξανακάνουμε αφόρμηση και να φτάσουμε στο ίδιο. Για μένα, λοιπόν, ο 

δάσκαλος είναι αυτόνομος. Βέβαια, έχει ένα πλαίσιο που θα κινηθεί, αλλά ο ίδιος θα επιλέξει 

τον τρόπο, πώς θα κινηθεί ή, εάν χρειαστεί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπουν και άλλα εκεί

νη την ώρα και άλλοι στόχοι κτλ. Άρα, για μένα πρέπει να είναι.

Σ: Ωραία. Πέρα από την αυτονομία, αναφερθήκατε μόλις τώρα στην υποστήριξη που είχατε από 

κάποιο Σχολικό Σύμβουλο στην αρχή της σταδιοδρομίας σας.

Ε6: Είχα και έχω, αν χρειαστεί.

Σ: Τον τελευταίο καιρό, προωθούνται διάφορα προγράμματα και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και μέσω διαφόρων άλλων οργανισμών που λέγονται προγράμματα Mentoring, «Θεσμός της 

καθοδήγησης μέσω μέντορα». Γνωρίζετε τι είναι;

Ε6: Τώρα μου το είπατε. Δεν το γνώριζα. Βέβαια, κατάλαβα τι είναι ο μέντορας, κτλ. Θέλετε 

την άποψη μου για αυτό;

Σ: Θέλετε να σας εξηγήσω λίγο το θεσμό;

Ε6: Πείτε μου λίγο.

Σ: Είναι ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός που συνήθως έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 

στην εκπαίδευση και στη διδακτική πράξη και αναλαμβάνει την καθοδήγηση-υποστήριξη ενός 

νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Έχετε συμμετάσχει εσείς σε τέ

τοιου είδους προγράμματα ή διαδικασίες;
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E6: Όχι, δεν έχω συμμετάσχει, αλλά, τα πρώτα χρόνια, πράγματι -γιατί από την αποφοίτηση 

μέχρι το διορισμό μεσολαβεί ένα διάστημα στο οποίο ο καθένας ασχολείται συνήθως με άλλα 

πράγματα- είχα ανάγκη, στην αρχή, κατεύθυνσης και καθοδήγησης σε κάποια πράγματα και, 

να πω την αλήθεια, πήγα σε πιο παλιούς δασκάλους «για πες μου λίγο εδώ, κάτι εκεί», όπως 

και ακόμη μέχρι σήμερα ανταλλάσουμε απόψεις. Για μένα, θα ήταν χρήσιμο, αρκεί να υπάρ

χουν κάποια όρια.

Σ: Όρια, όπως;

E6: Μέσα στην τάξη, όπως είπα και πριν, ο δάσκαλος άγει. Από εκεί και πέρα, να μην βρί

σκεται μέσα στην τάξη, να μπορεί να απευθυνθεί, να πάρει συμβουλές, να πάρει οδηγίες για 

κάτι είναι χρήσιμο. Αλλά το να μπαίνει ή να διακόψει εκείνη την ώρα την εκπαιδευτική δια

δικασία, πιστεύω ότι είναι αρνητικό για τον εκπαιδευτικό. Πρέπει, λοιπόν, να λειτουργεί με 

κάποια πλαίσια. Και, ειδικά τα πρώτα χρόνια, εγώ το χρειαζόμουν. Τώρα αν οι νέοι εκπαιδευ

τικοί αισθάνονται δυνατοί, υπάρχει και πάλι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Εδώ μιλάμε 

για έναν με έναν.

Σ: Ένας προς έναν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κατά καιρούς, προωθούνται διάφορα προγράμματα 

κινητικότητας και ανταλλαγών των εκπαιδευτικών, π.χ. Comenius, Grundtvig, Leonardo Da 

Vinci, προκειμένου να ενισχύσουν το επάγγελμά τους και γενικότερα τον επαγγελματισμό τους. 

Πώς εκλαμβάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία;

E6: Θετικά, κατά τη γνώμη μου, γιατί, πηγαίνοντας κάπου, σε μία άλλη χώρα, θα δεις και την 

άλλη κουλτούρα. Άλλωστε, υπάρχει αλληλεπίδραση. Και ο πολιτισμός μας επέδρασε σε άλ

λους και έχει δεχτεί επίδραση από άλλους. Για μένα, είναι θετικό και ο εκπαιδευτικός πι

στεύω ότι πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό. Βοηθάει, βοηθάει.

Σ: Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο συμμετοχής σας σε τέτοιου είδους δράσεις;

E6: Θετικά το βλέπω, απλά δεν μπορώ να το υλοποιήσω τώρα. Πιο νέος θα τα έκανα. Ήμουν 

θετικός σε αυτά.

Σ: Ποτέ δεν είναι αργά. Δια βίου μάθηση είπατε προηγουμένως.

E6: Ναι, αλλά, όπως είπα, έρχεται πάλι το οικογενειακό. Εγώ ήρθα τα τελευταία χρόνια. Εί

μαι από τους ανθρώπους που δούλεψαν περισσότερο μακριά από όλους τους άλλους. Δέκα 

χρόνια παραμεθόριο. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, σημαίνει ότι έπρεπε να έρθω και δεν μπορώ να 

ξαναφύγω.
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Σ: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή προωθείται η διαμόρφωση ενός επαγγελματικού 

προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εμπλοκή σε έρευνες 

και αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς και τη συνεργασία με συναδέλφους, διευθυντές, γονείς 

και την ευρύτερη κοινότητα. Ποιες από αυτές τις πρακτικές εσείς υιοθετείτε στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ε6: Αν τις εφαρμόζω;

Σ: Ναι.

Ε6: Στα πλαίσια εδώ, τις νέες τεχνολογίες πράγματι θα έρθει η ώρα να τις χρησιμοποιήσω. 

Λίγο-πολύ όλοι θα αναγκαστούμε να τις χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή περισσότερο ή λι

γότερο, ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας. Η συνεργασία πράγματι χρειάζεται, 

πρωταρχικά με τους γονείς.

Σ: Είναι καλή η συνεργασία σας με τους συναδέλφους, τους γονείς ή το διευθυντή;

Ε6: Για μένα, πρώτα είναι με τους γονείς. Και θα πω γιατί. Ακόμη κι αν δεν συμφωνούμε σε 

κάποια, αν μας απορρίψει ο γονιός, θα μας απορρίψει και ο μαθητής, διότι διαβαλλόμαστε 

στο σπίτι. Το έχω βιώσει. «Άσε τον δάσκαλο», μία έκφραση για παράδειγμα. Τότε από το 

παιδί αυτό, αν ήταν να κερδίσω ένα, δεν θα κερδίσω κανένα, ενώ αν θα προσπαθήσω να συ

νεργαστώ έστω κάπου, θα κερδίσω έστω και λίγα. Για μένα, από εκεί ξεκινάει. Με τους συ

ναδέλφους καλό είναι να είναι θετικές, αλλά, από τη στιγμή που κλείνουμε την πόρτα, είμα

στε μόνοι μας. Είναι τέτοιο το επάγγελμα. Με το διευθυντή μπορεί να είναι και τυπικές στα 

πλαίσια του νόμου. Καλύτερα να είναι θετικές. Πρωταρχικές, όμως, είναι με το γονιό.

Σ: Με το διευθυντή εσείς έχετε τις τυπικές;

Ε6: Άριστες έχω εγώ.

Σ: Όσον αφορά τώρα την εμπλοκή σε έρευνες ή αναστοχαστικές πρακτικές;

Ε6: Για μένα είναι θετικό.

Σ: Συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο;
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E6: Τώρα δεν συμμετέχω. Στα πλαίσια του σχολείου μπορεί να κάνω κάποιες δραστηριότη

τες, αλλά σε έρευνες, όχι. Να πω και πάλι το λόγο. Δεν έχω το χρόνο. Και ο λόγος είναι πολύ 

απλός. Έπρεπε να ζήσω την οικογένεια. Αν είχα ένα μισθό καλό, θα ασχολούμουν.

Σ: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, αλλά και όλοι οι άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες που 

δεν το επιτρέπουν.

E6: Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να δώσω το χρόνο μου τον ελεύθερο για να διαβάσω τα παιδιά μου 

και κάποια άλλα πράγματα.

Σ: Ναι, τα καθημερινά που γνωρίζουμε όλοι. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋπο

θέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών;

E6: Οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του προφίλ των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια χα

ρακτηριστικά πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός;

Σ: Δηλαδή, ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν ήδη, για (με διακό

πτει);

E6: Πιστεύω ότι είναι σίγουρα οικονομικοί. Να μην έχει αυτή την έγνοια. Να μπορεί να δια

θέσει χρόνο. Μετά, ένα δεύτερο είναι η διάθεση, να υπάρχει διάθεση των εκπαιδευτικών να 

το κάνουν. Το τρίτο είναι να γίνει καλύτερος και όχι να το χρησιμοποιήσει, για μένα, για να 

ανελιχθεί επαγγελματικά, για κάποια θέση ευθύνης με μεγαλύτερο μισθολόγιο ή να μην είναι 

μέσα στην αίθουσα, να μην διδάσκει. Εκεί είναι το δύσκολο. Λοιπόν, αυτές πρέπει να είναι οι 

προϋποθέσεις. Να έχει και το χρόνο. Γιατί, πολλές φορές, όπως είπα, ο δάσκαλος είναι ένας 

οικογενειάρχης που μπορεί να έχει άρρωστο γονιό και να τρέχει, να μην προλαβαίνει. Είναι 

πάρα πολλά.

Σ: Καταλαβαίνω, ναι. Εσείς είστε ευχαριστημένος από τις δυνατότητες που σας παρέχονται, μέ

χρι στιγμής, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας;

E6: Θα προτιμούσα να γίνονται περισσότερα όχι εκτός χρόνου της τάξης, δηλαδή, στα πλαί

σια του ωραρίου, ας το πούμε έτσι. Περισσότερα και για περισσότερους. Όχι για λίγους και 

σε χρόνο που δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.

Σ: Κατάλαβα. Πιστεύετε, όμως, ότι τα προγράμματα και οι δράσεις που προωθούνται από τους 

οργανισμούς που προαναφέραμε θα επιτύχουν χωρίς την εμπλοκή των εκπαιδευτικών;
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E6: Όχι. Ή για τα σχολικά βιβλία. Έχουμε σχολικά βιβλία. Γράφτηκαν από επιστήμονες πολύ 

καταρτισμένους με γνώσεις που εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ελάχιστο, αλλά δεν α

πευθυνόταν σε παιδιά. Απέτυχαν.

Σ: Οπότε, πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων παρά να λειτουρ

γούν ως εκτελεστικά όργανα;

E6: Σίγουρα. Είναι η εμπειρία της τάξης, όχι η γνώση. Εμείς καταλαβαίνουμε πώς εφαρμόζε

ται κάτι, γιατί αυτό που βιώνουμε είναι η βάση της εκπαίδευσης και, για μένα, μακάρι να πά

ρουν υπόψη όλα αυτά, όπως κάποτε γράφαμε και τις κριτικές μας για τα βιβλία. Το έκανα και 

εγώ, αλλά δεν το ξανακάνω, γιατί πολύ απλά δεν τα πήρε κανείς υπόψη του.

Σ: Καταλαβαίνω. Αναφέρθηκα στην αρχή της συζήτησής μας σε επαγγελματικούς συλλόγους ή 

συνδικάτα. Θεωρείτε ότι αυτοί οι σύλλογοι έχουν κάποια επιρροή ως προς την προώθηση των 

αιτημάτων του κλάδου;

E6: (γελάει) Των δικών τους. Των δικών τους προσωπικών επιδιώξεων. Από τη στιγμή που 

εξαρτώνται από κόμματα ακόμη, είναι καθαρά για τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Το λέω 

και ευσυνείδητα τα πιστεύω αυτά. Και των παρατάξεων. Γιατί αυτός κάπου θα βολευτεί, θα 

πάρει μέρος σε μία επιτροπή, θα πάρει ένα επίδομα, θα βοηθήσει κάποιον άλλον. Έτσι γίνε

ται, έτσι λειτουργούν, δυστυχώς. Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά το πιστεύω αυτό.

Σ: Είναι η άποψή σας και είναι σεβαστή.

E6: Ακριβώς. Άποψη προσωπική.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε, θα αφαιρούσατε, θα τροποποιούσατε στις πρωτοβου

λίες των διαφόρων παγκόσμιων οργανισμών εκτός Ελλάδας για τον επαγγελματισμό των εκπαι

δευτικών;

E6: Λοιπόν, να απευθυνόταν σε όλους, να μην υπάρξει αυτή η επιλογή. Ίσως είναι δύσκολο, 

αλλά, για μένα, είναι υλοποιήσιμο. Μπορεί να υλοποιηθεί. Να γινόταν σε χρόνο, όπως είπα, 

που θα μπορούσε να συμμετέχει ο εκπαιδευτικός. Αν υπήρχε κάποιο οικονομικό όφελος, α

κόμη καλύτερα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το βάλω, γιατί θα πει κάποιος ότι πηγαίνει για το 

οικονομικό. Οπότε, το βγάζουμε, αλλά θα βοηθούσε σίγουρα τον εκπαιδευτικό. Καλύτερα 

μάλλον όχι, γιατί μετά θα πηγαίνανε για το οικονομικό. Επίσης, θα ήθελα ως προς το περιε

χόμενο κάποια πράγματα.
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Σ: Ως προς το περιεχόμενο τι ακριβώς;

Ε6: Εγώ, παρόλο που σε κάποια μπορώ να πω ότι έχω λίγο διαφορετικό λόγο, σε πολλά είμαι 

πάλι παραδοσιακός. Πιστεύω ότι το σχολείο πλάθει και χαρακτήρες, ανθρώπους. Για μένα, 

είναι αποτυχία του σχολείου -προσωπική γνώμη- να βγει ο τέλειος επιστήμονας και ένας άν

θρωπος, ο οποίος δεν έχει ηθική, ας το πω έτσι. Γι’ αυτό, για μένα, θα έπρεπε να ρίχνουν τα 

προγράμματα βάρος και σε αυτή την πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε 

έναν καλύτερο κόσμο αρκεί να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους. Εδώ βγάζουμε τους 

καλύτερους επιστήμονες, επιτυχημένους. Λοιπόν, θα ήθελα να ρίξουν και εκεί το βάρος. Όχι 

μόνο στην εκπαιδευτική πλευρά.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές των παγκόσμιων οργανισμών πρέπει να στρέφο

νται και προς την παιδαγωγική-ηθική πλευρά;

Ε6: Ναι. Ηθική τη λέω με την έννοια των στάσεων, δεξιοτήτων, να το πω έτσι απλά, ένα παι

δί να μάθει να έχει αγάπη. Βέβαια, έμμεσα τα έχουν, αλλά να ρίξουν και εκεί το βάρος, στο 

περιβάλλον, στο συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, βοήθεια. Υπάρχουν τόσα άλλα που πρέπει να 

προωθηθούν. Για μένα, είναι και αυτό επιτυχία.

Σ: Μάλιστα. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής;

Ε6: Πιστεύω ότι καλύφτηκαν.

Σ: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε6: Παρακαλώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.

Σ: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 7

Σ: Καλημέρα σας.

Ε7: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη.

Ε7: Παρακαλώ.

Σ: Αρχικά, τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει;

Ε7: Έχω τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, έχω κάνει την εξομοίωση και 

έχω τελειώσει και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

Σ: Και ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε7: 18 χρόνια.

Σ: Συμμετέχετε στο σχολείο σας σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή 

κατάρτισης;

Ε7: Όχι.

Σ: Ο λόγος;

Ε7: Δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία.

Σ: Επίσης, εδώ στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελ

ματικούς συλλόγους ή κάποια δίκτυα εκπαιδευτικών;

Ε7: Όχι.

Σ: Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως είναι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του;

Ε7: Να είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας, να παρακολουθούμε τις νέες παιδαγωγικές αντι

λήψεις και αρχές. Αυτά.

Σ: Οπότε, θα θεωρούσατε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό; Πληροίτε τα προηγού

μενα χαρακτηριστικά;

Ε7: Εγώ θα ήθελα περισσότερη επιμόρφωση.
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Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν των προηγούμενων 

ετών;

Ε7: Όχι. Νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί και οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες. Πρέπει να 

έχουμε, κατ’ αρχήν, ψυχολογικές γνώσεις, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα στην 

τάξη. Θα πρέπει, όχι μόνο παιδαγωγικά, αλλά και ψυχολογικά να καλύψουμε ό, τι χρειάζεται 

μέσα στην τάξη.

Σ: Θεωρείτε ότι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες είναι οι ίδιες;

Ε7: Όχι. Οι γονείς και τα παιδιά και οι μαθητές θέλουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό, τι 

παλιότερα.

Σ: Οπότε, έχει αυξηθεί και ο φόρτος του εκπαιδευτικού;

Ε7: Ναι.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν ή διευκολύνουν τον επαγγελματισμό των εκπαι

δευτικών στη σημερινή εποχή;

Ε7: Κατ’ αρχήν, πρέπει να υπάρχουν εποπτικά μέσα, τα απαραίτητα εποπτικά μέσα που 

χρειάζονται και ενδείκνυνται κάθε φορά και η επιμόρφωση, η οποία λείπει. Αν θέλει κάποιος 

να κάνει κάποια επιμόρφωση, θα πρέπει να την πληρώσει. Πάντως γίνονται μεμονωμένα και 

σποραδικά κάποιες κινήσεις.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον εκπαιδευτικό σήμερα;

Ε7: Η πίεση, το άγχος. Το καθημερινό άγχος.

Σ: Άγχος από τι;

Ε7: Άγχος να αντεπεξέλθουμε στο ρόλο μας. Δεν έχουμε πια την ελευθερία όπως ήμασταν 

παλιότερα που με κέφι και όρεξη πηγαίναμε στη δουλειά. Πιεζόμαστε ψυχολογικά.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική ευθύνη, προσωπική υπόθεση ή 

ότι επιβάλλεται από κάποιους εξωτερικούς φορείς ή παράγοντες;

Ε7: Και επιβάλλεται και δικιά μας υπόθεση πρέπει να είναι. Αλλά και από εξωτερικούς πα

ράγοντες.

Σ: Εξωτερικούς παράγοντες, όπως;
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E7: Από τους προϊσταμένους μας, από την κοινωνία, από τους γονείς.

Σ: Η αλήθεια είναι ότι οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως είναι, για παράδειγμα, η Ευ

ρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι τέτοιου 

είδους οργανισμοί, τα τελευταία χρόνια, προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα 

για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική τους εκπαίδευση, την 

επιμόρφωση, την κατάρτιση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξη. Είστε εσείς ενήμερη για 

τέτοιου είδους δράσεις και πώς θα τις χαρακτηρίζατε;

E7: Όχι, δεν είμαι ενήμερη. Αν εννοείτε τα προγράμματα τα Erasmus, τα Twinning και e- 

Twinning προσπαθώ να τα παρακολουθήσω. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν ξέρω.

Σ: Μιας και αναφερθήκατε στα προγράμματα αυτά, υπάρχουν διάφορα προγράμματα της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Comenius, το Leonardo Da Vinci, το Socrates, το Erasmus 

σχετικά με την κινητικότητα και ανταλλαγή εκπαιδευτικών από χώρα σε χώρα. Έχετε συμμετά- 

σχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες ή προγράμματα;

E7: Κάνω μία προσπάθεια φέτος με το e-Twinning. Έχω πάρει ήδη ένα έργο, ένα πρόγραμμα. 

Πιστεύω να πάει καλά.

Σ: Μιλήστε μου λίγο για αυτό, μιας και το αναφέρατε.

E7: Το έργο στο οποίο θα συμμετέχω είναι τα παραμύθια, παραμύθια του τόπου μας. Θα 

βρούμε με τα παιδιά κάποιο παραμύθι της περιοχής μας, θα το επεξεργαστούμε, θα το εικο

νογραφήσουμε, θα το παίξουμε, θα το παρουσιάσουμε, θα το ανεβάσουμε, θα βάλουμε μου

σική. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να το χαρούμε και εμείς και τα παιδιά.

Σ: Αυτό εμπλέκει κάποια μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλη χώρα;

E7: Όχι, όχι. Το e-Twinning είναι καθαρά διαδικτυακό.

Σ: Σε τοπικό επίπεδο, έτσι;

E7: Σε τοπικό επίπεδο, εδώ πέρα. Θα το κάνουμε εδώ στο σχολείο μας και θα το ανεβάσουμε 

στην πλατφόρμα.

Σ: Ελπίζω να πάει καλά. Καλή επιτυχία κιόλας.

E7: Ευχαριστώ.
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Σ: Οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί που προαναφέραμε προωθούν τα τελευταία χρόνια 

διάφορα κριτήρια επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνι

στικότητα του εκπαιδευτικού και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και μία ποιοτικό

τερη εκπαίδευση στην πράξη. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε κάτι τέτοιο;

Ε7: Κατ’ αρχήν, ποια κριτήρια είναι αυτά;

Σ: Κριτήρια επαγγελματισμού, όπως είναι, ας πούμε, η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες 

και αναστοχαστικές πρακτικές, όπως είναι η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε διαδικασίες δια βί

ου μάθησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης, κατάρτισης. Δηλαδή, υποστηρίζουν ότι 

ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και πολλά άλλα. Σας 

αναφέρω τα κυριότερα.

Ε7: Συμφωνώ, γιατί η μάθηση πρέπει να είναι δια βίου και βιωματική. Διαφορετικά, είναι μι- 

σή μάθηση. Τα μισά μαθαίνονται.

Σ: Βέβαια, προωθούν και όρους, όπως αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Πώς θα βλέπατε εσείς ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Ε7: Η ανταγωνιστικότητα και γενικά ο ανταγωνισμός δεν μου αρέσει. Αν είναι να κάνουμε 

κάτι, θα το κάνουμε για το καλό των παιδιών, όχι για να ανταγωνιστούμε ο ένας συνάδελφος 

τον άλλο συνάδελφο. Δηλαδή, πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι λάθος τακτική. 

Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε, γιατί το αγαπάμε και θα το κάνουμε μαζί με τα παιδιά. 

Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε την τάξη ένα βήμα παραπάνω. Όχι, όμως, για ανταγωνιστι

κούς λόγους.

Σ: Ακριβώς για τη μέτρηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν διάφορους 

δείκτες ή διάφορα πρότυπα αναφοράς. Έτσι τα ονομάζουν. Θεωρείτε εσείς ότι τέτοιου είδους 

δείκτες μέτρησης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών είναι ένα μέσο αξιολόγησής τους, ε

νίσχυσης ή ελέγχου τους στην πράξη; Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μία μέτρηση στο χώρο 

της εκπαίδευσης;

Ε7: Πιστεύω ότι είναι μέτρο ελέγχου. Η μέτρηση δεν μπορεί να είναι κάτι αντικειμενικό, για 

να μπορέσουν να το μετρήσουν.

Σ: Ταυτόχρονα, συνδέουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού, στον οποίο αναφερθήκαμε 

ήδη, με την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού δυναμικού, η οποία είναι και
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ιδιαίτερα στην επικαιρότητα στις μέρες μας. Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση θα βοηθήσει έναν επαγ- 

γελματία εκπαιδευτικό στο έργο του;

Ε7: Ως ένα σημείο. Θα του φορτώσει πάρα πολύ άγχος και θα του κάνει πάρα πολύ δύσκολη 

τη ζωή του. Θα χαθεί πια η ανεμελιά και η όρεξη για να προχωρήσει, η πηγαία διάθεση που 

έχει για να προχωρήσει και να κάνει κάτι καλύτερο. Θα το κάνει μόνο και μόνο γιατί πρέπει 

να το κάνει. Και ό, τι γίνεται με το «πρέπει να το κάνει» δεν είναι και καλό.

Σ: Μιλάτε για την αξιολόγηση ή για την αυτοαξιολόγηση;

Ε7: Συνδέονται το ένα με το άλλο. Και το ένα και το άλλο.

Σ: Οι διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται σε 

ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Το αναφέρατε και εσείς η ίδια προηγουμένως. Τι σημαίνει να 

είναι ένας εκπαιδευτικός δια βίου μανθάνων στην πράξη;

Ε7: Σε όλη την πορεία της καριέρας του να μαθαίνει. Να μαθαίνει τα καινούργια, γιατί η κοι

νωνία εξελίσσεται. Τίποτα δεν μένει στατικό. Επομένως, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά 

που μάθαμε πριν από 30 χρόνια. Πρέπει να ανανεωνόμαστε και να μαθαίνουμε τα καινούργια 

δεδομένα. Και τα παιδιά δεν είναι πια τα ίδια, όπως ήταν τα παιδιά πριν από 25 χρόνια. Τα 

παιδιά είναι πιο δραστήρια, έχουν περισσότερα ερεθίσματα και επηρεάζονται από το περι

βάλλον, στο οποίο και αυτά ζούνε. Εφόσον το περιβάλλον έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να 

αλλάξουμε.

Σ: Ακόμη, θεωρείτε ότι είστε μία αυτόνομη εκπαιδευτικός; Και τι σημαίνει αυτονομία ενός εκ

παιδευτικού;

Ε7: Αυτόνομη με την έννοια ποιας αυτονομίας; Αυτόνομη δεν είμαι από το πλαίσιο, στο ο

ποίο πρέπει να ακολουθήσω μία ύλη. Δεν μπορώ να κάνω ό, τι θέλω μέσα στην τάξη. Παράλ

ληλα, όμως, μου δίνουν και περιθώρια ελευθερίας να κινηθώ και να κρίνω και να δράσω α

νάλογα με το τι γνωρίζω και όλα αυτά που μου δίνονται ότι πρέπει να τα κάνω, να τα κάνω 

όπως θέλω. Εντάξει, υπάρχει περιθώριο «ελευθερίας».

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα θεσμό, το «Θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα», το 

περίφημο Mentoring. Είναι ένας θεσμός, ο οποίος προωθείται ιδιαίτερα από τους προαναφερ- 

θέντες οργανισμούς. Γνωρίζετε τι είναι;

Ε7: Πείτε μου.
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Σ: Λοιπόν, είναι ένας παλιότερος εκπαιδευτικός, πιο έμπειρος, με περισσότερα χρόνια υπηρεσί

ας στην εκπαίδευση, ο οποίος αναλαμβάνει να καθοδηγήσει, να υποστηρίξει, να συμβουλέψει 

ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό συνήθως στα 2-3 πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του. Έχετε ε

σείς λάβει μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες; Είτε να δώσετε τη βοήθειά σας είτε να λάβετε 

αντίστοιχα από κάποιον άλλο πιο έμπειρο εκπαιδευτικό;

Ε7: Ναι, αυτό γίνεται καθημερινά. Όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους. Πάντα ρωτάμε όταν έ

χουμε ένα πρόβλημα. Ο πρώτος που θα ρωτήσουμε είναι οι συνάδελφοι στο γραφείο. Αν έ

χουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αν κάποιο παιδί αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο 

ή ένα τρόπο όχι τόσο φυσιολογικό. Πάντα παίρνουμε συμβουλές. Ο θεσμός του μέντορα, ό

πως το λέτε, με την αρμοδιότητα αυτή του συμβουλάτορα είναι πάρα πολύ καλός, αλλά να μη 

φτάσει στο άλλο άκρο.

Σ: Βέβαια, από ό, τι κατάλαβα, εσείς υιοθετείτε πιο άτυπες πρακτικές, όχι και τόσο θεσμικές. 

Γιατί εδώ μιλάμε για ένα θεσμό.

Ε7: Όχι θεσμικές. Άτυπες, άτυπες. Ως τώρα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά.

Σ: Η συνεργασία σας με τους συναδέλφους σε τι επίπεδα κινείται;

Ε7: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Ό, τι δεν γνώριζα και 

νόμιζα ότι γνωρίζουν οι υπόλοιποι ζητούσα τη γνώμη τους ή το αντίθετο, το αντίστροφο.

Σ: Με το διευθυντή;

Ε7: Και με το διευθυντή ποτέ δεν είχα πρόβλημα.

Σ: Και με τους γονείς;

Ε7: Και με τους γονείς, ναι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.

Σ: Από ό, τι καταλάβατε, οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί προωθούν, στη σημερινή εποχή, τη 

διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα πράγ

ματα και προγράμματα, μεταξύ των οποίων και την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολο

γιών. Εσείς υιοθετείτε τέτοιου είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ε7: Ναι, έχω ήδη το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο. Προσπαθώ να εντάξω τις νέες τεχνολογί

ες στην αίθουσά μου σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν έ

τσι. Το κάνω, το κάνω αρκετές φορές.

250

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Σ: Μου αναφέρατε επίσης την εμπλοκή σας στο έργο που θα αναλάβετε με τα παραμύθια και η 

αλήθεια είναι ότι και οι διάφοροι οργανισμοί προωθούν την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε έ

ρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές είτε σε επίπεδο σχολικής τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας είτε σε πιο περιφερειακό επίπεδο. Εκτός από αυτό το έργο που θα αναλάβετε, έχετε 

συμμετάσχει στο παρελθόν ή θα θέλατε να συμμετάσχετε και σε κάποιο άλλο στο μέλλον αντί

στοιχο πρόγραμμα;

Ε7: Με διαδικτυακό πρόγραμμα δεν έχω ξανασχοληθεί ή με αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμμα

τα Erasmus, Comenius, κλπ.

Σ: Γεν αναφέρομαι μόνο σε διαδικτυακό.

Ε7: Τα διάφορα project, όμως, τα οποία μπορώ να τα κάνω στην Ευέλικτη Ζώνη, τα κάνω. 

Έχω πάρει μέρος σε 2-3 τις προηγούμενες χρονιές. Περισσότερο με τα συναισθήματα, την 

έκφραση των συναισθημάτων, γιατί συνήθως κάνω σε μικρά παιδιά μάθημα, οπότε πρέπει να 

διαχειριστούν και τα συναισθήματά τους. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό το πράγμα.

Σ: Ωραία. Είδαμε την πλευρά των παγκόσμιων οργανισμών. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε εσείς, 

από την πλευρά σας, από τη δική σας οπτική γωνία, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών; Είτε εσωτε

ρικοί παράγοντες είτε και εξωτερικοί παράγοντες.

Ε7: Πρέπει να το θέλει, να έχει όρεξη και διάθεση. Να αγαπάει τη δουλειά του. Αν αγαπάει 

τη δουλειά του, θα τον βρει τον τρόπο. Απλώς, δεν πρέπει να πιέζεται. Που πιστεύω ότι τώρα 

με την αξιολόγηση που θα έρθει θα πιεστεί πάρα πολύ και θα αγχωθεί. Αυτό το άγχος το φυ

σιολογικό ως ένα σημείο δεν ξέρω αν θα παραμείνει φυσιολογικό. Να μην ξεφύγουμε σε άλ

λες καταστάσεις. Και πρέπει να επιμορφωνόμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά από 

την πολιτεία. Όχι γίνεται ένα ημερήσιο σεμινάριο και τελείωσε η δουλειά. Δεν μαθαίνουμε 

τίποτα από αυτό. Πρέπει να γίνει συστηματικά κάποια προσπάθεια. Ή και το Διδασκαλείο. 

Δεν έπρεπε να καταργηθεί. Αν θέλαμε να μάθουμε τα καινούργια δεδομένα με συστηματικό 

τρόπο, θα έπρεπε να πάμε όλοι μας στο Διδασκαλείο, το οποίο τώρα καταργήθηκε. Δεν μας 

δίνεται αυτή η δυνατότητα.

Σ: Οπότε, εσείς, μέχρι στιγμής, είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται 

για την ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;
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E7: Όχι, καθόλου. Καθόλου, γιατί έκανα δύο σεμινάρια που ήταν ενδιαφέροντα για μένα, 

όπως, για παράδειγμα, για τη μέθοδο project που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έπρεπε 

να το μάθω, γιατί θα έπρεπε να το εφαρμόσω στην Ευέλικτη Ζώνη. Η Ευέλικτη Ζώνη είναι 

πια υποχρεωτική, αλλά η πολιτεία δεν μας δίδαξε, δεν μας έμαθε, δεν μας επιμόρφωσε πάνω 

στο αντικείμενο. Προσπάθησα, λοιπόν, να βρω κάποιο σεμινάριο για να το καταφέρω καλύ

τερα. Δεν βρήκα κανένα. Βρήκα ένα, το οποίο το πλήρωσα και το έκανα.

Σ: Αναφέρεστε συχνά στην έλλειψη επιμόρφωσης από την πολιτεία ή στην έλλειψη υποστήριξης 

στο έργο του εκπαιδευτικού.

E7: Ναι.

Σ: Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους παρά να λειτουργούν 

ως εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που, πολλές φορές, λαμβάνονται ακόμη και εκτός εθνικών 

συνόρων;

E7: Ναι, σίγουρα πρέπει. Αφού είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, πρέπει να ρωτηθούν. Η γνώμη 

τους πρέπει να είναι σεβαστή και να ακούγεται. Διαφορετικά, ένας εξωτερικός παράγοντας 

πού ξέρει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών;

Σ: Οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι ή συνδικάτα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν 

κάποια επιρροή ως προς την προώθηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κλάδου;

E7: Σίγουρα. Αυτοί είναι εκπρόσωποί μας. Θα έπρεπε να ασκήσουν επιρροή και θα έπρεπε 

να είναι εκπρόσωποί μας. Τώρα, το τι είναι το αφήνω κενό.

Σ: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ασκούν ήδη;

E7: Όχι.

Σ: Για ποιο λόγο νομίζετε;

E7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ νιώθω «πουλημένη».

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα τροποποιούσατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτο

βουλίες και τα προγράμματα των διαφόρων υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με την επαγγελ

ματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;
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E7: Να είναι άμεσα προσβάσιμα χωρίς να τα πληρώνουμε. Να δίνονται προγράμματα, να γί

νονται και είναι στο χέρι μας μετά να τα αποδεχτούμε. Αν δεν τα αποδεχόμαστε και δεν συμ

μετέχουμε σε αυτά, τότε φταίμε εμείς. Αυτή τη στιγμή, ένα καλό πρόγραμμα πρέπει να το 

πληρώσεις. Δεν υπάρχει κανένα χωρίς να το πληρώσεις και να είναι ενδιαφέρον και να είναι 

σε μάκρος χρόνου και να μπορεί να σου δώσει κάτι. Δεν προσφέρει κάτι μία ημερίδα. Πρέπει 

να γίνει μία συστηματική προσπάθεια, τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Και να υπάρχει συμ

μετοχή από μέρους μας. Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε μέρος σε εργασίες. Πρέπει να γίνει 

με βιωματικό τρόπο. Όχι απλώς παρακολουθούμε, όταν γίνεται μία διάλεξη, και σηκωνόμα

στε και φεύγουμε. Να γίνει με βιωματικό τρόπο. Και να έχουμε κάποια επιμόρφωση σε συ

γκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα μέσα 

στην τάξη.

Σ: Όπως;

E7: Για παράδειγμα, οι υποδειγματικές. Πώς θέλουν; Ζητάνε αξιολόγηση. Πώς τη θέλουν; 

Πώς πρέπει να είμαστε εμείς μέσα στην τάξη; Τι θέλουν; Τι ζητάνε από εμάς; Ζητάνε, ζητά

νε, ζητάνε. Δεν μας λένε τι θέλουν, όμως. Και δεν ξέρω τι περιμένουν και τι θα δούμε και τι 

μας έρχεται.

Σ: Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

E7: Όχι. Αυτά.

Σ: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο έργο σας.

E7: Ευχαριστώ.

Σ: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 8

Σ: Καλημέρα σας.

Ε8: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Τι σπουδές έχετε πραγματο

ποιήσει;

Ε8: Τελείωσα το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ακαδημίας της Λάρισας και μετά έκανα την εξο- 

μοίωση.

Σ: Κάνατε κάποιο μεταπτυχιακό ή περαιτέρω σπουδές;

Ε8: Όχι.

Σ: Η συνολική διδακτική σας εμπειρία ποια είναι στο δημοτικό σχολείο;

Ε8: 15 χρόνια.

Σ: Μόνιμη πια, έτσι;

Ε8: Ναι.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ή επιμόρφωσης;

Ε8: Είχα συμμετάσχει σε κάποια προγράμματα όταν ήμουν αναπληρώτρια στην Αθήνα και 

τώρα, αν θεωρείται αυτό επιμόρφωση, παρακολουθώ υπολογιστές στο δεύτερο επίπεδο, το 

οποίο δεν το έχω δώσει ακόμη, αλλά έχω τελειώσει τις παρουσίες εκεί.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε κάποιες επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματι

κά δίκτυα εκπαιδευτικών, επαγγελματικά συνδικάτα, επαγγελματικούς συλλόγους;

Ε8: Όχι.

Σ: Γιατί;

Ε8: Δεν έτυχε.

Σ: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε λίγο στο ρόλο του εκπαιδευτικού και τα χαρακτηριστικά του. Τι 

σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και ποια θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτε

ρα γνωρίσματά του;
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E8: Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι να μπορεί να σταθεί ο δάσκαλος στην τάξη με 

τους μαθητές, να μπορεί να δώσει αυτό που σκέφτεται και αυτό που πρέπει να πάρουν οι μα

θητές, αλλά συγχρόνως και παράλληλα πρέπει να είναι συνεργάσιμος με τους υπόλοιπους συ

ναδέλφους, τη διεύθυνση, αλλά και με τους γονείς να υπάρχει συνεργασία και να εξατομικεύ

ει τον κάθε μαθητή.

Σ: Οπότε, θεωρείτε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό με τα γνωρίσματα που ανα

φέρατε;

E8: Ε, ναι.

Σ: Και ποιες πρακτικές υιοθετείτε στο έργο σας ως επαγγελματίας εκπαιδευτικός; Μου αναφέ

ρατε ότι η συνεργασία με τους γονείς είναι καλή και με τα παιδιά. Τι άλλο;

E8: Να είναι ενημερωμένος ο εκπαιδευτικός πάνω απ’ όλα και να μπορεί να εφαρμόσει μέσα 

στην τάξη αυτά που ξέρει, να υπάρχει το υλικό, να τον βοηθάει για να γίνεται πιο εύκολη η 

μάθηση.

Σ: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προη

γούμενων ετών ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες κυρίως;

E8: Όχι. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερος τώρα. Έχει περισσότερες ευθύνες και περισσότερες 

αρμοδιότητες. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός καλείται να είναι καλός και για τους γονείς και με 

την αξιολόγηση που μπαίνει τώρα -που προσπαθεί να μπει δηλαδή- πρέπει ένας εκπαιδευτι

κός να τα κάνει όλα.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα στη σημερινή εποχή 

και ότι το διευκολύνουν;

E8: Παράγοντες, όπως;

Σ: Θα μου πείτε εσείς. Διάφοροι παράγοντες και σχολικοί και εξωσχολικοί.

E8: Πρέπει να υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι, για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παίρνει εύ

κολα βιβλία να διαβάζει και να ενημερώνεται. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να είναι ενημερω

μένος ο εκπαιδευτικός και, για να είναι ενημερωμένος, πρέπει να αμείβεται κιόλας για να 

μπορεί να ενημερώνεται και δεν πρέπει να τον φορτώνουν και με τόσες πολλές ευθύνες που 

έχει.
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Σ: Οπότε, αντίθετα, τι θεωρείτε ότι παρεμποδίζει τον εκπαιδευτικό τη σημερινή εποχή στο έργο 

του;

Ε8: Παρεμποδίζει τον εκπαιδευτικό στο έργο του, πολλές φορές, η καθορισμένη ύλη που 

πρέπει να τελειώσει. Πολλές φορές, οι γονείς επεμβαίνουν στο έργο των εκπαιδευτικών και 

δεν γίνεται όπως οι ίδιοι το θέλουν. Αυτά.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται από 

κάποιον εξωτερικό παράγοντα;

Ε8: Είναι και υποκειμενική, αλλά δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Επιβάλλεται από το Υ

πουργείο. Το Υπουργείο θα καθορίσει τι πρέπει να κάνεις και σε ποια όρια. Βέβαια, υπάρχει 

και το προσωπικό στοιχείο του εκπαιδευτικού που μπορεί να το επεκτείνει το κάθε θέμα, να 

το δείξει μέσα στην τάξη και να το εμβαθύνει, αλλά και πάλι σε πιέζει ο χρόνος.

Σ: Μάλιστα. Κατά καιρούς, οι διάφοροι υπερεθνικοί και παγκόσμιοι οργανισμοί, π.χ. η Ευρω

παϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι που υπάρ

χουν προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματι

σμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επι

μόρφωση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξή τους. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου εί

δους δράσεις και προγράμματα;

Ε8: Γίνονται τέτοια προγράμματα. Ναι, είμαι ενήμερη. Απλά, δεν συμμετείχα σε τέτοιου εί

δους προγράμματα, γιατί με πιέζει ο χρόνος το απόγευμα στο σπίτι.

Σ: Θα θέλατε να συμμετάσχετε όμως; Δηλαδή, το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μέλλον πώς το 

βλέπετε;

Ε8: Ναι, θετικά.

Σ: Η στάση σας απέναντι στα διάφορα προτάγματα των προαναφερθέντων οργανισμών περί 

κριτηρίων επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότη

τα και την ποιότητα της εκπαίδευσης ποια είναι; Δηλαδή, βλέπουν να υπάρχει μία συσχέτιση 

ανάμεσα στον επαγγελματισμό ενός εκπαιδευτικού, στην αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστι- 

κότητά του και, τέλος, στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
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E8: Είναι συνδεδεμένα αυτά. Βέβαια, είναι συνδεδεμένα. Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευ

τικών σημαίνει και απόδοση. Πρέπει να υπάρχει απόδοση στο γνωστικό επίπεδο των μαθη

τών και γι’ αυτό πρέπει να ενημερώνεται. Όμως, είμαι κατά του ανταγωνισμού.

Σ: Για τη μέτρηση της απόδοσης ακριβώς χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες, οικονομικοί δεί

κτες κυρίως, πρότυπα αναφοράς και διάφορες άλλες μετρήσεις. Εσείς θεωρείτε ότι αυτοί οι δεί

κτες είναι ένα μέσο αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης των εκπαιδευτικών εν τέλει;

E8: Είναι ένα μέσο και των τριών, αλλά πιστεύω ότι είναι περισσότερο υποκειμενικά όλα αυ

τά.

Σ: Βέβαια, οι διάφοροι αυτοί οργανισμοί λένε ότι οι δείκτες τους είναι αντικειμενικοί, δηλαδή, 

ότι αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό; Είναι όντως έτσι;

E8: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με μετρήσεις το έργο. Δη

λαδή, στο έργο του εκπαιδευτικού είναι και ο συναισθηματικός παράγοντας ή πόσο ενισχύει 

την ατομικότητα. Είναι πολλά πράγματα μαζί, τα οποία πιστεύω ότι δεν μετριούνται ακριβώς 

με δείκτες.

Σ: Προηγουμένως, αναφερθήκαμε στην ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία συνδέεται και με την 

(αυτο)αξιολόγηση. Η  (αυτο)αξιολόγηση, τα τελευταία χρόνια, έχει μπει στη ζωή μας και προ

βάλλεται ιδιαίτερα από τους παγκόσμιους οργανισμούς. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτή τη συ- 

σχέτιση; Ποιότητα και (αυτο)αξιολόγηση συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτι

κών;

E8: Βεβαίως, συνδέεται. Πολύ σωστά συνδέεται. Απλά, δεν πιστεύω ότι ο τρόπος που γίνεται 

σήμερα είναι αποτελεσματικός ή αυτός που θα έπρεπε να γίνει.

Σ: Και πάλι οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης, δηλαδή, ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας δια βίου 

μανθάνων. Είναι όντως έτσι;

E8: Είναι, ναι.

Σ: Τι σημαίνει δια βίου μάθηση;

E8: Δια βίου μάθηση σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Πρέπει 

στον υπόλοιπο χρόνο που έχει από τη δουλειά του να ενημερώνεται. Γι’ αυτό, σας λέω ότι, 

για να είναι ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά
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που μου λέτε, πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένος και, για να είναι ενημερωμένος, πρέπει να 

αφιερώσει πολύ από τον ελεύθερο χρόνο που έχει εκτός δουλειάς, για να ενημερωθεί.

Σ: Καταλαβαίνω. Πέρα από τη δια βίου μάθηση, προβάλλεται ιδιαίτερα η αυτονομία του εκπαι

δευτικού. Ο εκπαιδευτικός είναι όντως αυτόνομος στις μέρες μας;

Ε8: Όχι, δεν είναι τόσο αυτόνομος. Είναι εν μέρει, αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο 

αυτόνομος ο εκπαιδευτικός.

Σ: Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του, 

υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται «Θεσμός της καθοδήγησης μέσω μέντορα». Γεν ξέρω αν τον 

γνωρίζετε. Έχετε συμμετάσχει εσείς σε τέτοιου είδους διαδικασίες ή προγράμματα είτε για να 

παρέχετε υποστήριξη είτε για να δεχτείτε υποστήριξη στην αρχή;

Ε8: Όχι, δεν έχω συμμετάσχει. Βέβαια, όταν είχα διοριστεί, γινόταν κάποια επιπλέον σεμινά

ρια, για να ενταχτούμε. Τα έκανε ο Σύμβουλος και ήταν αρκετά καλά. Δεν ήταν, όμως, τόσο 

ικανοποιητικά όσο θα θέλαμε. Δηλαδή, πολλές φορές, αυτού του τύπου τα σεμινάρια περιο

ρίζονται στη θεωρία και όχι στην πράξη.

Σ: Κατάλαβα. Κατά καιρούς, προωθούνται διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλα

γής εκπαιδευτικών κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως, για παράδειγμα, το Comenius, το 

Leonardo Da Vinci, το Grundtvig και διάφορα άλλα τέτοια προγράμματα για τους εκπαιδευτι

κούς. Πώς εκλαμβάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία;

Ε8: Πολύ καλή και μακάρι να μπορούσαν να συμμετέχουν και περισσότεροι εκπαιδευτικοί.

Σ: Έχετε συμμετάσχει εσείς;

Ε8: Όχι.

Σ: Θα επιθυμούσατε να πάτε σε κάποια άλλη χώρα και, αντίστοιχα, ένας άλλος συνάδελφος να 

έρθει στην Ελλάδα να διδάξει;

Ε8: Ναι, ναι.

Σ: Τι θεωρείτε ότι θα κερδίζατε έτσι;

Ε8: Εμπειρίες στο πώς λειτουργούν τα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, σε ποιο επίπεδο είναι 

οι μαθητές των άλλων χωρών και θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει 

να γνωρίζεις τη γλώσσα τους βασικά.
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Σ: Στη σημερινή εποχή, οι διάφοροι οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελματι

κού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εμπλοκή σε έρευνες και διάφορες 

αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς και τη συνεργασία με συναδέλφους, γονείς, διευθυντές και 

την ευρύτερη κοινότητα. Εσείς, προσωπικά, ποιες από αυτές τις πρακτικές υιοθετείτε στην κα

θημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Ε8: Η συνεργασία προέχει με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και η χρήση των υπολογι

στών, δηλαδή, χρησιμοποιώ τις καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας.

Σ: Μου αναφέρατε και για το β ’ επίπεδο, άλλωστε.

Ε8: Ναι. Και προσπάθεια επιμόρφωσης μέσω κάποιων προγραμμάτων.

Σ: Θα ήθελα να εστιάσω στη συνεργασία που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι είναι καλή. Με 

όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού; Δηλαδή και με τους συναδέλφους και με το διευθυντή 

και με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινότητα;

Ε8: Ευρύτερη κοινότητα ποια εννοείτε;

Σ: Ευρύτερη κοινότητα, π.χ. τοπικά με τον δήμο.

Ε8: Ναι, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, αν μπορούσα 

να το πω έτσι.

Σ: Μάλιστα. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός 

επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών;

Ε8: Είναι όλα αυτά που έχουμε πει. Το προφίλ του επαγγελματία εκπαιδευτικού είναι ότι 

πρέπει να είναι ενημερωμένος, να υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς που προαναφέ- 

ραμε και να διαθέτει πολύ από τον προσωπικό του χρόνο για την επιμόρφωσή του.

Σ: Μέχρι στιγμής, εσείς είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για τη 

βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σας;

Ε8: Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη, γιατί δεν γίνονται τόσες πολλές ενημερώσεις. Πρέπει ο ί

διος ο εκπαιδευτικός να το ψάξει και θα ήθελα να είναι πιο οργανωμένες, πιο συγκεκριμένες 

και περισσότερες.
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Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καλύτερο να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων 

ως προς την προώθηση του επαγγελματισμού τους ή να λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα πε

ρισσότερο;

Ε8: Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εκείνοι που θα λαμβάνουν αποφάσεις, γιατί οι 

ίδιοι γνωρίζουν περισσότερο τα προβλήματα. Οι ίδιοι είναι μέσα στην τάξη και οι ίδιοι έχουν 

την προσωπική επαφή με τους μαθητές.

Σ: Βέβαια, υπάρχουν για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου διάφοροι επαγγελματικοί 

σύλλογοι ή συνδικάτα που αναφέραμε και στην αρχή. Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η επιρροή 

των σωματείων αυτών απέναντι στην προώθηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κλάδου;

Ε8: Είναι μεγάλη η επιρροή τους, αλλά θα έπρεπε να γίνει πιο συστηματική και πιο συγκε

κριμένη. Να απευθύνεται, δηλαδή, στον κάθε εκπαιδευτικό πιο έντονα, πιο πολύ.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζετε, θα τροποποιούσατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτοβου

λίες των διαφόρων διεθνών οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών;

Ε8: Θα προσπαθούσα να είναι πιο άμεσοι στους εκπαιδευτικούς, να μπορεί να έχει ο εκπαι

δευτικός πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτούς τους οργανισμούς, να μπορεί εύκολα να τους 

βρει και να έχει την επιλογή του χρόνου.

Σ: Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής;

Ε8: Όχι.

Σ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε8: Και εγώ ευχαριστώ.

Σ: Γεια σας.

Ε8: Γεια σου.
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Εκπαιδευτικός 9

Σ: Καλημέρα σας.

Ε9: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Κατ’ αρχάς, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

E9: Παιδαγωγική Ακαδημία και εξομοίωση.

Σ: Τα συνολικά χρόνια που εργάζεστε στο δημοτικό σχολείο;

Ε9: 25.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ή επιμόρφωσης;

Ε9: Ναι, ναι, έχω συμμετάσχει και έχω πάρει και στους υπολογιστές το α’ επίπεδο.

Σ: Μάλιστα. Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή κάποια ε

παγγελματικά δίκτυα, επαγγελματικά συνδικάτα, συλλόγους;

Ε9: Όχι. Εκτός από το σύλλογο του σχολείου, όχι.

Σ: Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε κάποιους από αυτούς;

Ε9: Δεν έχω ελεύθερο χρόνο καθόλου. Θα ήθελα, αλλά δεν προλαβαίνω.

Σ: Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο του εκπαιδευτικού και κάποια γνωρίσματά του. Τι 

σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και ποια θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτε

ρα γνωρίσματά του; Τι σημαίνει, δηλαδή, να είναι ένας εκπαιδευτικός επαγγελματίας στο έργο 

του;

Ε9: Επαγγελματίας στη δουλειά του εννοείς. Είναι το παν. Εκτός από το ότι θα πρέπει πρώτα 

να αγαπάει το επάγγελμα που κάνει, είναι πολύ βασικό να είναι επαγγελματίας σε αυτό που 

κάνει.

Σ: Κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του; Δηλαδή, ποιος είναι ο επαγγελματίας εκπαιδευ

τικός και τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορεί να έχει;

Ε9: Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να τον πω επαγγελματία. Να είναι σωστός στη δουλειά του, 

στο ωράριό του, να είναι διαβασμένος σε αυτό που θα κάνει, να αγαπάει πολύ τα παιδιά, να
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έχει κατάρτιση από Ψυχολογία πρώτα-πρώτα, είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι και λειτούργη

μα, εκτός από επάγγελμα. Επίσης, να ενημερώνεται συνέχεια, να παρακολουθεί σεμινάρια ή 

να διαβάζει βιβλία, να εφαρμόζει τις καινούργιες μεθόδους στα παιδιά όπου μπορεί.

Σ: Πολύ ωραία. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προ

ηγούμενων ετών;

Ε9: Όχι, καθόλου.

Σ: Κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του.

Ε9: Όχι, δεν είναι.

Σ: Ως προς τι έχει αλλάξει;

Ε9: Έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Καλείται να ξέρει περισσότερα πράγματα και έχει πε

ρισσότερες ευθύνες και γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και γιατί τα παιδιά είναι διαφορετικά. 

Πρέπει να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα και πρέπει να τα προσέχουμε και εμείς από πε

ρισσότερα πράγματα και να τα διδάσκουμε, γιατί η κοινωνία είναι διαφορετική. Έχουν πολλά 

ερεθίσματα και αρκετά από αυτά είναι και επικίνδυνα.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βελτιώνουν και διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο επάγγελ

μά του τη σημερινή εποχή;

Ε9: Διευκολύνει το να ενημερώνεται, να παρακολουθεί σεμινάρια, να διαβάζει, να ασχολεί- 

ται με ό, τι υπάρχει καινούργιο στην τεχνολογία, να μαθαίνει.

Σ: Αντίθετα, τώρα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι τον παρεμποδίζουν ή ότι τον δυσκολεύουν;

Ε9: Το να είναι στάσιμος και να μην ακολουθεί την εποχή του. Να μην ενημερώνεται, να μη 

θέλει να μάθει τίποτα καινούργιο, να μένει στη μέθοδο που ακολουθούσε πριν από πολλά 

χρόνια.

Σ: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός ενός εκπαιδευτικού είναι δική του ατομική υπό

θεση ή ότι επιβάλλεται, κατά κάποιον τρόπο, από κάποιους εξωτερικούς παράγοντες;

Ε9: Και τα δύο είναι. Και επιβάλλεται από την κοινωνία και δικιά του ευθύνη είναι, γιατί ο 

κόσμος τρέχει, δεν μένει πίσω.
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Σ: Όντως, τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια ότι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, π.χ. η Ευρωπα

ϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι προωθούν 

διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευ

τικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βί

ου επαγγελματική υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους προ

γράμματα και δράσεις;

Ε9: Ναι, κατά καιρούς, μαθαίνουμε διάφορα, όχι ότι μπορούμε όλα να τα παρακολουθήσου

με όμως, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο. Αλλά, ναι, ναι, μαθαίνουμε διάφορα.

Σ: Βέβαια, οι προαναφερθέντες οργανισμοί συνήθως συνδέουν τα κριτήρια επαγγελματισμού 

του εκπαιδευτικού με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά του και, ως εκ τούτου, 

και με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πώς εσείς πιστεύετε ότι σχετίζονται αυτές οι παράμετροι 

μεταξύ τους; Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτι

κού και η ποιότητα της εκπαίδευσης;

Ε9: Όλα πρέπει να συνδυάζονται αυτή τη στιγμή για να προχωράμε μπροστά. Και ο επαγ

γελματισμός και η εκπαίδευση και η παιδεία, όλα πρέπει να συνδυάζονται, όχι ότι είναι εύκο

λο όλες τις φορές, αλλά χρειάζεται προσπάθεια. Πάντως, είμαι κατά του ανταγωνισμού στην 

εκπαίδευση.

Σ: Ακριβώς για τη μέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών, του επαγγελματισμού, της αποτελε- 

σματικότητας, της ανταγωνιστικότητας ή της ποιότητας της εκπαίδευσης προωθούνται διάφοροι 

δείκτες μέτρησης και διάφορα πρότυπα αναφοράς. Εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι δείκτες είναι ένα 

μέσο αξιολόγησης, ελέγχου ή ενίσχυσης του εκπαιδευτικού στο έργο του;

Ε9: Δεν είναι μέτρο αξιολόγησης. Ενίσχυσης πρέπει να είναι.

Σ: Είναι όμως;

Ε9: Δεν νομίζω. Ξεφεύγουν πολύ τα πράγματα μερικές φορές και αξιολόγησης όντως δεν 

πρέπει να είναι. Ξεφεύγουν πολύ. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάνε από άλλη βάση και να κατα

λήγουν σε άλλη βάση.

Σ: Οπότε, θεωρητικά πιστεύετε ότι άλλα λένε και ότι στην πράξη άλλα γίνονται;

Ε9: Ναι, ναι.
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Σ: Και πάλι η ποιότητα της εκπαίδευσης, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, σχετίζεται 

με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Η  (αυτο)αξιολόγηση, τη σημερινή εποχή, είναι 

στην επικαιρότητα. Εσείς πώς θεωρείτε ότι συνδέεται με τον επαγγελματισμό ενός εκπαιδευτι

κού η (αυτο)αξιολόγηση του έργου του;

Ε9: Ο εκπαιδευτικός κάθε μέρα αυτοαξιολογείται για αυτό που κάνει και στην τάξη μέσα, 

από τους μαθητές του και από τον ίδιο. Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς με αυτό που πάει λα περάσει 

τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να συνδεθεί με αυτό το πράγμα και 

μισθολογικά και σαν εξέλιξη και όλα αυτά. Αυτό δεν μου πολυαρέσει και δεν μου πολυκάνει. 

Αλλά, η αυτοαξιολόγηση γίνεται καθημερινά και πρέπει να γίνεται.

Σ: Α π ’ ό, τι κατάλαβα, από τους μαθητές τους ίδιους, έτσι;

Ε9: Και από τους μαθητές και από εμάς. Και εμείς κοιτάμε τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι θα 

κάνουμε την επόμενη καλύτερα. Αυτό, δηλαδή, δεν ισχύει που λένε ότι δεν γίνεται αυτοαξιο

λόγηση και ότι πρέπει η αυτοαξιολόγηση να γίνει με τον τρόπο που θέλουν κάποιοι, με συ

γκεκριμένο τρόπο.

Σ: Πρόσφατα, οι διάφοροι οργανισμοί έχουν αναφερθεί στη δια βίου μάθηση. Υποστηρίζουν, 

δηλαδή, ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης και 

ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων. Πώς εσείς αντιλαμβάνεστε την έννοια αυτή 

της δια βίου μάθησης;

Ε9: Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, όσο ζεις μαθαίνεις και έτσι πρέπει να είναι, γιατί, αλλιώς, μέ

νεις στάσιμος και δεν εξελίσσεσαι και δεν έχεις να προσφέρεις και τίποτα παραπάνω στους 

μαθητές.

Σ: Πέρα από τη δια βίου μάθηση, ακούμε και για την αυτονομία των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε 

πως είστε μία αυτόνομη επαγγελματίας εκπαιδευτικός; Τι σημαίνει αυτονομία του εκπαιδευτι

κού στο έργο του;

Ε9: Όλοι συνδεόμαστε με κάποιους. Υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης. Αυτονομία ως προς 

τι;

Σ: Ως προς το εκπαιδευτικό σας έργο θεωρείτε ότι είστε αυτόνομη;
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E9: Ο καθένας μπορεί να κάνει στην τάξη του αυτό που νομίζει καλύτερο. Τώρα, βέβαια, πι

στεύω ότι από κάπου πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος, αν εννοείς αυτό. Να μην είναι ανε

ξέλεγκτος, δηλαδή, ο καθένας.

Σ: Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια όρια;

E9: Κάποια όρια, ναι. Αλλιώς, ο καθένας όντως είναι αυτόνομος μέσα στην τάξη, αλλά κά

που πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, κάτι.

Σ: Κατάλαβα. Έχετε υπόψη σας καθόλου το θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα; Είναι ένας 

παλαιότερος εκπαιδευτικός, πιο έμπειρος, με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

που συνήθως τα 2-3 πρώτα χρόνια υπηρεσίας ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, στην αρχή της 

σταδιοδρομίας του, αναλαμβάνει να τον υποστηρίξει ή να τον καθοδηγήσει σε κάποια παιδαγω

γικά ζητήματα ή ζητήματα διαχείρισης της τάξης. Εσείς έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους δι

αδικασίες;

E9: Όχι, όχι ούτε μου έχει τύχει να έχω μέντορα.

Σ: Είτε ως καθοδηγήτρια είτε ως (με διακόπτει)

E9: Όχι, όχι.

Σ: Όσον αφορά τώρα διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικών, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διάφορα τέτοια προγράμματα.

E9: Το Comenius λες;

Σ: To Comenius, το Grundtvig ή το Leonardo Da Vinci. Υπάρχουν και διάφορα άλλα που δεν 

είναι και τόσο γνωστά. Πώς εκλαμβάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία;

E9: Δεν έχω πάρει μέρος σε κανένα από αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω ότι σαν ιδέα 

όλο αυτό είναι καλό. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον υλοποιείται σωστά, γι’ αυτό και δεν μπορώ 

να εκφέρω γνώμη.

Σ: Πώς θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο να συμμετάσχετε στο μέλλον σε κάτι τέτοιο;

E9: Θα το σκεφτόμουν πολύ, γιατί θα ήθελα να μάθω τι θα πρέπει να δώσω εγώ και τι θα 

πρέπει να πάρω από εκεί στην ουσία.

Σ: Οπότε, είστε λίγο πιο επιφυλακτική;
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E9: Ναι. Όχι σαν μια βόλτα στο εξωτερικό.

Σ: Α π’ ό, τι καταλάβατε και εσείς, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρ

φωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει την ενίσχυση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εμπλοκή 

σε έρευνες και διάφορες αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς και τη συνεργασία με συναδέλφους, 

διευθυντές, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Εσείς ποιες από αυτές τις πρακτικές που προω

θούνται όντως υιοθετείτε στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

E9: Σε όλα συμμετέχω.

Σ: Δηλαδή, μου είπατε για τη χρήση των νέων τεχνολογιών ότι είστε καλή και έχετε συμμετά- 

σχει. Σε διάφορες έρευνες;

E9: Ναι, ναι, αλλά έρευνες; Τι έρευνες; Εννοείς με τα παιδιά;

Σ: Είτε στην τάξη είτε στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

E9: Ναι, ναι, συμμετέχω.

Σ: Όσον αφορά τη συνεργασία με τους συναδέλφους;

E9: Ναι. Είναι πολύ καλή η συνεργασία.

Σ: Με το διευθυντή;

E9: Και με αυτόν, ναι. Σε οτιδήποτε χρειαστούμε μας βοηθάει.

Σ: Με τους γονείς;

E9: Και με τους γονείς. Βέβαια, δεν είναι και πολύ εύκολα μερικές φορές τα πράγματα, αλλά, 

όταν υπάρχει καλή θέληση και διάθεση, ναι, υπάρχει καλή συνεργασία.

Σ: Οπότε, στο θέμα της συνεργασίας και των σχέσεων τα πάτε πολύ καλά.

E9: Ναι, ναι.

Σ: Ωραία. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ε

παγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού; Δηλαδή, προηγουμένως, αναφερθήκαμε στις πρωτο

βουλίες των διαφόρων οργανισμών. Από την πλευρά τη δική σας, ως εκπαιδευτικός της πράξης,
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ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου προφίλ 

επαγγελματία εκπαιδευτικού;

Ε9: Όλα αυτά τα παραπάνω που είπαμε. Να είναι ανοιχτός, πρώτα-πρώτα, στα καινούργια 

πράγματα, στις σχέσεις με όλους αυτούς που εμπλέκονται στο σχολείο, με μαθητές, με γονείς, 

με δραστηριότητες. Να ενημερώνεται για τα καινούργια προγράμματα, για τις καινούργιες 

μεθόδους διδασκαλίας, να τις προωθεί μέσα στην τάξη, να βγάζει τα παιδιά εκτός σχολείου 

για διάφορα πράγματα. Αυτά.

Σ: Εσείς, μέχρι στιγμής, είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για τη 

βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε9: Ναι, με επιφύλαξη, γιατί θα μπορούσαν, πιστεύω, να κάνουν και περισσότερα και να μας 

βοηθήσουν περισσότερο με περισσότερα σεμινάρια, με περισσότερα χρήματα που πρέπει να 

δώσουν, για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, για έρευνες και τέτοια πράγματα.

Σ: Ωραία. Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν περισσότερο στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τα κριτήρια επαγγελματισμού τους ή ότι είναι καλύτερο άλλοι να 

αποφασίζουν και να δρουν ως εκτελεστικά όργανα;

Ε9: Όχι, βέβαια. Πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί. Ενδιαφερόμενοι άμεσα είναι.

Σ: Στην αρχή της συζήτησής μας, αναφέρθηκα σε επαγγελματικούς συλλόγους ή διάφορα σωμα

τεία επαγγελματιών εκπαιδευτικών που υπάρχουν για τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Ποια θεω

ρείτε ότι είναι η επιρροή τέτοιου είδους σωματείων ως προς την προώθηση των αιτημάτων του 

κλάδου;

Ε9: Κανονικά, πρέπει να είναι του συλλόγου των διδασκάλων. Τώρα, βέβαια, εκεί υπάρχει 

μία δυσκολία, ένσταση, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν τα προ

ωθούν τα συμφέροντα των δασκάλων παρά προωθούν δικά τους συμφέροντα (γελάει). Αλλά, 

πιστεύω ότι αυτό είναι το μέσο το δικό μας. Μέσω του συλλόγου μας και τοπικά και πανελ

λήνια, να προβάλλουμε τα αιτήματά μας και αυτά που θέλουμε και να μας υποστηρίξουν.

Σ: Παρόλα αυτά, πιστεύετε ότι ίσως, πολλές φορές, προωθούνται άλλου είδους συμφέροντα, μι

κροπολιτικά;

Ε9: Ναι, ναι. Κομματικά και ατομικά.
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Σ: Μάλιστα. Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα τροποποιούσατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις 

πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών, στις οποίες έχουμε αναφερθεί σε όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης;

Ε9: Αυτό θέλει λίγη σκέψη τώρα.

Σ: Σκεφτείτε. Πάρτε το χρόνο σας. Δηλαδή, οι διεθνείς οργανισμοί προωθούν διάφορα προ

γράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί, βέβαια, θεωρούν ότι θα 

ήταν το καλύτερο.

Ε9: Καλά είναι όλα αυτά που κάνουν μόνο που θα έπρεπε να έμπαιναν και λίγο στην ελληνι

κή πραγματικότητα. Ας πούμε, όχι μόνο σεμινάρια, προγράμματα και όλα αυτά, αλλά να έρ

θουν να δουν και λίγο στα σχολεία τι γίνεται. Πρακτικά, δηλαδή, να βοηθήσουν την κατά

σταση με όποιον τρόπο μπορούν. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Κατ’ αρχήν, δεν έχουμε αίθουσες 

να κάνουμε διάφορα πράγματα. Μήπως θα έπρεπε και αυτό να το κοιτάξουν πριν μας στεί- 

λουν τα προγράμματα ή ενημερωτικό υλικό; Δεν μπορούμε να βγάλουμε, πολλές φορές, την 

ύλη. Πώς να κάνουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που λένε; Θέλουμε και λίγο πρακτικά 

πράγματα στο θέμα της υποδομής να λύσουμε και μετά να ασχοληθούμε και με όλα αυτά.

Σ: Έγινε. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής;

Ε9: Όχι, δεν έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σ: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

Ε9: Να’ σαι καλά. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλα αυτά που κάνεις.

Σ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Ε9: Να’ σαι καλά.
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Εκπαιδευτικός 10

Σ: Καλημέρα σας.

Ε10: Καλημέρα σας.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη.

Ε10: Παρακαλώ.

Σ: Αρχικά, τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει;

Ε10: Δάσκαλος. Παιδαγωγική Ακαδημία. Μετά, στα Παιδαγωγικά Τμήματα ξανακάναμε ε- 

ξομοίωση άλλα 2 χρόνια. Συν 28 μαθήματα είχαμε. Αυτά.

Σ: Ωραία. Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε10: Είμαι στο 15ο έτος.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε10: Αυτή τη στιγμή;

Σ: Γενικότερα. Συμμετέχετε;

Ε10: Ναι.

Σ: Συχνά; Δηλαδή, τα παρακολουθείτε συχνά;

Ε10: Όποτε μπορώ και όποτε υπάρχει ελεύθερος χρόνος, γιατί, πέρα από τη δουλειά, υπάρχει 

και οικογένεια, υπάρχουν και παιδιά που μεγαλώνουν και μεγαλώνουν οι ανάγκες τους. Οπό

τε, όσο ήταν πιο μικρά, είχαμε και περισσότερο χρόνο. Τώρα, έχουμε λιγότερο.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε κάποιες επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματι

κά δίκτυα εκπαιδευτικών;

Ε10: Όχι.

Σ: Θα θέλατε να συμμετάσχετε;

Ε10: Θα ήθελα, με προϋποθέσεις. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο τώρα. Δηλαδή, ο χρόνος που υ

πάρχει αφιερώνεται στο σπίτι, πρώτα απ’ όλα, για τα παιδιά του σχολείου, διορθώσεις, προε

τοιμασία για την άλλη μέρα, προετοιμασία να βοηθήσεις κάποιους μαθητές αδύνατους ή κά-
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ποιους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της τάξης και μετά να ασχοληθείς και με 

τα παιδιά σου.

Σ: Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε λίγο στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στη σημερινή 

εποχή. Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως 

είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του;

Ε10: Κατ’ αρχήν, ο δάσκαλος δεν είναι επαγγελματίας. Είναι λειτουργός. Άμα το παίρναμε 

σαν επαγγελματισμό, δεν θα ήμασταν εδώ. Ακόμη, δουλεύουμε με το φιλότιμο. Είναι τελείως 

διαφορετικά από τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης λόγω του ότι ένα παιδί σε έχει για 2-3 χρό

νια. Δεν μπαίνει άλλος δάσκαλος μέσα. Οπότε, είσαι ο δεύτερος πατέρας του ή η δεύτερη μη

τέρα του. Δένεσαι κι εσύ και όχι μόνο τα παιδιά. Δένεσαι και εσύ με τα παιδιά. Δεν το συζη

τάμε ότι είναι θέμα επαγγέλματος. Εγώ το βλέπω σαν λειτούργημα.

Σ: Οπότε, θεωρείτε τον εαυτό σας επαγγελματία εκπαιδευτικό περισσότερο ή λειτουργό;

Ε10: Λειτουργό. Σε καμία περίπτωση επάγγελμα. Αν περιμέναμε να ζήσουμε από το επάγ

γελμα αυτό (γελάει).

Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση με αυτόν των προη

γούμενων ετών, κυρίως ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές του; Εσείς στη διδακτική σας 

εμπειρία έχετε δει κάποια διαφορά; Είστε όπως ήσασταν στην αρχή;

Ε10: Όπως ήμουν στην αρχή. Απλώς τώρα μαθαίνω πιο πολλά. Μαθαίνω πώς να εκμεταλ

λεύομαι καλύτερα το χρόνο μέσα στην τάξη, πώς να διαχειρίζομαι κάποιες δύσκολες κατα

στάσεις πάλι μέσα στην τάξη. Αυτά. Δεν έχω αλλάξει. Και πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαι

δευτικού μέσα στην τάξη τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια δεν έχει αλλάξει. Ξαναέρχο

μαι σε αυτό που είπα πριν. Φιλότιμο, το ότι δουλεύει και είναι όχι επαγγελματίας, αλλά το 

βλέπει σαν λειτούργημα και όχι σαν δουλειά. Δεν έχει αλλάξει αυτό και μέχρι στιγμής δεν 

βλέπω να αλλάζει.

Σ: Οι ευθύνες, όμως, και οι αρμοδιότητες ενός δασκάλου είναι οι ίδιες σήμερα;

Ε10: Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια, για να ξεχνάμε τον πόνο μας, εννοώ τις περικο

πές μισθών, μας δώσανε περισσότερη έξτρα δουλειά. Και όσο λιγότερα χρήματα παίρνουμε 

από ό, τι καταλαβαίνω, τόσο πιο πολλή είναι η δουλειά.

Σ: Αντιστρόφως ανάλογα.
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E10: Πάρτε και αυτό το πρόγραμμα, κάντε και εκείνο. Πάρτε και το portfolio. Φτιάξτε και 

τους φακέλους και φτιάξτε και εδώ και φτιάξτε και εκεί. Και αυτοαξιολόγηση και αξιολόγη

ση σχολικής μονάδας. Και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε, για να ξεχνάμε εμείς τον πόνο μας και 

να μην ασχολούμαστε με το μισθολογικό, ασχολούμαστε με τη δουλειά αυτή. Αυτό, όμως, 

εγώ το βλέπω σαν δεύτερη μοίρα, σαν έξτρα δουλειά. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Είναι 

μέσα στην τάξη. Εκεί δεν έχει αλλάξει ο ρόλος μου, γιατί και τα βιβλία τα έχουμε σχεδόν 10 

χρόνια τώρα. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν έ

χει αλλάξει.

Σ: Οπότε, ποιοι παράγοντες θεωρείτε εσείς ότι διευκολύνουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

τη σημερινή εποχή;

E10: Κατ’ αρχήν, να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά, υλικοτεχνικό περι

βάλλον. Δεν μπορούμε να συζητάμε για διαδραστικούς πίνακες και να μας λείπουν τα τζάμια 

ή να είμαστε σε ένα σχολείο, όπως τώρα ας πούμε, που να μην ανοίγουν τα παράθυρα, για να 

έχουμε αέρα και εξαερισμό της αίθουσας. Και το χειμώνα ακόμα, πρέπει να ανοίγουν τα πα

ράθυρα. Μετά, θα πρέπει να μπούμε λίγο στον 21ο αιώνα και εμείς και οι γονείς. Οι γονείς, ας 

πούμε -όχι εδώ πέρα- αλλά σε άλλα σχολεία, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, βλέπουν ως ένα 

parking το σχολείο. Το παρκάρουν και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 9 το 

πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε, ό, τι προλάβει και ό, τι μάθει στο σχολείο. Θα πρέπει, δη

λαδή, να υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ και του δασκάλου και των γονιών και των φορέων 

που έχουν την ευθύνη, για να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά.

Σ: Μου αναφέρατε, βέβαια, παράγοντες που παρεμποδίζουν τον εκπαιδευτικό περισσότερο πα

ρά τον διευκολύνουν.

E10: Κανονικά, η δουλειά τους είναι να τον διευκολύνουν. Η προσπάθειά τους αυτή είναι, 

αλλά, πολλές φορές, μη γνωρίζοντας καλά το αντικείμενο, από υπερβάλλοντα ζήλο κάνουμε 

λάθη. Κάποιοι φορείς και κάποιοι παράγοντες πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι το καλό μας 

θέλουν, απλώς δεν είναι μέσα στις τάξεις. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές μας, για παράδειγμα. 

Άμα ένας είναι συνδικαλιστής 30 χρόνια, θυμάται πώς είναι το να είσαι μέσα στις τάξεις; Ή 

αν είναι ένας προϊστάμενος ή σύμβουλος ή καθηγητής πανεπιστημίου 40 χρόνια, θυμάται από 

πού ξεκίνησε; Πού να θυμάται πριν από 40 χρόνια ότι είχε πάει για 2-3 χρόνια σε ένα ορεινό 

χωριό με 10 παιδάκια; Εδώ ξεχνάμε εμείς. Πρέπει να είσαι καθημερινά στην τάξη. Εδώ για 2

3 μήνες το καλοκαίρι και ξεχνάμε.

271

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Σ: Κατάλαβα. Θεωρείτε άτι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι δική τους ατομική, 

προσωπική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται από κάποιους εξωτερικούς παράγοντες ή φορείς;

Ε10: Όχι, είναι δίκιά του υπόθεση και μόνο δίκιά του. Δεν υπάρχει θέμα να επιβληθεί.

Σ: Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα και η UNESCO προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες 

και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με 

την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση και τη δια βίου επαγγελματική υποστή

ριξή τους. Είστε εσείς ενήμερος για τέτοιου είδους δράσεις;

Ε10: Ναι.

Σ: Πώς θα τις χαρακτηρίζατε;

Ε10: Καλές, πολύ καλές. Θετικές. Και το έχουμε ζητήσει και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, το έ

χουμε ζητήσει και από τους Συμβούλους να γίνονται σεμινάρια, σε τακτά χρονικά διαστήμα

τα να ενημερωνόμαστε και να μαθαίνουμε για τις νέες τάσεις. Εμείς έχουμε μείνει ακόμη 

στον Piaget, για παράδειγμα. Να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά τι 

συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι γίνεται. Ένα μεγάλο παράπονο για εμάς ήταν όταν 

μπήκαν τα καινούργια βιβλία πριν από μία δεκαετία, που ήταν ένα δίωρο το σεμινάριο. Ουσι

αστικά, μας έδωσαν ας πούμε ένα τέλειο εργαλείο, δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς, 

δεν είμαστε αξιολογητές. Εμείς είμαστε αυτοί που θα δουλέψουμε με το εργαλείο αυτό. Μας 

έδωσαν ένα τέλειο εργαλείο, όσο τέλειο και αν ήταν, και μας είπαν «δουλέψτε το». Τι να 

δουλέψουμε; Εμείς το βλέπαμε πρώτη φορά και το πιάναμε πρώτη φορά στα χέρια μας. Δεν 

ξέραμε αν ήταν illustration. Ή μας είπαν το καλοκαίρι «μπείτε μέσα στο Παιδαγωγικό Ινστι

τούτο και κατεβάστε κάποιες σελίδες σε pdf ή τυπώστε τις να δείτε πώς είναι». Καμία σχέση. 

Ναι, βεβαίως και θέλουμε κατάρτιση.

Σ: Οπότε, δεν είστε ευχαριστημένος από τις δυνατότητες που σας δίνονται μέχρι στιγμής για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων σας;

Ε10: Όχι, όχι. Εννοείται, εννοείται. Και στα επίπεδα της Πληροφορικής λέμε σαν εποπτικό 

υλικό να έχουμε τον υπολογιστή μέσα στην τάξη ή τέλος πάντων την τεχνολογία μέσα στην 

τάξη, αλλά, από τη στιγμή που εμείς κάναμε κάποια σεμινάρια πριν 12 χρόνια με τα Win

dows 98 ή με τα Windows 95, πού να ξέρει τώρα ο άλλος τι νέες τάσεις υπάρχουν ή τι λογι

σμικά υπάρχουν για να σε βοηθήσουν στη Γεωγραφία, στα Μαθηματικά, σε κάποια παιδάκια
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που υστερούν ή στη δημιουργία ομάδων; Πρέπει από κάποιον να ενημερωθούμε. Εμείς δεν 

μπορούμε να είμαστε παντογνώστες.

Σ: Ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, οι προαναφερθέντες οργανισμοί υποστηρίζουν ότι το επάγ

γελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Δηλαδή, ότι ο εκπαιδευ

τικός είναι ένας δια βίου μανθάνων.

Ε10: Συμφωνώ, συμφωνώ.

Σ: Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ε10: Ότι δεν θα πρέπει να μείνει ποτέ στάσιμος. Δεν θα πρέπει να επαναπαυτεί ποτέ, να πει 

ότι εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, ότι εντάξει «έτρεξα από εδώ, έτρεξα από εκεί και τώρα 

αράζω». Όπως και η γλώσσα μας είναι ζωντανή. Ποτέ δεν σταματάει. Συνεχώς βελτιώνεται, 

αλλάζει. Λέμε εμείς βελτιώνεται. Εντάξει, αλλάζει. Άλλος λέει βελτιώνεται, άλλος λέει χει

ροτερεύει. Πάντως, η γλώσσα είναι ζωντανή. Έτσι και ο δάσκαλος πρέπει να είναι ένας ζω

ντανός οργανισμός και, για να μπορεί να παρέχει τουλάχιστον υπηρεσίες στα νιάτα μας και 

στα παιδιά μας, θα πρέπει να ακολουθεί και να ξέρει τι συμβαίνει γύρω του. Όχι γύρω του 

στα Τρίκαλα. Να ξέρει, ας πούμε, στην Αθήνα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Αυτά, όμως, δεν 

μπορεί να τα μάθει από μόνος του, όπως είπα και πιο πριν. Πρέπει να ενημερώνεται.

Σ: Ακριβώς οι υπερεθνικοί, οι διεθνείς οργανισμοί, για να προωθήσουν αυτό που λέτε, τη δια 

βίου μάθηση και την ποιότητα της εκπαίδευσης, προάγουν, τα τελευταία χρόνια κυρίως, διάφο

ρα κριτήρια επαγγελματισμού που τα συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνι

στικότητα του εκπαιδευτικού. Θεωρείτε πως υπάρχει μία τέτοιου είδους συσχέτιση μεταξύ επαγ

γελματισμού, ποιότητας της εκπαίδευσης και ανταγωνιστικότητας ή αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού;

Ε10: Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Και προφανώς, ας πούμε, στο background, μπορεί να περνά

νε και άλλα, όπως διαφημίσεις, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, ιδέες, σκέψεις, στάσεις 

ζωής, οτιδήποτε. Αλλά, μην τα παίρνουμε όλα ή άσπρο ή μαύρο. Εντάξει, εμείς θα παίρνουμε 

και θα χρησιμοποιούμε τα καλά στοιχεία. Απορροφούμε σαν σφουγγάρι τα θετικά. Τα αρνη

τικά τα αφήνουμε απ’ έξω. Αυτό.

Σ: Για τη μέτρηση αυτών ακριβώς των πραγμάτων, δηλαδή, της ποιότητας ή της ανταγωνιστι

κότητας, χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες ή πρότυπα αναφοράς. Εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου
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είδους μετρήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης τελικά λειτουργούν ως ένα μέσο αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού, ελέγχου του ή ενίσχυσής του στο έργο του;

Ε10: Δεν είμαι ενήμερος για αυτό που μου λέτε, για τις μετρήσεις, για το είδος των μετρή

σεων ή για την κλίμακα των μετρήσεων ή τι είδους θα είναι αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να υ

πάρχει ένας έλεγχος σε όλα τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο ακόμη δηλαδή και 

στα άψυχα. Εμείς γιατί να μην έχουμε έναν έλεγχο; Δηλαδή, ο Έλληνας λειτουργεί, όπως λει

τουργεί το ανέκδοτο με την καμήλα. Ή ανηφόρα ή κατηφόρα. Εμείς έχουμε συνηθίσει ή να 

είμαστε τελείως χύμα, να μπούμε μέσα στην τάξη ή να μιλάω με τον κολλητό μου και να λέω 

στα παιδιά «κάντε ησυχία, γιατί μιλάω τώρα στο τηλέφωνο» ή να έχουμε τον μπαμπούλα, τον 

επιθεωρητή, όπως είχαμε παλιά και όπως πάει να γίνει πάλι τώρα ή να μπαίνει ο Σύμβουλος 

μέσα και να του λες «Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Έχω την άσκηση τώρα. Κάτσε πιες έναν 

καφέ». Δηλαδή, ή από το ένα άκρο που βλέπαμε τον επιθεωρητή και φοβόμασταν ή από το 

άλλο. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχει και μία αυτοαξιολόγηση, πραγματική 

όμως και όχι τύποις ή μισθολογική. Είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Και αν σταματούσα σή

μερα να έκανα αυτή τη δουλειά, θα ζοριζόμουν, γιατί κοντά στα 50 θα έψαχνες να βρεις τι 

άλλο μπορείς να κάνεις. Πέρα από αυτό, όμως, ποτέ δεν το είδαμε ότι θα κάνουμε περιουσία 

ή ότι θα λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα και το θέμα μέσα από αυτή τη δουλειά. Αυτοί 

μας βάζουν σε τέτοιο τριπάκι. Να μαλώνουμε μεταξύ μας ποιος θα πάει στο Δ, ποιος θα πάει 

στο Γ, ποιος θα πάει στο Ε στις κλίμακες. Ότι χρειάζεται η αυτοαξιολόγηση και ότι χρειάζε

ται η αξιολόγηση πάνω στο εκπαιδευτικό έργο, χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί να με συγκρίνει 

εμένα με ένα σχολείο στο Κολωνάκι ούτε εμένα με ένα σχολείο στο Καρπενήσι, σε ένα ορει

νό χωριό του Καρπενησίου. Είμαστε τελείως διαφορετικά. Να με δει εμένα σαν ξεχωριστή 

οντότητα, σαν ξεχωριστή μονάδα και να με αξιολογήσει στο τι έκανα πέρυσι, στο τι κάνω φέ

τος και αν προχωρώ ή μένω στάσιμος ή πάω προς τα πίσω ή αν έχω δώσει δικαιώματα. Γιατί 

κάποιοι έχουν δώσει και δικαιώματα, όπως σε όλα τα επαγγέλματα.

Σ: Σωστά.

Ε10: Πριν από λίγα χρόνια, δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος, δεν υπήρχε τίποτε. Ούτε τώρα υ

πάρχει. Δηλαδή και τώρα μισθολογικό είναι το ζήτημα όλο. Σου λένε ότι θα αξιολογηθείς και 

θα περάσει το 80%. Από τώρα, δηλαδή, ξέρουν ποιος θα περάσει. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολό

γησης και υπέρ του ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου. Δεν μπορείς να παίρνεις ψυχούλες και 

να λες ό, τι θέλεις είτε πολιτικά είτε θρησκευτικά είτε οτιδήποτε. Πρέπει να ελεγχόμαστε.
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Σ: Όσον αφορά την αυτονομία των εκπαιδευτικών, θεωρείτε πως ο επαγγελματίας εκπαιδευτι

κός στη σημερινή εποχή είναι αρκετά αυτόνομος;

Ε10: Εννοείτε αυτόνομος μέσα στην τάξη;

Σ: Ναι.

Ε10: Εγώ πιστεύω πως ναι. Αν έχει κάποια πρότυπα διδασκαλίας ή κάποια δίκιά του μεθο

δολογία και τη συζητήσει μαζί με το Σύμβουλο, το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και σε 

πολλά σχολεία να δοκιμάζεται η διδακτική αυτή και να βλέπουμε και αποτελέσματα. Άρα, 

λοιπόν, έχει αυτονομία αρκεί όρεξη να έχει να καινοτομεί και να προσπαθεί για το καλύτερο 

των παιδιών. Γιατί, δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο μάθημα 2 χρονιές. Δηλαδή, πες ότι έχω εγώ 

2 φορές την Ε', δεν θα κάνω το ίδιο μάθημα. Διαφορετικά παιδιά της Ε' φέτος, διαφορετικά 

του χρόνου. Άρα, λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστώ στις ανάγκες των παιδιών και να προσαρ

μόσω και τα μαθήματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε να είναι 

προσβάσιμη η γνώση στα παιδιά. Γιατί, άμα είναι τα παιδιά διαφορετικού επιπέδου -που είναι 

διαφορετικού επιπέδου, άλλα λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, άλλα λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο α

ριστερά, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά- δεν υπάρχει ας πούμε standard. Κάθε χρόνο πρέπει 

να προσαρμόζεσαι και εσύ και τα παιδιά.

Σ: Υποστήριξη σε αυτό το έργο λαμβάνετε;

Ε10: Τι είδους υποστήριξη;

Σ: Συναδελφική, από το Σύμβουλο, από κάποιον παλιότερο εκπαιδευτικό;

Ε10: Ναι. Πιστεύω πως ναι, αλλά συνήθως είναι καλύτερα να ψάχνεις μόνος σου. Αυτός που 

μπορεί να σε βοηθήσει και έχει αρκετό χρόνο είναι ο Σύμβουλος. Οι Σύμβουλοι, εκτός σπα

νίων περιπτώσεων, είναι κοντά σου πάντα. Ανοιχτά και τα γραφεία τους, ανοιχτές και οι επι

κοινωνίες μέσω τηλεφώνου. Όποτε χρειάστηκα, τουλάχιστον για κάποια προγράμματα ή για 

κάποια προβλήματα που είχα -γιατί σίγουρα στην καριέρα σου θα έχεις προβλήματα είτε με 

γονείς είτε με κηδεμόνες είτε με τα ίδια τα παιδιά- πάντα βοηθούσαν. Όχι ότι σου έδιναν λύ

ση, αλλά σου έδιναν μια δεύτερη γνώμη, μια δεύτερη άποψη και αν μπορούσαν, σου έδιναν 

και τη λύση.

Σ: Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να αναφερθώ στο θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα. Είναι 

το περίφημο Mentoring. Δηλαδή, ένας παλαιότερος εκπαιδευτικός, πιο έμπειρος, με περισσότε

ρα χρόνια στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει, να υποστηρίξει ή να συμβουλέψει
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στην αρχή της σταδιοδρομίας του ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό μεταδίδοντάς του τις γνώσεις 

του και τις εμπειρίες του. Εσείς έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, είτε να δώσετε 

βοήθεια είτε να λάβετε;

Ε10: Οχι, δεν έχω συμμετάσχει. Αν αυτό δούλευε αμφίδρομα, δηλαδή, πες ότι εγώ είχα 25 

χρόνια υπηρεσίας και εσείς μπαίνατε τώρα στον κλάδο μας ως νεοδιόριστη, καλό θα ήταν να 

υπήρχε μία συνεργασία. Θα ανταλλάσσαμε πολλά και θα είχαμε να κερδίσουμε και οι δύο. 

Εσείς θα είχατε να κερδίσετε από την εμπειρία και από πρακτικές μέσα στην τάξη και εγώ θα 

είχα να μάθω πάρα πολλά. Για παράδειγμα, όταν εγώ πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, ήταν ακόμη 

η καθαρεύουσα, ενώ τώρα καμία σχέση. Άρα, λοιπόν, κι εγώ θα είχα να μάθω πάρα πολλά 

για τις νέες τάσεις, πώς γίνεται τώρα το μάθημα στη Φινλανδία, στη Σουηδία, το φινλανδικό 

μοντέλο, το καναδικό, το αμερικάνικο, το ρωσικό. Εμείς έχουμε μείνει στη δεκαετία του ’60 

και του ’70. Θα είχα να κερδίσω. Αλλά, όχι μέντορας ο ένας μόνο να δείξει και να εξηγήσει 

και να μάθει στο νέο. Έχει να μάθει πάρα πολλά και ο άλλος που έχει χρόνια. Κι εγώ τώρα με 

15 χρόνια θεωρούμαι “out of style”. Θα είχα να κερδίσω πάρα πολλά και θα μάθαινα πάρα 

πολλά και θα με βοηθούσε και στο έργο μου. Και εννοείται ότι θα βοηθιόμουν πάρα πολύ στο 

έργο μου, να γίνει πιο εύκολο για μένα και καλύτερο επίπεδο μόρφωσης για τα παιδιά και πιο 

εύκολη η απόκτηση γνώσεων. Γιατί σίγουρα αλλάζουν κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ξέ

ρω.

Σ: Μιας και αναφέρεστε στην ανταλλαγή γνώσεων ή εμπειριών, θα ήθελα να αναφερθώ σε διά

φορα προγράμματα που προωθούνται, τα τελευταία χρόνια, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά 

με την κινητικότητα και την ανταλλαγή των εκπαιδευτικών, π.χ. το Comenius, το Socrates, το 

Leonardo Da Vinci. Είστε εσείς ενήμερος για τέτοιου είδους προγράμματα;

Ε10: Ναι, είμαι.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο από αυτά;

Ε10: Ναι.

Σ: Θα θέλατε να μου πείτε την εμπειρία σας πάνω σε αυτό;

Ε10: Τέτοια προγράμματα να υπάρχουν είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ ωραία και έχεις να 

κερδίσεις. Βέβαια, υπάρχουν και τα αρνητικά που μπορεί να πουν πολλοί συνάδελφοι, ας 

πούμε. Υπάρχουν και τα θετικά. Πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί 

πρέπει να παίρνουμε και να εκμεταλλευόμαστε μόνο τα θετικά. Σίγουρα, σε κάποιο πρό
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γραμμα υπάρχουν και τα αρνητικά. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να κερδίσουν μέσα 

από το πρόγραμμα, που το έχουν στήσει, κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως εμάς αυτά. Εμάς 

μας ενδιαφέρει αν από το πρόγραμμα έχουν τα παιδιά να κερδίσουν κάτι. Ναι, έχουν. Όταν 

είχαμε λάβει μέρος εμείς;

Σ: Αυτό ακριβώς θέλω. Την εμπειρία σας, αφού το βιώσατε.

Ε10: Τότε συμμετείχαν και τα παιδιά στη μετακίνηση. Δηλαδή, είχαν έρθει παιδιά από τη 

Γερμανία, είχαν έρθει παιδιά από την Τουρκία. Είχαν πάει τα δικά μας στη Γερμανία και εί

χαν πάει και στην Ουγγαρία νομίζω. Βέβαια, εγώ, επειδή ήμουν τότε στη Λέρο, διακοπές 

Πάσχα προτίμησα να έρθω στην οικογένειά μου εδώ. Και το καλοκαίρι πάλι που θα πήγαιναν 

Γερμανία, εγώ δεν πήγα. Έμεινα εδώ πέρα. Αλλά, είχαμε να κερδίσουμε πάρα πολλά.

Σ: Οπότε, εσείς ήσασταν στο σχολείο υποδοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών από την 

ξένη χώρα;

Ε10: Ναι, ναι. Αλλά και τα παιδιά τα ίδια που συμμετείχαν μέσα από την τάξη μου -είχα έκτη 

τότε- μου είπαν πώς ήταν εκεί το σχολείο, πώς έκαναν μάθημα τα παιδιά, πώς ήταν οι γωνιές, 

πώς ήταν το σχολείο τους. Εκείνο ήταν ένα παλιό σχολείο, όπου κάναμε εμείς μάθημα, ένα 

πέτρινο. Εύρισκαν τα θετικά από το δικό μας σχολείο, εύρισκαν τα θετικά από εκείνο. Εύρι- 

σκαν τι τους έλειπε. Προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. «Άνοιξαν τα μυαλά τους». 

Είδαν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να δουν, συμμετείχαν. Εμείς είχαμε, αν θυμάμαι κα

λά, ένα πρόγραμμα με τα παραμύθια και με ζωγραφιές, παραμύθια του κόσμου και κέρδισαν 

πάρα πολλά.

Σ: Οπότε, είδατε ότι υπήρχε μία κινητικότητα και ένα ενδιαφέρον και από τα παιδιά και από 

τους εκπαιδευτικούς;

Ε10: Εννοείται. Εγώ τότε ήμουν μόνιμος κάτοικος του νησιού, μόνος μου ήμουν. Η οικογέ- 

νειά μου ήταν εδώ πέρα. Δεν είχα δουλειά. Και τα απογεύματα πολλές φορές ήθελα πρόσβα

ση στον υπολογιστή και δεν είχα υπολογιστή μαζί μου και πήγαινα στο σχολείο και έβλεπα 

τα παιδιά να έρχονται, να ασχολούνται, να θέλουν να ζωγραφίσουν, να θέλουν να συνεχίσουν 

την εργασία από το πρωί, γιατί, ούτως ή άλλως, το πρωί δεν προλαβαίναμε μέσα στο μάθημα. 

Και σιγά-σιγά γινόταν παρέα. Δηλαδή, μας έδωσε ο διευθυντής το χώρο και όχι μόνο. Ερχό

ταν και αυτός. Και ασχολούνταν τα παιδιά από μόνα τους. Όσα ήθελαν, όποτε ήθελαν και αν 

είχαν ελεύθερο χρόνο έρχονταν να ασχοληθούν με το πρόγραμμα.
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Σ: Ωραία. Αν σας δινόταν η ευκαιρία τώρα, θα ξανασυμμετείχατε σε κάτι τέτοιο;

Ε10: Ναι, θα συμμετείχα. Αρκεί, όμως, να μην έχω την πίεση. Τότε, δεν είχα την πίεση. Αρ

κεί, λοιπόν, να μην είχα την πίεση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, τώρα, μπαίνοντας σε ένα 

πρόγραμμα, μας λένε ότι «πρέπει να βγουν αυτά, αυτά και αυτά» ή ότι «πρέπει να φτάσατε 

εκεί, εκεί και εκεί». Μας βάζουν κάποια όρια, κάποια standard, κάποιες κόκκινες γραμμές. 

Και μας λένε «δεν θα πάτε πιο πίσω από εκεί, δεν θα πάτε πιο μπροστά από εδώ». Θα ήθελα 

να συμμετέχω εγώ και η τάξη μου, αλλά να μην υπάρχει αυτή η πίεση ότι πρέπει να παραδώ

σουμε κάποιο υλικό. Γιατί έτσι χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι τα παιδιά να κερδίσουν 

ό, τι είναι να κερδίσουν μέσα από το κάθε πρόγραμμα και από την κάθε δραστηριότητα. Χά

νουμε την ουσία και πιάνουμε το τύποις. Να παρουσιάσουμε illustration εξώφυλλο σε ζελατί- 

να, να το κάνουμε και σε DVD και σε ψηφιακή μορφή και σε PDF και σε Acrobat και από 

εδώ και από εκεί. Απλώς και μόνο για να δείξουμε ότι δουλέψαμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν 

δουλέψαμε και αν βγήκε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε και να το έχουμε 

στα χαρτιά μας ότι δουλέψαμε. Αυτό είναι το χαζό της υπόθεσης. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα 

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ο σχολικός κήπος». Σκάβουμε εμείς τον κήπο, φέρ

νουμε εμείς τρακτεράκια, φέρνουμε το γεωπόνο, πηγαίνουμε και ρωτάμε το φίλο μας, καθό

μαστε, ασχολούμαστε και λέμε στα πιτσιρίκια «μη, μη το ακουμπάς το φυτό, μην το ακου- 

μπάς». Που θα έπρεπε όχι μόνο να το ακουμπήσει, αλλά να το βγάλει, να το ξαναβάλει και ας 

το χαλάσει. Ή κάνουμε έναν πίνακα ζωγραφικής, βγάζουμε φωτογραφίες, τα στήνουμε, και 

μετά ανεβάζουμε τις φωτογραφίες στο site και λέμε «Α, είχαμε το σχολικό κήπο». Αυτό δεν 

είναι σχολικός κήπος. Τα παιδιά δεν δούλεψαν. Να δείξουμε μόνο και να βάλουμε στο φάκε

λό μας, επειδή θα έρθει η αξιολόγηση και επειδή θέλουμε να φύγουμε από το Ε και να πάμε 

στο Δ ή θέλουμε να φύγουμε από το ΣΤ -γιατί είμαστε δόκιμοι- και να πάμε στο Δ; Ή γιατί 

μας το έχει δώσει ο διευθυντής ή γιατί μας το έχει προτείνει ο υπεύθυνος Περιβαλλοντικής 

Αγωγής; Λέω απλά ένα παράδειγμα.

Σ: Κατάλαβα.

Ε10: Και μέσα στην τάξη μπορεί να ασχοληθώ εγώ με οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, 

έχουμε τώρα την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Άμα δουλέψω εγώ και δεν καταλάβουν τίποτε τα 

παιδιά, τι να το κάνω; Το να καθίσω εγώ να δουλεύω τα βράδια, όπως έχει τύχει να δουλεύω 

και βράδια για να βγει το αποτέλεσμα, γιατί μου ζήτησε κάποιος το αποτέλεσμα ντε και καλά. 

Π.χ. πριν από καμία δεκαετία, ντε και καλά μου λέει «πρέπει να βγάλεις αποτέλεσμα, πρέπει 

να φανεί». Λέω «δεν προλαβαίνω με τα μαθήματα» και μου λέει «μα, πρέπει να δουλέψεις
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και εσύ» και λέω «μα, για μένα είναι;». Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω, αλλά για μένα είναι; 

Ε, και το έκανα εγώ το πρόγραμμα. Έκανα εγώ τις ερωτήσεις που θα έκαναν τα παιδιά στους 

γονείς τους -υποτίθεται ότι οι ερωτήσεις ήταν των παιδιών, τις έκανα όσο πιο απλές γινόταν 

και όσο πιο παιδικές γινόταν- και έγραφα εγώ τις απαντήσεις. Δηλαδή, τα έτρεχα εγώ τα ζη

τήματα. Δουλειές που ήταν να τις κάνουν τα παιδιά φαίνονταν ότι τις έκαναν τα παιδιά, αλλά 

δεν τις έκαναν σε καμία περίπτωση τα παιδιά και τις έκανα εγώ.

Σ: Κατάλαβα. Από ό, τι καταλάβατε, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, στους οποίους ανα

φέρθηκα προηγουμένως, προωθούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευ

τικού που περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και την εξοικείωση με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. Εσείς υιοθετείτε τέτοιου είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτι

κή πραγματικότητα;

Ε10: Ναι, ναι. Εννοείται. Εντάξει. Παλιά είχαμε το χάρτη και έχουμε ακόμα το χάρτη και 

χρειάζεται και ο χάρτης. Ένα εποπτικό μέσο είναι, ένα επικουρικό μέσο, ένα βοήθημα για τον 

εκπαιδευτικό. Όλα κινούνται με υπολογιστή πλέον. Εδώ, ακόμη και το λεβητοστάσιο έχει ένα 

μικρό υπολογιστή. Πρέπει να ξέρεις. Εννοείται πως πρέπει να μπει στη ζωή μας.

Σ: Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης εντάσσεται και η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες 

και αναστοχαστικές πρακτικές. Εσείς συμμετέχετε σε τέτοιου είδους διαδικασίες είτε σε επίπεδο 

τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας;

Ε10: Όχι, όχι, δεν έτυχε. Ούτε καν έχω ακούσει. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί.

Σ: Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη συνεργασία. Η  συνεργασία με όλα τα μέλη του αν

θρώπινου δυναμικού, δηλαδή, τους συναδέλφους, το διευθυντή, τους γονείς ποια είναι;

Ε10: Στο συγκεκριμένο σχολείο ή γενικά;

Σ: Από τη δική σας οπτική γωνία. Συνεργάζεστε καλά με τους συναδέλφους, το διευθυντή ή τους 

γονείς;

Ε10: Στο συγκεκριμένο σχολείο, ναι. Κατ’ αρχήν, να πω ότι εγώ ήρθα φέτος με απόσπαση. 

Δεν έχω 2-3 μήνες, οπότε δεν έχω πλήρη γνώμη και άποψη. Το σχολείο είναι υπέροχο. Οι γο

νείς, μέχρι στιγμής, από ό, τι φαίνεται -γενικά οι γονείς σε όλο το σχολείο- είναι τέλειοι. Και 

παρόλο που υπήρχε ένας φόβος ότι αν πας σε ένα μεγάλο σχολείο, σε ένα κεντρικό σχολείο 

μέσα στην πόλη, είναι λίγο περίεργα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια υπηρεσίας και οι δάσκαλοι 

θα σε κοιτάνε με μισό μάτι. Ίσα-ίσα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Υπήρχε μία αλληλο-
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πληροφόρηση. Δηλαδή, με βοήθησαν σε κάποια πράγματα. Εγώ τους βοήθησα όπου μπορού

σα. Πιο πολύ, στο computer, στον προτζέκτορα, σε τέτοια, αφού ασχολούμαι λίγο με τέτοια 

πράγματα. Όπου μπορεί, δηλαδή, ο καθένας βοηθάει με τον τρόπο του. Κι εγώ μαθαίνω από 

τους παλιότερους και οι παλιότεροι μαθαίνουν από μένα.

Σ: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός επαγγελματι

κού προφίλ του εκπαιδευτικού; Δηλαδή, οι διάφοροι οργανισμοί προωθούν τα προγράμματα 

τους και τις πρωτοβουλίες τους. Εσείς, όμως, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προϋποθέσεις για τη 

διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού στην πράξη;

Ε10: Το προφίλ του εκπαιδευτικού δεν είναι κάτι που είναι standard. Κατ’ αρχήν, μετά από 

20 χρόνια, θα μιλάμε για τελείως διαφορετικό προφίλ. Αν με μεταφέρετε εμένα με μια χρο

νομηχανή μετά από 30 χρόνια, θα έχω διαφορετικό προφίλ από ό, τι έχω τώρα. Και αν με πά

τε πίσω 50 χρόνια, πάλι διαφορετικό προφίλ. Το προφίλ του εκπαιδευτικού προσαρμόζεται 

ανάλογα με την κοινωνία, στην οποία ζει, από τι επηρεάζεται, ποιους ερεθισμούς θα δεχτεί 

και τι πιέσεις θα δεχτεί για να διαμορφωθεί το προφίλ. Και βέβαια, πόσα χρήματα υπάρχουν. 

Γιατί, άμα υπάρχουν και χρήματα, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γίνονται και διάφορα 

προγράμματα, τα οποία είναι προς όφελος του εκπαιδευτικού. Ενημερώνεται, μαθαίνει, α

νταλλάσσει απόψεις, συμμετέχει. Δημιουργείται, δηλαδή, ένα τελείως διαφορετικό προφίλ 

από ό, τι αν δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν περιοριστεί λίγο αυ

τά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, δεν εξαρτάται από μένα το προφίλ μου ως εκπαιδευτικός, όχι 

ως άνθρωπος, ως εκπαιδευτικός. Πιο πολύ εξαρτάται από τις συνθήκες και από τις ανάγκες 

του εκάστοτε σχολείου και της εκάστοτε κοινωνίας.

Σ: Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί θα ήταν καλύτερο να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχε

τικά με τη διαμόρφωση του προφίλ τους ή κριτηρίων επαγγελματισμού τους ή να λειτουργούν 

ως εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που λαμβάνονται, πολλές φορές, και εκτός εθνικών συνό

ρων από τους διάφορους οργανισμούς;

Ε10: Θα ήταν σωστό να συμμετέχουν στο βαθμό που θα μπορούσαν βέβαια και θα έπρεπε να 

προσμετράται η άποψή τους και η γνώμη τους. Βέβαια, ο καθένας στον τομέα του. Ο ψυχο

λόγος στα δικά του, ο κοινωνιολόγος στα δικά του, ο καθηγητής στα δικά του, ο δάσκαλος 

στα δικά του. Ο καθένας να βάλει το μικρό, μικρό λιθαράκι για να φτιάξει το οικοδόμημα που 

θα λέγεται προφίλ του εκπαιδευτικού. Από μόνος του ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει 

αλχημείες και να κάνει πειράματα. Και παλιότερα κάπως έτσι γινόταν το προφίλ του εκπαι

δευτικού. Σήμερα, προσπαθούν πολλοί και διάφοροι. Όταν είναι να βγει μία απόφαση για ένα
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παιδί, για παράδειγμα, ή να κάνουμε μία διάγνωση, είδατε ότι λαμβάνουν μέρος καμιά δεκα

ριά άτομα. Πόσο μάλιστα για ένα προφίλ, στο οποίο εμπιστευόμαστε για τόσα χρόνια εκατο

ντάδες παιδιά να τα διδάξει; Και όχι μόνο να τα διδάξει. Να τα μάθει αξίες, ήθος, βασικές αρ

χές, τρόπους συμπεριφοράς, κοινωνικοποίηση, ισχυροποίηση προσωπικότητας και χαρακτή

ρα. Όλα αυτά τα εμπιστευόμαστε σε έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να έχει 

και αυτός ένα ισχυρό προφίλ; Το οποίο, βέβαια, δεν θα πρέπει να είναι μόνο δικό του δη

μιούργημα. Θα πρέπει να βοηθήσουν και κάποιοι ειδικοί. Εννοείται. Μιλάμε πάντα σαν εκ

παιδευτικός, όχι σαν άνθρωπος.

Σ: Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι η επιρροή των επαγγελματικών συνδικάτων ή των επαγγελματικών 

συλλόγων απέναντι στα διάφορα προτάγματα και των παγκόσμιων οργανισμών και του εκπαι

δευτικού κλάδου γενικότερα είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι; Και ποια θα έπρεπε να είναι; 

Δηλαδή, η επιρροή των επαγγελματικών συλλόγων ως προς την προώθηση των αιτημάτων του 

εκπαιδευτικού κλάδου (με διακόπτει)

Ε10: Επαγγελματικών συλλόγων; Δηλαδή, εννοείτε τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, για 

παράδειγμα;

Σ: Ναι, ναι.

Ε10: Α, κατάλαβα. Δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται σύλλογοι. Δεν υπάρχουν ομοσπονδίες, δεν 

υπάρχει τίποτε. Κατ’ αρχήν, όσοι είναι στην καρέκλα αυτή του συνδικαλιστή είναι για να 

προωθήσουν μόνο τα δικά τους τα ατομικά συμφέροντα. Έτσι πιστεύω εγώ, υποκειμενική εί

ναι η άποψη. Και μας έχει δείξει η ιστορία ότι όσοι έγιναν σε τοπικό επίπεδο πρόεδροι συλ

λόγων ή ταμίες ή γραμματείς μετά από λίγο έγιναν και διευθυντές σχολείων. Αυτοί που μας 

διοικούν εδώ και τόσα χρόνια και είναι αιρετοί στη Δ.Ο.Ε. έχουν καιρό να πατήσουν σε τάξη 

μέσα και δεν ξέρουν τι γίνεται. Τις προάλλες, ήταν στη Σιγκαπούρη, πιο πριν ήταν στην Κίνα 

για αδελφοποίηση, πριν από λίγο ήταν στη Σουηδία. Με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

πότε θα ασχοληθούν; Ξέρουν τα γραφεία των υπουργών απ’ έξω ή το Υπουργείο Παιδείας το 

ξέρουν απ’ έξω. Δεν νομίζω, όμως, να ξέρουν τα καινούργια τα βιβλία, για παράδειγμα. Είναι 

επαγγελματίες συνδικαλιστές. Όχι, αυτοί δεν προωθούν. Παλιότερα, ίσως. Σήμερα, όχι. Δεν 

πιστεύω να βοηθούν.

Σ: Οπότε, τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες των διε

θνών οργανισμών σχετικά με τα κριτήρια επαγγελματισμού και το επαγγελματικό προφίλ των 

εκπαιδευτικών;
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E10: Τι θα άλλαζα; Τι δεν θα ήθελα να υπάρχει;

Σ: Ναι. Ή να υπήρχε επιπλέον ή να μην υπήρχε καθόλου.

E10: Να υπήρχε λιγότερη σκέψη για το κέρδος, δηλαδή, για τα χρήματα, να μην φτάσουμε 

στο σημείο η μόρφωση και η εκπαίδευση να είναι εμπορεύσιμη. Να είναι ένα κοινωνικό αγα

θό για όλους και να είναι ανοιχτό για όλους ανεξαρτήτως χρώματος και ανεξαρτήτως θρη

σκείας και οικονομικής δυνατότητας των γονιών του. Να ρίξουν περισσότερα χρήματα όχι 

τόσο στα υλικά -που κι αυτά μας λείπουν, είπαμε υλικοτεχνική υποδομή- αλλά περισσότερο 

στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών.

Σ: Αυτό που αναφέρατε και προηγουμένως;

E10: Ναι, ναι. Μπράβο.

Σ: Τέλος, έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

E10: Όχι, όχι, αν και αρκετά ήταν καινούργια για μένα. Για παράδειγμα, για τις κλίμακες και 

τα κριτήρια που λέγατε. Αυτά δεν τα έχω ακούσει. Τώρα εσείς που είστε μέσα στο Πανεπι

στήμιο προφανώς κάτι ξέρετε παραπάνω. Γι’ αυτό, όπως είπα, συζητώντας κάτι κερδίζεις.

Σ: Η ανταλλαγή απόψεων που λέγαμε.

E10: Τώρα θα αρχίσω να αναρωτιέμαι. Μου είπε αυτό. Υπάρχει; Δεν υπάρχει; Τι γίνεται; Θα 

καθίσω να ψάξω να δω αν υπάρχει, τι υπάρχει, τι γίνεται.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

E10: Κι εγώ ευχαριστώ.

Σ: Γεια σας.

E10: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 11

Σ: Καλημέρα σας.

Ε11: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Κατ’ αρχάς, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε11: Παιδαγωγική Ακαδημία και εξομοίωση.

Σ: Η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε11: 30 χρόνια.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε11: Οχι.

Σ: Θα θέλατε να συμμετέχετε;

Ε11: Δεν ξέρω. Εξαρτάται (γελάει).

Σ: Εξαρτάται από τι;

Ε11: Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και αν έχω και χρόνο να το κάνω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο 

ελεύθερο.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελματικά δίκτυα 

εκπαιδευτικών;

Ε11: Οχι. Κάποια προγράμματα κάνουμε Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Πριν από περίπου 10 χρόνια, 2 φορές έκανα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

φέτος έκανα Αγωγής Υγείας.

Σ: Λοιπόν, τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε 

πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του;

Ε11: Να είναι τυπικός στο ωράριό του, στις υποχρεώσεις του, όταν του αναθέτει κάτι ο διευ

θυντής, να το κάνει, να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Και, πιστεύω, να φέρεται καλά στα παι

διά. Δηλαδή, μέσα στην τάξη του να ακολουθεί το ωράριο, να μην μπαινοβγαίνει στην τάξη
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και να λέει «Θέλω να κάνω εκείνο, θέλω να κάνω το άλλο» και να έχει μία καλή σχέση με τα 

παιδιά πιστεύω και με τους συναδέλφους, βέβαια, εννοείται.

Σ: Οπότε, θεωρείτε τον εαυτό σας επαγγελματία εκπαιδευτικό;

Ε11: Θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, ναι.

Σ: Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προηγούμενων 

ετών, κυρίως ως προς τις επαγγελματικές ευθύνες και αρμοδιότητες του;

Ε11: Πιστεύω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από την άποψη ότι οι δάσκαλοι τώρα εί

ναι περισσότερο μορφωμένοι, περισσότερο καταρτισμένοι από ό, τι ήταν τα προηγούμενα 

χρόνια. Από την άλλη μεριά πάλι, έχουμε το πρόβλημα ότι τα παιδιά δεν μας βλέπουν όπως 

έβλεπαν παλιά τα παιδιά το δάσκαλο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ο απαιτούμενος σεβασμός και 

έχουν χαλαρώσει λίγο τα πράγματα ως προς αυτό και αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα 

στη συμπεριφορά των παιδιών, στο πώς μας φέρονται, πώς μας αντιμετωπίζουν.

Σ: Έχετε δει κάποια διαφορά και στον εαυτό σας ως προς αυτό;

Ε11: Εγώ απέναντι στα παιδιά, όχι, αλλά, καθώς περνάνε τα χρόνια, κάθε χρονιά, βλέπω ότι 

τα παιδιά που έχω στην τάξη μού φέρονται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο σε

βασμός, δεν με αποδέχονται σε ό, τι λέω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που διαφοροποιούνται 

και επιμένουν. Και εννοώ μικρά παιδιά. Εμείς κάποτε το δεχόμασταν από τη στιγμή που το 

λέει ο δάσκαλος ότι είναι έτσι. Βέβαια, ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά πάλι όταν εξηγείς κά

ποια πράγματα και βλέπεις ότι το παιδί επιμένει στο δικό του, γιατί έτσι του έχει πει ο μπα

μπάς ή η μαμά ότι «Ε, μωρέ τώρα, εντάξει. Ο δάσκαλος απλά είναι δάσκαλος, δεν είναι και 

τόσο καταρτισμένος». Υπάρχει, δηλαδή, μία αντίληψη από τους γονείς ότι δεν μας υπολογί

ζουν τόσο πολύ όσο μας υπολόγιζαν παλιά.

Σ: Ως προς τις ευθύνες, όμως, και τις αρμοδιότητες έχουν αλλάξει τα πράγματα;

Ε11: Όχι. Τις ευθύνες τις έχουμε. Εντάξει, παντού θα υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό και είναι λίγο αδιάφοροι ας πούμε στις ευθύνες τους.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διευκολύνουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα τη σημερινή εποχή;

Ε11: Θέλουμε τη συνεργασία των γονέων. Και όταν λέω συνεργασία, εννοώ το να ενδιαφέ

ρονται για τα παιδιά. Να υπάρχει μία συνεργασία με το δάσκαλο, για να αντιμετωπίζονται 

κάποια προβλήματα. Από την άλλη μεριά, να δέχεται ο γονιός να βοηθήσει σε κάποια πράγ
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ματα. Εσύ φτάνεις σε ένα σημείο, να προχωρήσει και αυτός λίγο παραπέρα. Αυτό θεωρώ. Πιο 

πολύ θεωρώ τους γονείς. Πέρα, όμως, από τους γονείς, είναι και οι συνάδελφοι. Πρέπει να 

βοηθάνε σε κάποια πράγματα, όταν ζητάς. Και άλλοι παράγοντες. Ο δήμος, αν υπάρχει πρό

βλημα χρημάτων για πετρέλαιο, κλπ. Αλλά πιο πολύ οι γονείς. Θεωρώ ότι είναι το σημαντι

κότερο.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευ

τικών στη σημερινή εποχή;

Ε11: Η αδιαφορία, πιστεύω, των γονέων. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

Σ: Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού είναι δική του ατομική ευθύνη, του κάθε 

εκπαιδευτικού ή ότι επιβάλλεται από κάποια εξωτερικά όργανα ή φορείς;

Ε11: Πιστεύω ότι είναι ευθύνη του καθενός το πώς βλέπει τη δουλειά του και πώς μπορεί να 

την κάνει όσο μπορεί καλύτερα. Ο καθένας πρέπει να ψάχνεται, δηλαδή.

Σ: Παρόλα αυτά, οι διάφοροι διεθνείς, παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και διάφοροι άλλοι προωθούν, τα τελευταία χρό

νια, διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκ

παιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση και τη 

δια βίου επαγγελματική υποστήριξή τους. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους δράσεις; Πώς 

θα τις χαρακτηρίζατε;

Ε11: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα από αυτά. Δεν έτυχε ποτέ να ασχοληθώ 

με κάτι τέτοιο. Απλά, θεωρώ ότι δεν είναι όλα αντικειμενικά. Δηλαδή, τι εννοώ. Ότι γίνονται 

κάποιες τέτοιες δράσεις σε κάποια σχολεία, αλλά το κάνουν συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένοι 

δάσκαλοι ασχολούνται και παρουσιάζεται σαν να είναι έργο των παιδιών. Αυτή την εντύπω

ση έχω χωρίς να έχω ασχοληθεί όμως.

Σ: Συγχρόνως, οι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν διάφορα κριτήρια επαγγελματισμού που τα 

συνδέουν με την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού και, κατ’ 

επέκταση, με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Θεωρούν, δηλαδή, ότι υπάρχει μία συσχέτιση μετα

ξύ επαγγελματισμού, ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού και ποιότητας της εκπαίδευσης. Εί

ναι όντως έτσι;

Ε11: Ίσως να είναι κάποιες φορές, αλλά δεν είμαι ενημερωμένη πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω.
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Σ: Βέβαια, συνδέουν την ποιότητα της εκπαίδευσης με την (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

δυναμικού που είναι ιδιαίτερα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και, εν τέλει, με τον επαγ

γελματισμό του εκπαιδευτικού. Επίσης, βλέπουν μία συσχέτιση μεταξύ (αυτο)αξιολόγησης, ποιό

τητας και επαγγελματισμού.

Ε11: Δεν είναι αντικειμενικά τα κριτήρια, όμως, πιστεύω και αυτοί που την κάνουν την αξιο

λόγηση. Οπότε, πάλι δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει πάνω σε αυτό.

Σ: Οπότε, τέτοιου είδους κριτήρια ή μετρήσεις, στην ουσία, τι επίδραση έχουν στον εκπαιδευτι

κό; Είναι ένα μέσο αξιολόγησης, ελέγχου (με διακόπτει);

Ε11: Ελέγχου, όχι αξιολόγησης. Ως έλεγχο το βλέπω. Όχι θετικό, δηλαδή. Θεωρώ ότι δεν εί

ναι θετικό, όπως είναι αυτή τη στιγμή.

Σ: Παράλληλα όμως, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, πάλι σύμφωνα με τους προαναφερθέντες 

οργανισμούς, εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Δηλαδή, υποστηρίζουν ότι ο επαγ- 

γελματίας εκπαιδευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ε11: Στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνεσαι, όσο μπορείς να μορφώνεσαι περισσότερο, 

να παίρνεις μέρος σε κάποια προγράμματα. Γενικά, να μην επαναπαύεσαι σε αυτά που ξέρεις, 

να προσπαθείς να μάθεις και κάποια πράγματα περισσότερο. Βέβαια, αυτό, εντάξει, δεν είναι 

εύκολο να γίνεται πάντα, αλλά μπορείς και από το διαδίκτυο, αν θέλεις. Από μόνος σου να το 

κάνεις.

Σ: Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην αυτονομία των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε πως είστε 

μία αυτόνομη εκπαιδευτικός; Τι σημαίνει αυτονομία ενός εκπαιδευτικού;

Ε11: Δε νομίζω ότι υπάρχει αυτονομία στην εκπαίδευση τελείως. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο κάθε 

δάσκαλος να ενεργήσει μόνος του. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τους άλλους εκπαι

δευτικούς και με το διευθυντή, για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί, πάνω απ’ όλα, μας 

ενδιαφέρει το καλό των παιδιών και αυτό ένας μόνος του δεν μπορεί να το κάνει.

Σ: Κατάλαβα. Μιας και αναφερθήκατε στη συνεργασία, έχετε υπόψη σας καθόλου το θεσμό της 

καθοδήγησης μέσω μέντορα, το περίφημο Mentoring;

Ε11: Δεν το ξέρω καθόλου αυτό.

Σ: Είναι ένας θεσμός, όπου ένας παλαιότερος εκπαιδευτικός, πιο έμπειρος, με περισσότερα έτη 

προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει τα 2-3 πρώτα χρόνια, στην αρχή της σταδιοδρο
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μίας ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, να τον υποστηρίξει, να τον καθοδηγήσει, να τον συμβου

λέψει, να του μεταδώσει, δηλαδή, τις εμπειρίες και τις γνώσεις του. Έχετε εσείς συμμετάσχει σε 

τέτοιου είδους διαδικασίες, είτε να δώσετε τη συμβουλή σας ή την υποστήριξή σας είτε, αντί

στοιχα, να πάρετε;

Ε11: Όχι, δεν έτυχε.

Σ: Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Προωθούνται, κατά 

καιρούς, διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικών, όπως είναι το 

Comenius, το Leonardo Da Vinci και διάφορα άλλα τέτοιου είδους προγράμματα. Πώς εκλαμ

βάνετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία;

Ε11: Θεωρώ ότι είναι καλή. Θετική είναι. Και πιστεύω ότι μόνο καλό έχει να δώσει στην εκ

παίδευση γενικά με την ανταλλαγή που γίνεται. Να παίρνεις ιδέες, να γνωρίζεις καινούργιους 

ανθρώπους, να γνωρίζεις τα άλλα τα συστήματα, γιατί δεν έχουμε επαφή με ανθρώπους που 

δουλεύουν σε άλλες χώρες, που δουλεύουν στην εκπαίδευση, για να ξέρεις ακριβώς τι γίνε

ται. Νομίζω ότι καλό είναι αυτό.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο;

Ε11: Όχι, όχι.

Σ: Το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μέλλον πώς το αντιμετωπίζετε;

Ε11: Θα μπορούσα να το κάνω, απλά είναι το θέμα ότι δεν ξέρω ξένη γλώσσα.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας;

Ε11: Ναι, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, για να μπορώ να έρθω σε επαφή. Διαφορετι

κά, θα ήθελα να το κάνω.

Σ: Α π’ ό, τι καταλάβατε, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, τα τελευταία χρόνια, προωθούν 

τη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα 

πράγματα, μεταξύ άλλων, και την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εσείς υιοθε

τείτε τέτοιου είδους πρακτικές στην τάξη σας;

Ε11: Θεωρώ ότι είναι καλό. Απλά, εγώ δεν έχω τέτοιο επίπεδο για να μπορώ. Θεωρώ ότι εί

ναι καλό, αλλά και πάλι με μέτρο, όμως. Δεν μπορείς ούτε να αντικαταστήσεις τελείως τα βι
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βλία και να βάλεις τον υπολογιστή, αλλά, κάποιες φορές, είναι κάποια πράγματα που χρειά

ζεται ο υπολογιστής, για να βλέπουν τα παιδιά και να έχουν περισσότερες εμπειρίες.

Σ: Παράλληλα, προωθούν και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε έρευνες και αναστοχαστικές 

πρακτικές στα πλαίσια και της δια βίου μάθησης. Το εφαρμόζετε αυτό στην πράξη καθημερινά;

Ε11: Έρευνα ως προς τι;

Σ: Έρευνα είτε στο επίπεδο της τάξης σας είτε στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είτε και ευρύ

τερα.

Ε11: Σε συγκεκριμένα, όχι, αλλά έτσι μεταξύ μας μπορούμε κάποια πράγματα να πούμε και 

να κάνουμε χωρίς, βέβαια, να καταγράφονται πουθενά.

Σ: Οπότε, υπάρχει συνεργασία με τους συναδέλφους;

Ε11: Υπάρχει. Τουλάχιστον εδώ, στο δικό μας το σχολείο, υπάρχει και έχω πάρα πολύ καλές 

σχέσεις και με το διευθυντή.

Σ: Με τους γονείς;

Ε11: Και με τους γονείς. Κοιτάξτε να δείτε, στο σύνολο, οι γονείς ενδιαφέρονται. Πάντα, 

όμως, υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι είναι αρνητικοί. Σε γενικές γραμμές, όμως, έχουμε κα

λές σχέσεις.

Σ: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματι

κού προφίλ του εκπαιδευτικού; Είτε εσωτερικοί παράγοντες είτε και εξωτερικοί παράγοντες.

Ε11: Και οι εσωτερικοί παράγοντες, έτσι, οι συνάδελφοι και οι σχέσεις με το διευθυντή και 

οι γονείς. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι πιο άμεσοι που μπορούν να το ρυθμίσουν.

Σ: Είστε εσείς προσωπικά ευχαριστημένη, μέχρι στιγμής, από τις δυνατότητες που σας παρέχο

νται για τη βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε11: Θα ήθελα κάποιες επιμορφώσεις επιπλέον να γίνονται. Όταν είχαν έρθει τα καινούργια 

βιβλία, κάτι πήγε να γίνει, αλλά όχι ιδιαίτερα. Θα μπορούσε, δηλαδή, αυτό να γίνεται συνέ

χεια και, στην πορεία, να μπορούμε εμείς να λέμε τι έχουμε συναντήσει, καθώς δουλεύουμε 

τα βιβλία μέσα στην τάξη, να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, για να μπορεί να βελτιωθεί λίγο 

το σύστημα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται, βέβαια.
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Σ: Προηγουμένως, αναφέρατε ότι είστε λίγο επιφυλακτική ως προς τα κριτήρια επαγγελματι

σμού, ότι ίσως να μην είναι και τόσο αντικειμενικά. Θεωρείτε ότι αν οι εκπαιδευτικοί συμμετεί

χαν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα κριτήρια επαγγελματισμού τους (με διακόπτει)

Ε11: Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα υπήρχε μεγαλύτερη αντικειμενικότη

τα.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν παρά να ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα; 

Ε11: Ναι, θα πρέπει να συμμετέχουν οπωσδήποτε.

Σ: Οι επαγγελματικοί σύλλογοι ποια επιρροή θα μπορούσαν να έχουν ως προς αυτό, ως προς τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάτι που, στην ουσία, τους αφορά, στα κριτήρια 

επαγγελματισμού τους; Θεωρείτε ότι είναι ισχυρός ο λόγος τους;

Ε11: Είναι ισχυρός ο λόγος τους, αλλά δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Η πορεία, 

τα προηγούμενα χρόνια, έχει δείξει ότι οι σύλλογοί μας νοιάζονται περισσότερο να αυτοπρο- 

βάλλονται, να παίρνουν κάποια αξιώματα αργότερα στην πολιτική και κάπως έτσι χωρίς να 

νοιάζονται ουσιαστικά για τα προβλήματά μας. Δυστυχώς.

Σ: Οπότε, διακρίνετε κάποια μικροπολιτικά συμφέροντα;

Ε11: Ναι, συμφέροντα, τα οποία είναι πάνω από το εκπαιδευτικό έργο, πάνω από τα κριτήρι

α.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, προσθέτατε ή αφαιρούσατε στις διάφορες πρωτοβουλίες και προ

γράμματα των διεθνών οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη; Μου αναφέρατε ήδη ένα πράγμα, αυτό για τα κριτήρια. Κάτι άλ

λο θα θέλατε να αλλάξετε;

Ε11: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής;

Ε11: Οχι.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Ε11: Γεια σας.
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Εκπαιδευτικός 12

Σ: Καλημέρα σας.

Ε12: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη.

Ε12: Αλίμονο. Δεν πρέπει να βοηθάμε τους εκκολαπτόμενους συναδέλφους;

Σ: Αρχικά, τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει;

Ε12: Τελείωσα το Παιδαγωγικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Σ: Ωραία. Η  συνολική διδακτική σας εμπειρία στο δημοτικό;

Ε12: 20 χρόνια.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε12: Όταν λες επιμόρφωση; Τα σεμινάρια μόνο που παρακολουθούμε. Σεμινάρια σε ό,τι γί

νεται εδώ και στη Λάρισα. Παλιότερα, έφτανα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τώρα δύσκολο πλέον, 

γιατί πρέπει να παίρνουμε άδειες.

Σ: Τα παρακολουθείτε, λοιπόν. Είστε δραστήρια.

Ε12: Όσο μπορώ, ναι.

Σ: Ωραία. Στο σχολείο σας εδώ συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή επαγγελ

ματικά δίκτυα εκπαιδευτικών, επαγγελματικούς συλλόγους ή συνδικάτα;

Ε12: Όχι.

Σ: Θα θέλατε να συμμετάσχετε;

Ε12: Ωραίο θα ήταν στο βαθμό βέβαια που αυτό δεν κοστίζει σε χρόνο από το διδακτικό μου 

ωράριο ή από το ωράριο, το οποίο χρειάζομαι για να προετοιμαστώ για την τάξη.

Σ: Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως είναι 

τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του;

Ε12: Να είναι προσεγγίσιμος στα παιδιά, να αξιοποιεί στο έπακρο το χρόνο τον διδακτικό 

που έχει, να έρχεται σε επαφή, να έχει μία εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και,
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όσο μπορεί βέβαια, όσο του δίνονται οι ευκαιρίες, να επιμορφώνεται πάνω στο επάγγελμά 

του.

Σ: Οπότε, θεωρείτε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό;

Ε12: Ναι.

Σ: Ωραία. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν των προη

γούμενων ετών κυρίως ως προς τις επαγγελματικές ευθύνες και αρμοδιότητες του;

Ε12: Νομίζω ότι είναι πιο αυξημένος σήμερα λόγω της κρίσης που περνάμε και η οποία δεν 

είναι μόνο οικονομική κρίση, έτσι; Είναι κρίση και αξιών. Νομίζω ότι περισσότερο από κάθε 

εποχή ο εκπαιδευτικός σήμερα έχει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και αυξημένο ρόλο και ναι μεν 

η οικογένεια βάζει τα θεμέλια στο να δημιουργεί ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους πολί

τες, αλλά νομίζω ότι μεγάλος είναι και ο ρόλος του σχολείου σε αυτό.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο επάγγελμά του τη σημερι

νή εποχή;

Ε12: Παράγοντες που θα μπορούσαν να τον διευκολύνουν ή που υπάρχουν;

Σ: Αν θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε και σε αυτό, που τον διευκολύνουν ή που θα μπορού

σαν να τον διευκολύνουν.

Ε12: Σήμερα, όσο περνάει ο καιρός οι παράγοντες όλο και μειώνονται. Σεμινάρια επιμορφω

τικά δεν γίνονται, ο μισθός του εκπαιδευτικού μειώνεται δραματικά, οι επιχορηγήσεις των 

σχολείων μειώνονται δραματικά, ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται και αυτοί είναι οι ανα

σταλτικοί παράγοντες. Εάν υπήρχαν αυτοί οι παράγοντες, θα βοηθούσαν ακόμη περισσότερο 

το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη.

Σ: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Μου αναφέρατε τους παράγοντες που παρεμποδίζουν.

Ε12: Αυτοί οι παράγοντες, αν τους πάρεις πάλι με την ύπαρξή τους, ότι υπήρχαν αυτοί οι 

παράγοντες θα ήταν και αυτοί που θα βοηθούσαν μέσα στην τάξη το έργο.

Σ: Κατάλαβα. Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι δική τους ατομική υ

πόθεση, προσωπική ευθύνη του καθενός ή ότι επιβάλλεται από έξω;

Ε12: Πρώτα και κύρια, είναι θέμα προσωπικής ευθύνης, το πώς το αισθάνεται ο εκπαιδευτι

κός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και η μέριμνα. Δηλαδή, αν υπήρχε και η ανάλογη μέριμνα της
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πολιτείας να εμφυσήσει στον εκπαιδευτικό τον επαγγελματισμό, θα βοηθούσε ακόμη περισ

σότερο.

Σ: Η αλήθεια είναι ότι, κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια, διάφοροι παγκόσμιοι, διεθνείς ορ

γανισμοί, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και 

διάφοροι άλλοι τέτοιου είδους οργανισμοί προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα 

για την ενίσχυση του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού που σχετίζονται με την αρχική εκπαί

δευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου επαγγελματική υποστήριξή του. Είστε 

εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους δράσεις ή προγράμματα;

Ε12: Όχι.

Σ: Θα θέλατε να είστε πιο ενήμερη;

Ε12: Σαφώς και θα ήθελα, ναι. Φτάνουν αυτά με εγκυκλίους στα σχολεία; Δηλαδή, πώς; Τα 

αναζητάς μέσω Διαδικτύου, πώς ενημερώνεσαι για αυτά;

Σ: Μέσω Διαδικτύου, μέσω του σχολείου, η σχολική κοινότητα μπορεί να προωθήσει τα προ

γράμματα αυτά και μετά είναι και στην προσωπική ευθύνη του καθενός.

Ε12: Περισσότερο, ουσιαστικά, είναι στην προσωπική του ευθύνη.

Σ: Γ ι’ αυτό και σας ρώτησα προηγουμένως αν είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Η  στάση 

σας απέναντι στα κελεύσματα αυτά των διαφόρων οργανισμών, οι οποίοι συνδέουν τον επαγ

γελματισμό των εκπαιδευτικών με την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά τους και, 

κατ’ επέκταση, με την ποιότητα της εκπαίδευσης ποια είναι;

Ε12: Από τη στιγμή που συγκεκριμένα τέτοια προγράμματα τρέχουν και βέβαια τουλάχιστον 

σε τοπικό επίπεδο δεν έχω ενημερωθεί και δεν νομίζω ότι έχει τρέξει κάτι τέτοιο, σαφώς και 

πρέπει να συμμετέχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται περισσότερο γνωστά, ένα. Δεύτερον, 

να διενεργούνται και στις επαρχιακές πόλεις, γιατί συνήθως τέτοια γίνονται στις μεγάλες πό

λεις, όπου γίνονται και σε ημέρες εργάσιμες που πρέπει να πάρεις άδεια. Οι άδειες πλέον έ

χουν αρκετά στενέψει και δεν είναι εύκολο να συμμετέχει.

Σ: Βέβαια, αυτοί οι οργανισμοί προωθούν ταυτόχρονα και κάποιους δείκτες μέτρησης του ε

παγγελματισμού των εκπαιδευτικών ή κάποια πρότυπα αναφοράς. Εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου 

είδους μετρήσεις είναι ένα μέσο συγκριτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ελέγχου ή ενίσχυ

σής του στο έργο του;
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E12: Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις, οπότε δεν μπορώ να 

έχω και άποψη στην ερώτηση.

Σ: Ωραία. Και πάλι αυτοί οι οργανισμοί συνδέουν την ποιότητα και (αυτο)αξιολόγηση του εκ

παιδευτικού δυναμικού με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε ότι μία τέτοια συ- 

σχέτιση υφίσταται; Από τη μία πλευρά, δηλαδή, είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η (αυ- 

το)αξιολόγηση και από την άλλη ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού.

E12: Όταν λέμε ποιότητα της εκπαίδευσης, εννοούμε, βέβαια, ότι υπάρχει και η ανάλογη υ- 

λικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, έτσι; Όταν, λοιπόν, δεν υφίστανται αυτές οι παράμετροι, 

πώς μπορείς να αξιολογήσεις; Δηλαδή, δεν μπορείς να αξιολογήσεις ένα συνάδελφο, ο οποίος 

έχει μία έδρα, έναν πίνακα και μία κιμωλία.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ως απαραίτητη προϋπόθεση την υλικοτεχνική υποδομή;

E12: Υλικοτεχνική υποδομή και, επίσης, σωστή χρηματοδότηση των σχολείων. Δεν μπορείς 

να μετράς ευρώ, ευρώ και να λες θα κλείσω το πετρέλαιο στις 10 ηώρα, γιατί δεν έχω να ζε

στάνω τα παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιοτική εκπαίδευση κάτω από αυτές τις συν

θήκες.

Σ: Παρόλα αυτά, θεωρείτε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται σε μία προοπτική δια 

βίου μάθησης; Ο εκπαιδευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων;

E12: Εννοείται. Δια βίου, δια βίου.

Σ: Τι σημαίνει δια βίου μάθηση στην πράξη;

E12: Ότι δεν σταματά, για μένα, να ενημερώνεται. Και αν δεν του δίνεται η δυνατότητα μέσα 

από σεμινάρια ή επιμόρφωση τέλος πάντων στον τόπο του, έχουμε το Διαδίκτυο, το οποίο 

σου δίνει τη δυνατότητα το να διαβάσεις 5 βιβλία και να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να 

επιμορφώνεσαι. Συνεχώς, όμως.

Σ: Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτόνομοι στις μέρες μας;

E12: Όχι.

Σ: Θεωρείτε ότι είστε μία αυτόνομη επαγγελματίας εκπαιδευτικός;

E12: Όχι, όχι. Με τίποτα.
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Σ: Τι σημαίνει αυτονομία;

Ε12: Αυτόνομος είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος -να μην παρεξηγήσουμε και την έννοια του 

«αυτόνομος» ότι είμαι άνετος και κάνω ό,τι θέλω, μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη- αλλά 

αυτόνομος είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν νιώθει ότι πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ο 

πέλεκυς της αυτοαξιολόγησης και «αν κάνω αυτό, θα κριθώ από το διευθυντή, θα κριθώ από 

το Σύμβουλο ή να κάνω αυτό που δεν είναι και πολύ στα «πιστεύω» μου, αλλά επειδή το επι

βάλλει το βιβλίο του δασκάλου και μου το λέει και ο Σύμβουλος» αυτό δεν είναι αυτονομία 

του εκπαιδευτικού. Και όσο περνάνε τα χρόνια, περιορίζεται περισσότερο.

Σ: Μιας και αναφέρατε το Σχολικό Σύμβουλο, υπάρχει ο θεσμός της καθοδήγησης μέσω μέντο- 

ρα, το περίφημο Mentoring. Το γνωρίζετε;

Ε12: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.

Σ: Είναι ένας παλιότερος, συνήθως πιο έμπειρος εκπαιδευτικός με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

στην εκπαίδευση, ο οποίος αναλαμβάνει τα 2-3 πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του νεοδιόρι

στου εκπαιδευτικού να τον καθοδηγήσει ή να τον υποστηρίξει μεταδίδοντάς του τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες του. Εσείς έχετε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

Ε12: Όχι, γιατί μέχρι τώρα υπήρξα (γελάει) αρκετά νέα σε όσα σχολεία πήγαινα και στην 

πόλη πλέον που είμαι από όλους τους συναδέλφους, ας πούμε εδώ στο σχολείο, είμαι με τα 

λιγότερα χρόνια. Εκτός από τους αποσπασθέντες, από τους οργανικά τοποθετηθέντες έχω τα 

λιγότερα χρόνια εγώ. Δεν έρχονται συνάδελφοι με νέα χρόνια. Πολύ ευχαρίστως, όμως, θα 

συμμετείχα σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα το ήθελα.

Σ: Θα συμμετείχατε;

Ε12: Ναι, πολύ ευχαρίστως.

Σ: Και από τις δύο πλευρές εννοώ, είτε να δώσετε εσείς υποστήριξη είτε να λάβετε.

Ε12: Εννοείται. Να δώσω κυρίως, ναι, γιατί, κακά τα ψέματα, στη δουλειά μας, η εμπειρία 

είναι ο μεγάλος πλούτος μας.

Σ: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια, προωθεί διά

φορα προγράμματα, όπως το Comenius ή το Leonardo Da Vinci. Είναι προγράμματα κινητικό

τητας και ανταλλαγών των εκπαιδευτικών.
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E12: Το γνωρίζω.

Σ: Εσείς έχετε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα;

E12: Όχι, δεν έχω λάβει. Το σχολείο, βέβαια, παλιότερα συμμετείχε. Τώρα δεν συμμετέχει, 

γιατί πλέον δεν γίνονται μετακινήσεις μέσω των σχολείων, αλλά είναι ατομικές στο Comeni- 

us. Δηλαδή, πρέπει κάποιος συνάδελφος να κάνει τα χαρτιά του. Εγώ δεν μπορούσα, γιατί δεν 

είχα και το πτυχίο των Αγγλικών και ένας από τους λόγους που το δίνω είναι αυτός. Και επί

σης, μου είπαν ότι, κάποιες φορές, δεν καλύπτονται και επαρκώς τα έξοδά τους και σε μία 

εποχή κρίσης, ας πούμε, δεν μπορείς και να συμμετέχεις.

Σ: Το ενδεχόμενο συμμετοχής, αν όλα πάνε καλά και με την απόκτηση της γλώσσας, πώς θα το 

βλέπατε;

E12: Πάρα πολύ θετικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ να πάω σε χώρες να δω πώς είναι η εκπαί

δευσή τους εκεί και, αν είναι εφικτό, ας πούμε, να πάρω πράγματα και να τα μεταφέρω στην 

πραγματικότητα τη δική μας.

Σ: Από ό,τι καταλάβατε, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί που προαναφέραμε προωθούν τη 

διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διάφορα πράγ

ματα, μεταξύ των οποίων είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, η εξοικείωση με 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η εμπλοκή σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς 

και η συνεργασία με τους συναδέλφους, τους γονείς, το διευθυντή και την ευρύτερη κοινότητα. 

Εσείς ποιες από αυτές τις πρακτικές υιοθετείτε στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

E12: Σίγουρα τη συνεργασία που ανέφερες τελευταία, έτσι;

Σ: Συνεργασία με όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού;

E12: Ναι.

Σ: Δηλαδή και με τους συναδέλφους και με το διευθυντή;

E12: Ναι. Και με το διευθυντή και με τους γονείς η συνεργασία, ιδίως εγώ που έχω και Α' 

Δημοτικού, είναι απαραίτητη, ιδίως το πρώτο διάστημα.

Σ: Η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών;

E12: Δεν το’ χω πολύ, να πω την αλήθεια. Τώρα θα αναφέρω την υλικοτεχνική υποδομή. Για 

να πάρεις, να προβάλλεις κάτι από τον υπολογιστή, πρέπει να κουβαλήσεις την plasma την
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τηλεόραση, να κουβαλήσεις το laptop, να συνδέσεις καλώδια από την αρχή, να μπεις και να 

αρχίσεις, ενώ, αν είχαμε κάθε τάξη ένα laptop, την οθόνη μας και μπορούσαμε να προβάλ

λουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο κάτι τέτοιο.

Σ: Καταλαβαίνω. Τέλος, όσον αφορά την εμπλοκή σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές; 

Λαμβάνετε μέρος σε έρευνες είτε στο επίπεδο της τάξης σας είτε στο επίπεδο της σχολικής μο

νάδας είτε και ευρύτερα;

Ε12: Έρευνες κυρίως μας έρχονται από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή από φοιτητές. Ναι, συμ

μετέχω, αλλά να κάνω εγώ η ίδια όχι.

Σ: Ωραία. Ποιες θεωρείτε εσείς ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του 

επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών; Προϋποθέσεις που σχετίζονται είτε με εσωτερικούς 

παράγοντες είτε με εξωτερικούς παράγοντες.

Ε12: Κυρίως έχει να κάνει με τη δια βίου μάθηση, τη δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτι

κών, ένα. Δεύτερον, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών. Γιατί δεν αντι

μετωπίζονται, δυστυχώς, ούτε από την κοινωνία ούτε από την πολιτεία και, πολλές φορές, 

ούτε από τους γονείς. Δεν μας αντιμετωπίζουν έτσι. Οπότε, να διαμορφωθούν οι ανάλογες 

συνθήκες. Την ανάλογη αποζημίωσή τους. Αυτές, αυτές τις παραμέτρους σκέφτομαι.

Σ: Είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας δίνονται μέχρι στιγμής για την ενίσχυση 

των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε12: Σε καμία περίπτωση. Αν δεν κάνω κάτι εγώ -εντάξει, ο Σύμβουλος κάνει κάποια σεμι

νάρια- εάν δεν ψαχτώ εγώ, εάν δεν διαβάσω μέσα από Internet, σπουδάζει και η κόρη μου 

Παιδαγωγικό, παίρνω βιβλία από αυτή, πληρώνω και κάνω μαθήματα Αγγλικών. “It’ s up to 

you” που λένε. Επαφίεται μόνο στη δική μας θέληση. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από την 

πολιτεία να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα.

Σ: Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στη διαμόρ

φωση κριτηρίων επαγγελματισμού ή να λειτουργούν περισσότερο ως λήπτες και ως εκτελεστικά 

όργανα αποφάσεων που λαμβάνονται πολλές φορές και εκτός εθνικών συνόρων;

Ε12: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν δεν καθορίσουν οι ίδιοι κυρίως τα κριτήρια με τα 

οποία θα κριθούν ως επαγγελματίες, ποιος θα τα καθορίσει;
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Σ: Θεωρείτε ότι οι επαγγελματικοί σύλλογοι θα μπορούσαν να ασκήσουν μία επιρροή ή μία πίε

ση στους παγκόσμιους οργανισμούς;

Ε12: Νομίζω ότι παλιότερα ήταν περισσότερες οι δυνατότητες. Τώρα, νομίζω ότι πλέον οι 

σύλλογοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί όπως πρέπει. Οι συνδικαλιστές έχουν επαναπαυθεί, ασχο

λούνται με ελάχιστα πράγματα και δεν βοηθάνε ούτε αυτοί προς την επιμόρφωση με κανένα 

τρόπο.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες των διεθνών, 

των παγκόσμιων οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών μέσω των 

προγραμμάτων που προωθούν;

Ε12: Να γίνουν ευρύτερα γνωστά, να εφαρμόζονται όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και, 

αν θέλεις ακόμα-ακόμα, δίνοντας κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω τι κίνητρα, με 

διάφορους τρόπους. Να μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε αυτά.

Σ: Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής;

Ε12: Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι 

άνθρωποι που καθημερινά δίνουν την ψυχή τους. Το κάνουν στην πλειοψηφία τους πάντα 

λέμε, επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχουν μεράκι σε αυτό που κάνουν. Όμως, ιδίως στην 

παρούσα φάση, στα 20 χρόνια που εγώ είμαι εκπαιδευτικός, έχουμε αφεθεί στο έλεος, μα 

πραγματικά στο έλεος του Θεού και, πολλές φορές, η κατάσταση μας απογοητεύει. Νιώθουμε 

ότι ούτε το έργο μας αναγνωρίζεται, αλλά και ταυτόχρονα δεν έχουμε και καμία δυνατότητα 

επιμόρφωσης και εξέλιξης στη δουλειά μας.

Σ: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε.

Ε12: Παρακαλώ.

Σ: Γεια σας.

Ε12: Γεια.
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Εκπαιδευτικός 13

Σ: Καλημέρα σας.

Ε13: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Κατ’ αρχάς, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε13: Έχω τελειώσει την Πάντειο Σχολή, το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και την Παιδαγωγική 

Ακαδημία Λάρισας.

Σ: Και πόσα χρόνια διδάσκετε συνολικά στο δημοτικό σχολείο;

Ε13: 28.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε13: Ναι. Είχαν γίνει διάφορα σεμινάρια επιμορφωτικά κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 

ετών και παρακολουθούσα όλα τα σεμινάρια.

Σ: Πάνω σε τι αντικείμενο;

Ε13: Γενικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων.

Σ: Στο σχολείο σας εδώ συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ή κάποια επαγγελ

ματικά δίκτυα, επαγγελματικούς συλλόγους εκπαιδευτικών;

Ε13: Όχι.

Σ: Γιατί;

Ε13: Δεν έτυχε, δεν έτυχε κάποιο πρόγραμμα, αλλά είμαι πρόθυμη να συμμετέχω. Δεν έτυχε. 

Σ: Είστε θετική στο ενδεχόμενο συμμετοχής στο μέλλον;

Ε13: Βεβαίως.

Σ: Τι σημαίνει για σας επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Δηλαδή, ποια θεωρείτε πως είναι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού;

Ε13: Το πρώτο, πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει αγάπη για τη δουλειά του. Δηλαδή, να αγα

πάει αυτό που κάνει. Να μην το θεωρεί ούτε εξαναγκασμό ούτε να θεωρεί ότι πρέπει να το
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κάνει για κάποιους λόγους. Αγάπη, υπομονή, δικαιοσύνη. Να είναι δίκαιος ένας σωστός εκ

παιδευτικός. Δίκαιος και αντικειμενικός.

Σ: Θεωρείτε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό; Πληροίτε όλα αυτά τα χαρακτηρι

στικά που προαναφέρατε;

Ε13: Εγώ νομίζω ότι ναι. Ναι. Είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική και δίκαια 

χρειάζεται.

Σ: Ωραία. Πιστεύετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι διαφορετικός από αυτόν των 

προηγούμενων ετών κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του;

Ε13: Πιστεύω ότι είναι αρκετά διαφορετικός από τα προηγούμενα έτη. Επειδή δουλεύω πολ

λά χρόνια στο χώρο, πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός σήμερα είναι πάρα πολύ φορτωμένος με 

πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή και η διδακτέα ύλη είναι πάρα πολύ πυκνή, πάρα πολύ μεγάλη 

σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 12-13 χρόνια που δούλεψα ξανά και οι αρμο

διότητες στο σχολείο είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν παλιά όσον αφορά τα προγράμ

ματα τα καινοτόμα, υπολογιστές. Είναι διάφορα που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός σή

μερα που παλιά δεν έκανε.

Σ: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διευκολύνουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σημερινή 

εποχή;

Ε13: Παράγοντες σχολικοί, ενδοσχολικοί, μέσα εδώ στη σχολική κοινότητα. Πιστεύω ότι το 

κλίμα που πρέπει να επικρατεί σε ένα σχολείο πρέπει να είναι άριστο για να μπορεί ένας εκ

παιδευτικός να δουλέψει με όρεξη. Η διεύθυνση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ο διευθυντής ή η 

διευθύντρια, το πώς αντιμετωπίζει τους συναδέλφους, πώς τους φέρεται και όλοι οι συνάδελ

φοι. Γενικά, το κλίμα στο σχολείο πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον εκπαιδευτικό στο εκπαιδευτικό 

του έργο;

Ε13: Ποιοι παρεμποδίζουν; Μπορεί και εξωτερικοί παράγοντες, δηλαδή, οι γονείς που μπορεί 

κάποια φορά να παίζουν αρνητικό ρόλο, να παρεμβαίνουν στο έργο του εκπαιδευτικού ή γε

νικά να αναμειγνύονται, να ανακατεύονται. Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες πιστεύω.

Σ: Ωραία. Θεωρείτε ότι ο επαγγελματισμός σας ως εκπαιδευτικού είναι δική σας ατομική, προ

σωπική ευθύνη ή ότι επιβάλλεται από κάποιον εξωτερικό φορέα;
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E13: Πιστεύω ότι είναι καθαρά του εκπαιδευτικού ο επαγγελματισμός. Δεν μπορεί κάποιος 

να σου επιβάλλει να είσαι σωστός επαγγελματίας. Πρέπει μόνος σου να το καταφέρεις αυτό.

Σ: Μάλιστα. Κατά καιρούς, βέβαια, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, π.χ. η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και 

προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την 

αρχική τους εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου επαγγελματική υπο

στήριξη. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους δράσεις και προγράμματα;

E13: Ναι, γενικά ενημερωνόμαστε στο σχολείο για διάφορα προγράμματα που προέρχονται 

από όλους αυτούς τους οργανισμούς και συμμετέχουμε σε αρκετά.

Σ: Ναι. Μου αναφέρατε ότι έχετε συμμετάσχει σε όλη τη διδακτική σας πορεία.

E13: Ναι, ναι. Συμμετέχω σε αρκετά.

Σ: Οι προαναφερθέντες οργανισμοί, βέβαια, συνδέουν τα κριτήρια επαγγελματισμού με την α

νταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού και, κατ ’ επέκταση, με την ποιό

τητα της εκπαίδευσης. Θεωρείτε ότι υπάρχει μία τέτοια συσχέτιση μεταξύ επαγγελματισμού, α

νταγωνιστικότητας και ποιότητας της εκπαίδευσης;

E13: Νομίζω ότι υπάρχει μία τέτοια σύνδεση ας πούμε. Οπωσδήποτε υπάρχει, αν και διαφω

νώ με τη λέξη «ανταγωνισμός».

Σ: Για την προώθηση μάλιστα της ποιότητας της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες 

μέτρησης ή αξιολόγησης και διάφορα πρότυπα αναφοράς. Τέτοιου είδους μετρήσεις τελικά πώς 

επιδρούν στον εκπαιδευτικό; Είναι ένα μέσο αξιολόγησής του, ελέγχου ή ενίσχυσής του στο έργο 

του;

E13: Πιστεύω ότι ίσως να είναι ενίσχυσης. Ενίσχυσης εγώ θα το έλεγα. Ότι ενισχύεται, δη

λαδή, ο εκπαιδευτικός ας πούμε στο έργο του, αν υπάρχουν τέτοιου είδους επιδιώξεις. Αλλά, 

σας είπα ότι ο εκπαιδευτικός θα κάνει αυτό που νομίζει σωστό, πιστεύω.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτόνομος στο εκπαιδευτικό του έργο;

E13: Δεν θα το έλεγα ότι είναι τελείως αυτόνομος. Δεν μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να ε

νεργεί αυτόνομα, γιατί είμαστε υπάλληλοι ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, όπου θα 

μπορούμε να κινηθούμε. Όχι, δεν θα θεωρούσα ότι είναι αυτόνομος.
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Σ: Προηγουμένως, αναφέρθηκα στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Τον τελευταίο καιρό, ακούγο- 

νται πολλά για την (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι διάφοροι παγκόσμιοι οργα

νισμοί συσχετίζουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού με την ποιότητα και την (αυ- 

το)αξιολόγηση. Πώς εσείς εκλαμβάνετε μία τέτοιου είδους συσχέτιση;

Ε13: Εντάξει. Αλληλένδετα είναι όλα αυτά. Και τα τρία είναι αλληλένδετα. Τώρα, πώς το α

ντιλαμβάνομαι, τι να σας πω;

Σ: Η (αυτο)αξιολόγηση συνδέεται πιστεύετε με τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού; Βοηθάει 

η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αν γίνεται, στο έργο του;

Ε13: Ναι, αν γίνει, πιστεύω ότι βοηθάει η αξιολόγηση. Ναι.

Σ: Ωραία. Πέρα από την αξιολόγηση που είπατε ότι βοηθάει, οι διάφοροι παγκόσμιοι οργανι

σμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου 

μάθησης, ότι, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός είναι ένας δια βίου μανθάνων. Τι σημαίνει δια βίου μά

θηση και πρέπει να είναι έτσι;

Ε13: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει ο εκπαιδευτικός να προλαμβάνει, να επιμορφώνεται, να ενη

μερώνεται. Δεν μπορούμε να μένουμε στα πρώτα-πρώτα χρόνια πώς ξεκινήσαμε. Εγώ πι

στεύω ότι από την αρχή έχω κάνει τεράστια πρόοδο, τεράστια βελτίωση, πολλά βήματα 

μπροστά από το πώς ξεκίνησα. Εντάξει, είναι και η εμπειρία, αλλά συνέχεια ενημερώνομαι 

και διαβάζω. Δεν μπορώ ας πούμε να έρθω έτσι στο σχολείο χωρίς να ενημερωθώ και να δια

βάσω.

Σ: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διάφοροι θεσμοί για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Ένας 

τέτοιος είναι ο θεσμός του μέντορα αν τον έχετε υπόψη σας. Είναι ένας παλαιότερος εκπαιδευ

τικός του σχολείου με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και μεγαλύτερη εμπειρία που συνήθως 

υποστηρίζει, στην αρχή της σταδιοδρομίας του, ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.

Ε13: Ναι, ναι.

Σ: Έχετε εσείς συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

Ε13: Εγώ, όχι. Δεν συμμετείχα σε τέτοια διαδικασία, αλλά, στα πρώτα χρόνια της καριέρας 

μου, με βοήθησαν πάρα πολύ παλιοί εκπαιδευτικοί και έπαιρνα τη γνώμη τους. Πάρα πολύ. 

Εγώ δεν έτυχε να ερωτηθώ, δηλαδή, αν μου ζητηθεί ή αν με ρωτήσει κάποιος νέος συνάδελ

φος, ευχαρίστως να τον βοηθήσω.
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Σ: Αυτό ακριβώς εννοώ. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Είτε ως καθοδηγήτρια είτε 

ως λήπτρια. Εσείς λάβατε βοήθεια.

Ε13: Έλαβα, έλαβα βοήθεια και πάντα θυμάμαι τη δασκάλα εκείνη που ήταν στο σχολείο τα 

πρώτα χρόνια που διορίστηκα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ είχα πάρει την Λ' Δη

μοτικού τότε με 32 παιδιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, και εκείνη, η οποία είχε 30 χρό

νια υπηρεσίας, είχε πάρει και εκείνη την πρώτη. Είχαμε δύο τμήματα. Και με βοήθησε πάρα 

πολύ. Και εκείνη πήρε από εμένα ως νέα στη Μουσική και σε διάφορα πράγματα, αλλά και 

εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα από εκείνη. Με βοήθησε πάρα πολύ.

Σ: Οπότε, υπήρχε μία ανταλλαγή απόψεων αμφίπλευρη, έτσι;

Ε13: Ναι. Και αν μου ζητηθεί, θα βοηθήσω με όλη μου την καρδιά τα νέα παιδιά.

Σ: Κατά καιρούς, προωθούνται διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαι

δευτικών προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρίες και σε άλλες χώρες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εί

ναι το Comenius, το Grundtvig ή το Leonardo Da Vinci. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμμα

τα είναι αυτά.

Ε13: Ναι, ναι. Τα έχω ακούσει.

Σ: Έχετε συμμετάσχει εσείς σε τέτοιου είδους προγράμματα;

Ε13: Το σχολείο μας συμμετείχε, αλλά εγώ εκείνο τον καιρό δεν πήγα.

Σ: Γνωρίζετε μήπως να μου πείτε την εμπειρία όσων συμμετείχαν από το σχολείο;

Ε13: Η εμπειρία ήταν εξαιρετική εδώ από ό,τι ακούω από συναδέλφους. Είχε πάει των Αγ

γλικών και μία άλλη συνάδελφος εδώ, η διευθύντρια. Ήταν εξαιρετική η εμπειρία τους. Εί

δαν, άκουσαν, αντάλλαξαν απόψεις όσον αφορά τη ζωή μας εδώ, τα φαγητά μας, τον πολιτι

σμό μας, κτλ. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Λλλά εκείνο τον καιρό, θυμάμαι έδινε ο γιος μου 

Πανελλήνιες και δεν πήγα.

Σ: Καταλαβαίνω ότι ήταν πιο πρακτικοί οι λόγοι που δεν πήγατε.

Ε13: Ναι, ήταν πρακτικοί. Ήθελα να πάω. Ρωτήθηκα από τη διευθύντρια, αλλά δεν μπόρεσα 

να πάω.

Σ: Οπότε, αν σας δινόταν ξανά η ευκαιρία, θα το υλοποιούσατε;
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E13: Ναι, ναι. Τώρα, ναι, που είμαι πιο ελεύθερη.

Σ: Ωραία. Στη σημερινή εποχή, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση 

ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών μέσω τέτοιου είδους προγραμμάτων και πρω

τοβουλιών που αναφέραμε και προηγουμένως. Περιλαμβάνουν την εξοικείωση με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, την εμπλοκή σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές, καθώς επίσης και τη 

συνεργασία με γονείς, συναδέλφους, το διευθυντή και την ευρύτερη κοινότητα. Εσείς ποιες από 

όλες αυτές τις πρακτικές υιοθετείτε στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

E13: Πιστεύω ότι η ανταλλαγή είναι το καλύτερο. Η ανταλλαγή με τους αντιπροσώπους εκ

παιδευτικούς των άλλων χωρών είναι το καλύτερο, πιστεύω, γιατί ακούς διάφορα πράγματα 

και μπορείς να τα εφαρμόσεις και εσύ.

Σ: Εκτός από την ανταλλαγή διεθνών εμπειριών μέσω τέτοιου είδους προγραμμάτων, ας ανα

φερθούμε στην ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Με τους συναδέλφους οι 

σχέσεις σας πώς είναι; Η  συνεργασία;

E13: Πάρα πολύ καλή.

Σ: Το ίδιο και με τους γονείς;

E13: Και με τους γονείς επίσης.

Σ: Και με το διευθυντή;

E13: Και με τη διευθύντρια. Εξαιρετική.

Σ: Όσον αφορά την εμπλοκή σε έρευνες ή αναστοχαστικές πρακτικές; Συμμετέχετε σε τέτοιου 

είδους διαδικασίες είτε σε επίπεδο σχολικής τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε πιο 

περιφερειακό επίπεδο;

E13: Αν συμμετέχω εγώ προσωπικά ή το σχολείο;

Σ: Εσείς προσωπικά.

E13: Συμμετείχα σε διάφορα τέτοια, σε αγώνες ή όπου μου έχει ζητηθεί και έχω ερωτηθεί, 

βεβαίως, έχω συμμετάσχει.

Σ: Ωραία. Οι διάφοροι οργανισμοί, από ό, τι είδαμε, προωθούν από τη δική τους πλευρά όντως 

κάποια πράγματα. Τώρα θέλω την πλευρά τη δική σας ως εκπαιδευτικού. Ποιες θεωρείτε ότι
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είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαι

δευτικών;

Ε13: Δηλαδή, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να είναι σωστός ε- 

παγγελματίας. Πρώτα-πρώτα είναι ήθος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει και ήθος. Σας είπα. 

Η αρετή, η δικαιοσύνη, οι γνώσεις. Πρέπει να έχει και γνώση ένα εκπαιδευτικός. Και η αγάπη 

προς τα παιδιά και το να είναι κοντά στα παιδιά στα προβλήματα, όχι μόνο σε επίπεδο μάθη

σης, αλλά και σε άλλα. Γιατί κάνουμε και τον ψυχολόγο εδώ. Πρέπει να είναι κοντά στα παι

διά.

Σ: Εκτός από τους παράγοντες αυτούς, υπάρχουν και κάποιοι πιο εξωτερικοί παράγοντες που 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του προφίλ των εκ

παιδευτικών;

Ε13: Εξωτερικοί, όχι. Ο εκπαιδευτικός να είναι, πρώτα-πρώτα, εσωτερικά καλά. Δηλαδή, να 

νιώθει ο ίδιος καλά, να είναι ψυχικά υγιής και σωματικά υγιής, για να μπορεί να αντεπεξέλ

θει.

Σ: Μέχρι στιγμής, εσείς είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για τη 

βελτίωση ή ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε13: Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα πράγματα πολύ περισσότερα στα σχολεία, 

αλλά εντάξει. Γίνεται αρκετή δουλειά, αλλά θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο εύκολη.

Σ: Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να έχουν περισσότερο λόγο στη διαμόρφωση των 

κριτηρίων επαγγελματισμού τους ή ότι θα πρέπει άλλοι να αποφασίζουν και αυτοί να είναι τα 

εκτελεστικά όργανα των αποφάσεών τους;

Ε13: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν λόγο οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, αυτοί που είναι 

μέσα στην τάξη, που έχουν διδάξει.

Σ: Οι εκπαιδευτικοί της πράξης;

Ε13: Της πράξης. Πρέπει να έχουν λόγο, πρέπει.

Σ: Στην αρχή της συζήτησής μας, αναφέρθηκα στη διαμόρφωση διαφόρων επαγγελματικών 

συλλόγων ή συνδικάτων του εκπαιδευτικού κλάδου. Θεωρείτε ότι η επιρροή τους απέναντι στα 

προτάγματα των παγκόσμιων οργανισμών είναι ισχυρή ως προς την προώθηση των αιτημάτων 

του εκπαιδευτικού κλάδου; Ποιος ο ρόλος τους; Είναι αρκετά ισχυρός;
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E13: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρός. Θα πρέπει να προωθήσουν και 

άλλα πράγματα μέσα στην τάξη. Δηλαδή, ο ρόλος των σωματείων που εκλέγουμε επηρεάζε

ται από την κυβέρνηση, από διάφορα άλλα πράγματα και ίσως αποσιωπούν αυτά που πρέπει.

Σ: Θεωρείτε, δηλαδή, πως ίσως κάποια άλλα συμφέροντα προωθούνται παρά τα πραγματικά 

αιτήματα του κλάδου;

E13: Ναι, ναι.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες των διαφόρων 

παγκόσμιων οργανισμών σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών; Αυτοί όντως 

προωθούν διάφορα προγράμματα, στα οποία αναφερθήκατε και εσείς. Τι θα αλλάζατε σε αυτές 

τις πρωτοβουλίες;

E13: Όχι, όχι. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα προγράμματα, γιατί σχολείο δεν είναι μόνο να 

ανοίξουμε τα βιβλία και να διαβάζουμε και να μάθουμε ξερές γνώσεις. Πρέπει τα παιδιά να 

ανοίξουν το μυαλό τους. Και όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται βοηθάνε πάρα πολύ στα 

παιδιά, στην κοινωνικοποίηση, γενικά στην ψυχοσύνθεσή τους. Βοηθάνε πάρα πολύ. Πρέπει 

τα παιδιά να ανοιχτούν έξω στην κοινωνία. Οι δράσεις, δηλαδή, βοηθάνε πάρα πολύ στα παι

διά. Όχι κλεισμένοι μέσα σε μία αίθουσα του σχολείου.

Σ: Βοηθάνε το ίδιο και τον εκπαιδευτικό αυτές οι δράσεις;

E13: Και τον εκπαιδευτικό.

Σ: Τέλος, έχετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι στιγμής;

E13: Όχι, όχι.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

E13: Κι εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου, στο μεταπτυχιακό σου και 

καλό διορισμό σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Θα γίνεις μία σωστή εκπαιδευτικός.

Σ: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

E13: Γεια.
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Εκπαιδευτικός 14

Σ: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε14: Σπουδές. Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας διετούς φοίτησης. Έχω κάνει την εξομοίωση 

του πτυχίου μου στο Καποδιστριακό και ένα τρίμηνο ΠΕΚ.

Σ: Επιμόρφωση είναι αυτό, έτσι;

Ε14: Επιμόρφωση, ναι.

Σ: Ωραία. Η  συνολική διδακτική σας εμπειρία; Τα χρόνια που εργάζεστε στο δημοτικό σχολείο; 

Ε14: 30 χρόνια.

Σ: Πάρα πολύ ωραία. Και με τι είδους σχέση εργασίας εργάζεστε; Μόνιμος;

Ε14: Μόνιμος.

Σ: Συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης ή επιμόρφωσης;

Ε14: Αυτή τη στιγμή, όχι.

Σ: Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν;

Ε14: Σε ένα πρόγραμμα ήμουνα. Ήταν το πρόγραμμα «Μελίνα».

Σ: «Μελίνα». Πάνω σε τι είναι αυτό;

Ε14: Αυτό ήταν εισαγωγή πολιτιστικών στοιχείων στην εκπαίδευση. Έχει σχέση και με την 

Ευέλικτη Ζώνη. Έχει ενσωματωθεί στην Ευέλικτη Ζώνη.

Σ: Για πόσο διάστημα;

Ε14: Αυτό έγινε για ένα χρόνο που ήμουν σε ένα σχολείο.

Σ: Ένα χρόνο. Κάνατε και κάποια πρακτική στα πλαίσια αυτού του προγράμματος;

Ε14: Είχαμε 3 τριήμερα σεμινάρια.

Σ: Μάλιστα. Και τώρα στο σχολείο σας συμμετέχετε σε κάποιες επαγγελματικές κοινότητες μά

θησης, σε κάποιο επαγγελματικό σύλλογο εκπαιδευτικών;
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E14: Όχι, όχι.

Σ: Ωραία. Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών; Ποια, δηλαδή, θεωρείτε 

πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού;

E14: Για μένα, προσωπικά πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι επαγγελματίας.

Σ: Τι θα μπορούσε να θεωρηθεί;

E14: Είναι λειτουργός. Τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι, δηλαδή, πάντα ο σεβασμός 

προς το παιδί, η αγάπη και πάντα η καλή διάθεση στην αίθουσα.

Σ: Άρα, κατευθύνεστε στο πιο παιδαγωγικό κομμάτι;

E14: Στο παιδαγωγικό περισσότερο. Όχι στο επαγγελματικό.

Σ: Μάλιστα. Και ποιες πρακτικές υιοθετείτε ως επαγγελματίας στο εκπαιδευτικό σας έργο;

E14: Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου ως επαγγελματία δάσκαλο. Το θεωρώ ως λειτούργημα. 

Δηλαδή, δεν μπορώ να προτάξω ας πούμε το οικονομικό πρώτα ή «πληρώνομαι, δεν πληρώ

νομαι καλά» ας πούμε για να μπω με όρεξη ή όχι στη δουλειά. Προέχει το παιδί.

Σ: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο ρόλος σήμερα ενός εκπαιδευτικού είναι ο ίδιος με αυτόν των προ

ηγούμενων ετών;

E14: Όχι, δεν είναι ο ίδιος.

Σ: Ως προς τι έχει αλλάξει;

E14: Στη βάση ίδιος είναι, αλλά έχουν αλλάξει, ας πούμε, τα μαθήματα.

Σ: Ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες έχετε δει κάποια διαφορά;

E14: Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες είναι ίδιες, αλλά το τι διδάσκουμε πλέον στο σχολείο 

έχει αλλάξει.

Σ: Όπως, για παράδειγμα;

E14: Η Πληροφορική, έχουν μπει καθηγητές Θεατρικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, κτλ που 

δεν υπήρχαν παλιά αυτά.
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Σ: Μάλιστα. Και ποιοι παράγοντες θεωρείτε άτι βελτιώνουν ή ότι εμποδίζουν, από την άλλη 

πλευρά, έναν εκπαιδευτικό στο έργο του σήμερα;

Ε14: Για να βελτιωθεί ένας επαγγελματίας και ειδικά ένας εκπαιδευτικός, χρειάζεται ενίσχυ

ση και η ενίσχυση έρχεται από την επιμόρφωση, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον 

κλάδο μας.

Σ: Ακούμε, όμως, κατά καιρούς, για διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης και μέσω Ευρωπαϊ

κής Ένωσης.

Ε14: Βγαίνουν κάποια προγράμματα, τα οποία γίνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα που δεν 

μπορούμε να τα φτάσουμε εμείς.

Σ: Ναι, είμαστε στην επαρχία εμείς. Οπότε, ο αντίθετος παράγοντας παρεμποδίζει να υποθέσω, 

έτσι; Η  ανυπαρξία της επιμόρφωσης.

Ε14: Η ανυπαρξία της επιμόρφωσης. Αυτό το έχουμε συζητήσει με πολλούς συναδέλφους.

Σ: Και είναι κοινή άποψη όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών;

Ε14: Ναι. Οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν.

Σ: Συγκλίνουν προς αυτή την άποψη;

Ε14: Ναι, αυτό πιστεύω.

Σ: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα και ο επαγγελματισμός σας είναι απο

κλειστικά δική σας ατομική υπόθεση πλέον εν έτει 2014 ή ότι διάφοροι άλλοι οργανισμοί που 

δρουν εκτός Ελλάδας π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Ο. Ο.Σ.Α, UNESCO επι

βάλλουν, κατά κάποιον τρόπο, κάποια κριτήρια;

Ε14: Αν όχι επιβάλλουν, με τον τρόπο τους περνάνε κάποια προγράμματα, με τα οποία εγώ 

προσωπικά δεν συμφωνώ. Δηλαδή, τώρα βρίσκομαι σε ένα σχολείο, το οποίο είναι διευρυμέ- 

νου ωραρίου και βλέπω ότι έρχονται συνεχώς ας πούμε εγκύκλιοι που μας προτρέπουν να 

κάνουμε κάποια προγράμματα. Μας προτρέπει και ο διευθυντής. Προφανώς, πιέζεται και από 

τον Προϊστάμενο και βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από τα βασικά μαθήματα που πρέπει να κά

νουμε. Χάνουμε ώρες.

Σ: Από αυτό που είπατε πριν; Από αυτή καθεαυτή την παιδαγωγική ευθύνη, έτσι;
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E14: Ναι. Από την παιδαγωγική ευθύνη έχουμε ξεφύγει. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό πιστεύουν 

και αρκετοί από τους συναδέλφους.

Σ: Η αλήθεια είναι ότι όντως οι διάφοροι οργανισμοί που προανέφερα, τα τελευταία χρόνια, 

προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, τη 

δια βίου μάθηση. Τώρα τελευταία η δια βίου μάθηση είναι πολύ στο προσκήνιο.

E14: Ναι, ναι. Το ακούμε και εμείς αυτό.

Σ: Είστε ενήμερος για τέτοιου είδους δράσεις;

E14: Ναι, βεβαίως.

Σ: Και ο διευθυντής σας ενημερώνει;

E14: Ναι, ναι.

Σ: Και ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτά τα προγράμματα;

E14: Αυτά τα προγράμματα, μερικές φορές, όταν τα εφαρμόζουμε, τα εφαρμόζουμε με ελ

λείψεις. Δεν είναι κάτι που μας κερδίζει. Όταν ένα πρόγραμμα δεν σε κερδίζει και το κάνεις 

από ανάγκη, δεν το κάνεις και σωστά.

Σ: Άρα, μου λέτε ότι τα κίνητρα είναι λίγο εξωγενή. Γεν είναι ενδογενή, με διάθεση να πάνε οι 

εκπαιδευτικοί να τα παρακολουθήσουν.

E14: Μπορώ να πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, ας πούμε, μας επέβαλλαν οπωσδήποτε να κά

νουμε πρόγραμμα για τη βία, σχολική βία, κτλ και μας το επέβαλλαν για όλη τη χρονιά. Ένα 

πρόγραμμα που το βαρέθηκα κι εγώ, το βαρέθηκαν και τα παιδιά όλη τη χρονιά. Κι αυτό 

στην Ευέλικτη Ζώνη, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πιο ευχάριστα πράγματα.

Σ: Οι διάφοροι, βέβαια, οργανισμοί μιλούν για ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα, ποιό

τητα της εκπαίδευσης. Προωθείται έτσι όντως η ποιότητα της εκπαίδευσης;

E14: Εγώ πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως η ποιότητα της εκπαίδευσης προωθείται όταν φρο

ντίζουν όλοι και, πρώτα απ’ όλα, οι εκπαιδευτικοί να μεταφέρουν τη χαρά μέσα στην αίθου

σα, στη διδακτική την καθημερινή. Και αυτό γίνεται μόνο αν στα μαθήματα μεταφέρουμε αυ

τά που προσφέρουν χαρά στο παιδί. Δηλαδή, αυτά είναι το παιχνίδι, μουσική, θέατρο, χορός.
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Σ: Βέβαια, αυτοί οι οργανισμοί μιλούν για πρότυπα αναφοράς, για δείκτες αξιολόγησης, δείκτες 

σύγκρισης.

Ε14: Έτσι μπράβο.

Σ: Αυτοί οι δείκτες εσείς πιστεύετε ότι τελικά ενισχύουν τον εκπαιδευτικό, τον παρεμποδίζουν, 

του δημιουργούν άγχος;

Ε14: Οι δείκτες, ειδικά της αξιολόγησης, δημιουργούν καταπιεσμένους εκπαιδευτικούς. Και 

ο εκπαιδευτικός, όταν καταπιέζεται, δεν μπαίνει στην αίθουσα με ελεύθερο πνεύμα, με απο

τέλεσμα να καταπιέζει ο ίδιος τα παιδιά και σε, τελική ανάλυση, τα ίδια τα παιδιά να γίνουν 

καταπιεσμένοι πολίτες.

Σ: Οπότε, το ένα φέρνει το άλλο, κάπως έτσι;

Ε14: Το ένα φέρνει το άλλο.

Σ: Πάλι οι οργανισμοί αυτοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εντάσσεται 

σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Ακούγεται πολύ συχνά αυτός ο όρος. Τι σημαίνει αυτό για ε

σάς, ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει μία δια βίου προοπτική πλέον;

Ε14: Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν κάποια πράγματα στην κοινωνία ας πούμε ή στον κόσμο 

ολόκληρο, τα οποία πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά, εγώ πιστεύω ότι οι βασικές γνώ

σεις είναι αυτές που πρέπει να πάρει το παιδί.

Σ: Βασικές γνώσεις, όπως;

Ε14: Όπως τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, την Ιστορία μας. Δεν μπορούμε 

να ξεφεύγουμε με αφορμή το θέμα της δια βίου μάθησης από αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή, σε 

αυτά τα μαθήματα πρέπει να αφιερώνονται οι ώρες που πρέπει.

Σ: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Οι οργανισμοί αυτοί μιλούν για την αυτονομία των εκπαιδευτικών 

συχνά. Δηλαδή, λένε ότι ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι ένας αυτόνομος εκπαιδευτικός. 

Είναι όντως αυτόνομος στη σημερινή εποχή;

Ε14: Όχι, δεν είναι αυτόνομος.

Σ: Τι σημαίνει αυτονομία τελικά;
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E14: Δεν είναι αυτόνομος. Αυτόνομος σημαίνει ότι, αν έχω αύριο Γλώσσα, επιλέγω ένα κεί

μενο, επιλέγω και τις γραμματικές ασκήσεις που θέλω να κάνω, το γραμματικό φαινόμενο 

και πάω και το κάνω. Μας δίνεται αυτό το δικαίωμα, αλλά, αν κάνουμε αυτό το πρόγραμμα 

το δικό μας, θα έχουμε απέναντί μας το διευθυντή, θα έχουμε απέναντι τους γονείς και, εν τέ- 

λει, τον Προϊστάμενο της Εκπαίδευσης. Δεν θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε δηλαδή. 

Δεσμεύεται ο εκπαιδευτικός από το αναλυτικό πρόγραμμα και από την ύλη.

Σ: Οπότε, θεωρείτε πως είστε ένας αυτόνομος επαγγελματίας εκπαιδευτικός;

E14: Όχι. Δεν θεωρώ ότι είμαι αυτόνομος.

Σ: Για τους λόγους που προαναφέρατε;

E14: Ναι, ναι.

Σ: Τώρα κάτι άλλο. Συχνά ακούμε το Mentoring το περίφημο. «Θεσμός καθοδήγησης μέσω μέ- 

ντορα». Είναι συνήθως ένας παλαιότερος εκπαιδευτικός που βοηθάει ή καθοδηγεί ένα νεότερο 

εκπαιδευτικό, ένα νεοδιόριστο. Αυτό κατά πόσον μπορεί να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό στο 

επάγγελμά του;

E14: Καθοδήγηση όχι ακριβώς, δεν θα έλεγα. Αλλά, αν ένας νεότερος έχει τις απορίες του, 

μπορεί να απευθυνθεί σε έναν παλιό και σίγουρα θα τον βοηθήσει, όχι να τον καθοδηγήσει.

Σ: Έχετε λάβει εσείς μέρος σε κάποια τέτοια προγράμματα ή διαδικασίες είτε ως «καθοδηγη

τής» είτε ως (με διακόπτει)

E14: Στο ξεκίνημά μου είχαμε έναν Σχολικό Σύμβουλο ... (αναφέρει ονοματεπώνυμο) 

τον λέγανε, στην περιοχή της Πύλης, ο οποίος με ορισμένες διδασκαλίες που κάναμε οι συ

νάδελφοι μας βοήθησε πάρα, πάρα πολύ. Στα πρώτα βήματα, δηλαδή.

Σ: Στα πρώτα βήματα τα δικά σας, έτσι;

E14: Δηλαδή, μιλάμε τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο που ήμουν νέος δάσκαλος και είχαμε 

και τις αγωνίες μας, ήμασταν και σε μονοθέσια σχολεία και μας βοήθησε πάρα πολύ.

Σ: Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ.

E14: Ήταν ο Σχολικός Σύμβουλος, λοιπόν, που μας βοήθησε όντως. Μας βοήθησε πάρα πο

λύ.

311

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:11 EEST - 44.213.66.193



Σ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια, προωθεί διάφορα προγράμματα, π.χ. Comenius 

για τους εκπαιδευτικούς, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig. Γεν ξέρω αν έχετε γνώση 

για την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων.

Ε14: Ναι, για το Comenius έχω γνώση. Ναι.

Σ: Έχετε ποτέ λάβει μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα;

Ε14: Όχι, όχι.

Σ: Θα θέλατε; Προωθείται αυτό από το σχολείο σας;

Ε14: Όχι, δεν προωθείται από το σχολείο μας.

Σ: Από εσάς ατομικά;

Ε14: Και εγώ ο ίδιος είμαι επιφυλακτικός σε αυτά.

Σ: Γιατί;

Ε14: Είμαι επιφυλακτικός σε κάθε μετακίνηση μαθητών, γιατί το Comenius που έχω υπόψη 

μου, δηλαδή, μιλά και για ανταλλαγή μαθητών από χώρα σε χώρα.

Σ: Το Comenius είναι ανταλλαγή εκπαιδευτικών, κινητικότητα εκπαιδευτικών. Πώς, δηλαδή, 

θα βλέπατε το ενδεχόμενο εσείς σαν εκπαιδευτικός να πάτε, ας πούμε, στην Αγγλία και κάποιος 

Άγγλος να έρθει στο σχολείο σας στην Ελλάδα αντίστοιχα;

Ε14: Επιφυλακτικός πάλι. Από τη φύση μου είμαι επιφυλακτικός για αυτές τις μετακινήσεις. 

Πιστεύω ότι δεν θα κερδίσω κάτι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα μου προσφέ

ρει κάτι.

Σ: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα όσον αφορά πάντα το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτι

κού σε σχέση με τους οργανισμούς που προαναφέραμε. Οι διάφοροι αυτοί οργανισμοί προω

θούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει την ε

νίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, την εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

την εμπλοκή σε έρευνες και αναστοχαστικές πρακτικές, τη συνεργασία με συναδέλφους, διευθυ

ντές, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Ποιες από όλες αυτές τις πρακτικές που προωθούνται 

κατά καιρούς εσείς υιοθετείτε στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα;
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E14: Από όλα αυτά, με τις τεχνολογίες δεν τα πάω καλά. Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.

Σ: Είναι καλή;

E14: Είναι καλή. Εμείς στο σχολείο τουλάχιστον έχουμε καλή συνεργασία. Είναι πρόθυμοι οι 

συνάδελφοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Και από τα υπόλοιπα;

Σ: Να σας τα θυμίσω. Με τις νέες τεχνολογίες μου είπατε ότι δεν τα πάτε ιδιαίτερα καλά. Όσον 

αφορά την εμπλοκή σε έρευνες και διάφορες αναστοχαστικές πρακτικές;

E14: Όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι με τέτοια θέματα.

Σ: Αναφέρατε ότι η συνεργασία με τους συναδέλφους είναι θετική.

E14: Ναι, ναι.

Σ: Με το διευθυντή;

E14: Πάρα πολύ καλή η συνεργασία.

Σ: Με τους γονείς;

E14: Με τους γονείς εγώ προσωπικά έχω πολύ καλή συνεργασία. Απλά, τους γονείς πρέπει 

από την πρώτη μέρα να τους ξεκαθαρίσεις τι ακριβώς θα κάνεις τη χρονιά που έρχεται με τα 

παιδιά τους, τι ακριβώς θα μάθουν τα παιδιά και σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουν.

Σ: Λίγο τα όρια, έτσι;

E14: Τα όρια. Αν καταλάβουν οι γονείς αυτό το θέμα, ότι αυτός ο δάσκαλος θα κάνει αυτό, 

αυτό στα παιδιά μου και θα τα φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, οι σχέσεις από εκεί και πέρα εί

ναι ομαλές.

Σ: Οπότε, γενικά στο επίπεδο των σχέσεων, από ό, τι καταλαβαίνω, τα πάτε καλά.

E14: Τα πάω καλά, ναι.

Σ: Είτε με συναδέλφους είτε με γονείς είτε με μαθητές είτε με το διευθυντή;

E14: Ναι, ναι.
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Σ: Πολύ ωραία. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του 

επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών;

Ε14: Προϋποθέσεις, προϋποθέσεις. Πρώτα απ’ όλα, είναι η αγάπη προς το επάγγελμα. Δεύ

τερον, είναι η μόρφωση, το να σπουδάσεις το επάγγελμα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να είναι 

ένας άνθρωπος που θα του αρέσουν τα παιδιά, να αγαπάει τα παιδιά, να μπαίνει με καλή διά

θεση στην αίθουσα και να προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά όσο μπορεί περισσότερο. Το 

παιδί στο κέντρο. Να σέβεται τα παιδιά. Πρέπει να τα σέβεται τα παιδιά.

Σ: Εσείς προσωπικά είστε ευχαριστημένος από τις δυνατότητες που σας παρέχονται για τη βελ

τίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε14: Όχι απόλυτα. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι δυσαρεστημένος από τις κτιριακές εγκα

ταστάσεις στην Ελλάδα.

Σ: Την υποδομή, έτσι;

Ε14: Την υποδομή την κτιριακή. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Βλέπεις μεγάλα σχολεία με 300 παι

διά δεν έχουν αίθουσα Φυσικής, δεν έχουν αίθουσα Εικαστικών, δεν έχουν αίθουσα εκδηλώ

σεων, δεν έχουν γυμναστήριο.

Σ: Οπότε, αυτό περιορίζει τι ακριβώς; Το δικό σας έργο;

Ε14: Περιορίζει το δικό μας έργο. Δηλαδή, θες να κάνεις ένα πείραμα Φυσικής και δεν μπο

ρείς να το κάνεις. Πού θα το κάνεις; Θέλεις να προσφέρεις κάτι στα Εικαστικά ή μία δραμα

τοποίηση. Δεν υπάρχει η κατάλληλη αίθουσα.

Σ: Πιστεύετε, όμως, ότι τα προγράμματα και οι δράσεις των διαφόρων διεθνών οργανισμών 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Ο.Σ.Α., Παγκόσμια Τράπεζα και UNESCO) που αναφέραμε και προη

γουμένως θα επιτύχουν χωρίς την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του προφίλ 

τους; Δηλαδή, αυτοί προωθούν κατά καιρούς διάφορα προγράμματα, αλλά πολλές φορές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους εκπαιδευτικούς. Μήπως αν τους λάμβαναν περισσότερο υπόψη, αν οι 

εκπαιδευτικοί πίεζαν, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα;

Ε14: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ρωτάνε τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, δεν πρέπει 

να σχεδιάζουν χωρίς τη γνώμη των εκπαιδευτικών.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι οι διαμορφωτές και όχι τα εκτελε

στικά όργανα;
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E14: Διαμορφωτές, συν-διαμορφωτές.

Σ: Συν-διαμορφωτές. Να συμμετέχουν ως ένα βαθμό και αυτοί;

E14: Ε, βέβαια.

Σ: Ποια η επιρροή των επαγγελματικών συλλόγων ή των διαφόρων συνδικάτων και των επαγ

γελματικών ενώσεων των δασκάλων ως προς την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου απέ

ναντι στα προτάγματα των οργανισμών;

E14: Ο συνδικαλισμός των εκπαιδευτικών γενικότερα είναι μία σκέτη απογοήτευση.

Σ: Συμμετέχετε εσείς σε κάτι τέτοιο;

E14: Εγώ όχι, δεν συμμετέχω. Και δεν συμμετέχω, γιατί αυτοί που συμμετέχουν ακολουθούν 

πρώτα απ’ όλα τις εντολές ενός κόμματος και μετά το τι επιτάσσει το συμφέρον των άλλων 

εκπαιδευτικών.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι είναι πιο κομματικά ή πολιτικά τα κριτήρια;

E14: Είναι πάρα πολύ κομματικοποιημένοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το συνδικα

λισμό.

Σ: Τέλος, τι θα αλλάζατε, θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε στις πρωτοβουλίες των διαφόρων 

οργανισμών ως προς τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών;

E14: Πρώτα απ’ όλα, θα τους έλεγα να φροντίσουν για προγράμματα βελτίωσης των κτιρια- 

κών εγκαταστάσεων.

Σ: Αυτό που είπαμε και πριν για την υποδομή.

E14: Και δεύτερον, να φροντίσουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σ: Οπότε, προγράμματα υποδομής, κτιριακής υποδομής και επιμόρφωσης ή κατάρτισης των εκ

παιδευτικών.

E14: Ναι, ναι.

Σ: Ωραία. Τέλος, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής; Κάποια 

εμπειρία;
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E14: Η εμπειρία μου λέει ότι το Α και το Ω στην εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευτικός και με 

κέντρο, βέβαια, με προσφορά προς το παιδί. Να προσφέρει στο παιδί.

Σ: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

E14: Κι εγώ ευχαριστώ, Αλεξάνδρα.

Σ: Γεια σας.

E14: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
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Εκπαιδευτικός 15

Σ: Καλημέρα σας.

Ε15: Καλημέρα.

Σ: Ευχαριστώ πολύ που προσφερθήκατε για αυτή τη συνέντευξη. Αρχικά, τι σπουδές έχετε 

πραγματοποιήσει;

Ε15: Τις βασικές. Το Παιδαγωγικό Τμήμα.

Σ: Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία;

Ε15: 29 χρόνια.

Σ: Συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης;

Ε15: Πάντα. Σε σεμινάρια που γίνονται.

Σ: Οπότε, είστε ενεργή σε αυτά. Πόσο συχνά;

Ε15: Όταν γίνονται, πηγαίνω.

Σ: Στο σχολείο σας συμμετέχετε σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελματικούς συλ

λόγους ή επαγγελματικά δίκτυα εκπαιδευτικών;

Ε15: Όχι.

Σ: Ο λόγος;

Ε15: Γιατί ποτέ δεν κάναμε στο σχολείο ένα εκπαιδευτικό δίκτυο ή να συνεργαστούμε με 

άλλα σχολεία. Δεν έτυχε.

Σ: Θα ήθελα τώρα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Ποι

α, δηλαδή, θεωρείτε πως είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού;

Ε15: Όταν λέμε επαγγελματισμό, θεωρώ ότι είναι να προετοιμάζεσαι, να κάνεις το μάθημα 

ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, να είσαι στην ώρα σου και να φέρεις σε πέρας 

το καθήκον, για το οποίο πληρώνεσαι και να έχεις την ευθύνη του αποτελέσματος αυτών που 

κάνεις. Αυτό θεωρώ επαγγελματισμό.
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Σ: Θεωρείτε τον εαυτό σας μία επαγγελματία εκπαιδευτικό; Πληροίτε, δηλαδή, αυτά τα χαρα

κτηριστικά που αναφέρατε;

Ε15: Στο μέτρο του δυνατού, ναι.

Σ: Νομίζετε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα είναι ίδιος με αυτόν των προηγούμενων ε

τών; Έχετε, δηλαδή, δει εσείς κάποια διαφορά, κυρίως ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότη

τες που σας ανατίθενται πλέον σε σχέση με το παρελθόν;

Ε15: Μπορεί παλιά να το έπαιρνα και κάπως σαν λειτούργημα. Οπότε, όταν λες ότι είσαι 

λειτουργός, ουσιαστικά νομίζω ότι δεν έχεις και την ευθύνη. Δηλαδή, δεν θα πεις σε ένα για

τρό χωρίς σύνορα που δουλεύει στην Οργάνωση «Χωρίς Σύνορα» ότι δεν έκανε καλά τη 

δουλειά του ή δεν έφερε το αποτέλεσμα που ήταν προγραμματισμένο να φέρει. Από την άλ

λη, σήμερα είσαι επαγγελματίας και πρέπει να υπακούσεις σε ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν 

ξέρω αν είναι καλό ή κακό.

Σ: Θεωρείτε ότι οι ευθύνες είναι περισσότερες;

Ε15: Πολύ περισσότερες, πάρα πολύ περισσότερες.

Σ: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι βελτιώνουν, ενισχύουν ή διευκολύνουν τον επαγγελματισμό 

των εκπαιδευτικών τη σημερινή εποχή;

Ε15: Αυτό που διευκολύνει είναι η συνεργασία που έχουν μεταξύ τους, η αλληλεγγύη που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί. Ο Σύμβουλος, πολλές φορές, διευκολύνει το έργο και ο διευθυντής, 

αν είναι σωστός, νομίζω ότι διευκολύνει.

Σ: Αντίθετα, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτι

κού σήμερα;

Ε15: Τα βιβλία. Η Γλώσσα, ας πούμε, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ χρηστικό, τα Μαθηματικά 

είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ δύσκολο και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Τα βιβλία νομίζω 

ότι δεν είναι καλά. Βέβαια, σου λένε ότι το βιβλίο είναι ένα εργαλείο. Μπορείς να έχεις και 

άλλα εργαλεία. Αυτό που δεν λένε, όμως, είναι ότι ο κάθε επαγγελματίας έχει ένα εργαλείο. 

Για παράδειγμα, ο χτίστης έχει το μυστρί. Ε, ας βάλει τα τούβλα με το φτυάρι. Δηλαδή, δεν 

γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν το βιβλίο είναι ένα εργαλείο που δεν είναι και απαραίτητο, 

γιατί πήραν τόσα λεφτά για να γράψουν αυτά τα βιβλία;

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι κάποιου είδους συμφέροντα κρύβονται ίσως;
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E15: Βέβαια, ναι. Αυτό είναι πασιφανές, διότι κάθε οίκος πήρε από 3-4 βιβλία να γράψει. 

Έπρεπε όλοι οι εκδοτικοί οίκοι να βγάλουν κάποια βιβλία.

Σ: Νομίζετε ότι ο επαγγελματισμός σας είναι δική σας ατομική υπόθεση, δική σας ατομική ευ

θύνη ή ότι επιβάλλεται από κάποιους εξωτερικούς φορείς;

E15: Και τα δύο.

Σ: Τι εννοείτε και τα δύο;

E15: Είναι ευθύνη δικιά μου στο να κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ και να έχω την ευθύνη αυ

τών που κάνω. Από την άλλη, όμως, κάνω το αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν μπορώ να κάνω δι

κά μου πράγματα. Κάνω αυτό το οποίο είναι θεσπισμένο από το Υπουργείο.

Σ: Η αλήθεια είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα και η UNESCO προωθούν διάφορα 

προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών που 

συνήθως τα συνδέουν με την αρχική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βί

ου επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Είστε εσείς ενήμερη για τέτοιου είδους προ

γράμματα και δράσεις;

E15: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουν αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, αυτά 

τα προγράμματα τι είναι; Είναι όπως αυτά τα Comenius που γίνονται με την ανταλλαγή;

Σ: Οχι μόνο αυτά, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τε

λευταία χρόνια, προωθεί διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικών, 

όπως είναι το Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci. Δηλαδή, κάποιος εκπαιδευτικός από 

την Ελλάδα μπορεί να πάει, ας πούμε, σε ένα σχολείο στην Αγγλία (με διακόπτει).

E15: Ναι, ναι. Το γνωρίζω.

Σ: Έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα;

E15: Όχι, δεν έχω συμμετάσχει και δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά. Από τη μία, 

είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Γνωρίζεις κάποια πράγματα, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μέσα 

στις 3-4 μέρες που μένεις εκεί μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστη

μα και δεν μπορώ να καταλάβω, επίσης, πώς αυτά τα άτομα που πηγαίνουν εκεί διαχέουν αυ

τή τη γνώση και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Εγώ, δηλαδή, από αυτούς που πήγαν δεν 

πήρα τίποτα.
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Σ: Το ενδεχόμενο συμμετοχής σας πώς θα το βλέπατε;

Ε15: Θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω, αλλά νομίζω ότι με παρεμποδίζει η γλώσσα, γιατί 

δεν γνωρίζω Αγγλικά. Ξέρω ελάχιστα Αγγλικά.

Σ: Αν η γλώσσα ήταν εξασφαλισμένη και τη γνωρίζατε, θα θέλατε και πάλι να πάτε;

Ε15: Ε, ναι, θα ήθελα να πάω, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτός που πάει κάτι παίρνει. Απλώς, αυτή 

η γνώση, αυτό που παίρνει δεν διαχέεται στους άλλους. Είναι κάτι προσωπικό του.

Σ: Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Η  αλήθεια είναι ότι οι προαναφερθέντες παγκόσμιοι οργανισμοί 

προωθούν, τον τελευταίο καιρό ιδίως, κάποια κριτήρια επαγγελματισμού που τα συνδέουν με 

την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα και, εν τέλει, με την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Βλέπουν, δηλαδή, μία συσχέτιση μεταξύ επαγγελματισμού, από τη μία, αποτελεσματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, από την άλλη, και θεωρούν ότι έτσι θα έχουμε και μία ποιοτικότερη εκ

παίδευση. Αυτό πώς το βλέπετε; Ισχύει όντως στην πράξη ή θα μπορούσε να ισχύσει;

Ε15: Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν έχω συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα, δεν μπο

ρώ να έχω άποψη. Ειλικρινά, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν έχω άποψη, γιατί νομίζω 

ότι πρέπει να συμμετέχεις κατά κάποιον τρόπο για να πεις τη γνώμη σου. Πάντως, μακριά 

από την εκπαίδευση ο ανταγωνισμός.

Σ: Βέβαια, για τη μέτρηση του επαγγελματισμού χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες. Πιστεύετε 

ότι τέτοιου είδους δείκτες μέτρησης, έτσι όπως εισάγονται στην εκπαίδευση για τον επαγγελμα

τισμό των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσο αξιολόγησης, ενί

σχυσης ή ελέγχου των εκπαιδευτικών στην πράξη;

Ε15: Εγώ νομίζω ότι τους δείκτες μπορούν να τους κάνουν όπως ακριβώς θέλουν, για να 

βγάλουν και ό, τι ακριβώς θέλουν να βγάλουν. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι δείκτες είναι αντικει

μενικοί και θα αποδείξουν πόσο καλό είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, πόσο αποτελεσματικό 

και πόσο ανταγωνιστικό.

Σ: Παράλληλα, οι εν λόγω οργανισμοί συνδέουν την ποιότητα και αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγη

ση του εκπαιδευτικού δυναμικού, που είναι και ιδιαίτερα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέ

ρες, με τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε όντως η αξιολόγηση ή αυτοαξιο

λόγηση του εκπαιδευτικού ή της σχολικής μονάδας να ενισχύσει τον επαγγελματισμό του;
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E15: Εξαρτάται από το πώς θα γίνει και πώς θα αρθούν κάποιες δυσχέρειες που υπάρχουν 

τώρα. Δηλαδή, τώρα την αυτοαξιολόγηση θέλουν να τη συνδέσουν με την επάρκεια, κλπ. 

Εγώ δεν νομίζω ότι η αυτοαξιολόγηση, έτσι όπως γίνεται, με ψέματα και με αυτόν τον τρόπο, 

θα αποφέρει κάτι ουσιαστικό.

Σ: Οπότε, πιστεύετε ότι είναι λάθος ο τρόπος ή η προσέγγιση;

E15: Ακριβώς, ναι, ναι. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι το πώς μαθαίνει αυτός ο άν

θρωπος και τι πρέπει να ενεργοποιήσουμε και μετά να προσπαθήσουμε να το κάνουμε και να 

αξιολογήσουμε.

Σ: Οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης, ότι, δηλαδή, ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι 

ένας δια βίου μανθάνων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

E15: Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις, συμμετέχει και παρακολουθεί τις 

νέες θεωρίες, τις εφαρμόζει όπου είναι δυνατόν, τις κρίνει και, γενικά, προσπαθεί να έχει όσο 

το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα με τις καινούργιες και καινοτόμες ιδέες.

Σ: Θεωρείτε πως είστε μία αυτόνομη εκπαιδευτικός και τι σημαίνει αυτονομία του εκπαιδευτι

κού στο έργο του, στην πράξη;

E15: Αυτό θα ρωτούσα. Τι σημαίνει αυτονομία; Δεν μπορώ να κάνω ό, τι θέλω.

Σ: Στο εκπαιδευτικό σας έργο, στην πράξη, στην καθημερινή πραγματικότητα.

E15: Εκεί δεν είσαι αυτόνομος, αφού πρέπει να εφαρμόσεις ένα αναλυτικό πρόγραμμα, πρέ

πει να διδάξεις συγκεκριμένα πράγματα, πάνω-κάτω θα χρησιμοποιήσεις τους τρόπους που 

θέλουν. Όχι, δεν είσαι αυτόνομος. Έτσι θεωρώ.

Σ: Συγχρόνως, οι παγκόσμιοι οργανισμοί προωθούν το θεσμό της καθοδήγησης μέσω μέντορα. 

Mentoring το ονομάζουν. Δηλαδή, ένας πιο έμπειρος εκπαιδευτικός, με περισσότερα έτη στην 

εκπαίδευση, αναλαμβάνει συνήθως τα 2-3 πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας ενός νεοδιοριζόμε- 

νου εκπαιδευτικού να τον καθοδηγήσει, να τον συμβουλέψει και να του μεταδώσει την εμπειρία 

του στην εκπαίδευση. Έχετε συμμετάσχει εσείς σε τέτοιου είδους διαδικασίες, είτε να δώσετε τη 

βοήθειά σας και την υποστήριξή σας σε κάποιο νεοδιόριστο είτε, αντίστοιχα, να λάβετε εσείς 

στα πρώτα χρόνια της καριέρας σας;
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E15: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι ισχύει. Αλλά, όταν 

θέλει κάποιος συνάδελφος να βοηθηθεί, πολύ ευχαρίστως.

Σ: Είστε ανοιχτή, δηλαδή, να δίνετε τη βοήθεια σας;

E15: Βεβαίως, ναι, ναι. Ως προς αυτό που ξέρω να βοηθήσω, ναι, υπάρχει αλληλεγγύη.

Σ: Α π’ ό, τι καταλάβατε, στη σημερινή εποχή, οι διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί εκτός εθνι

κών συνόρων προωθούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών που 

περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και την εξοικείωση με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Εσείς υιοθετείτε τέτοιου είδους πρακτικές στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγμα

τικότητα;

E15: Όσον αφορά να ετοιμάσω κάποια τεστ στον υπολογιστή ή να τον χρησιμοποιήσω για 

διάφορες πληροφορίες, ναι. Μέσα στην τάξη σπάνια, γιατί δεν είναι δυνατόν πρακτικά να με

ταφέρεις τον προβολέα και να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι και χρονοβόρο και δε 

νομίζω ότι έχει την αποτελεσματικότητα που θεωρούν ότι έχει. Είναι απλώς μία ακόμη μετω

πική μέθοδος διδασκαλίας.

Σ: Ένα άλλο στοιχείο που προωθείται είναι η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε έρευνες και ανα- 

στοχαστικές πρακτικές είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε και σε ένα 

ευρύτερο επίπεδο. Συμμετέχετε σε τέτοιου είδους διαδικασίες;

E15: Δεν νομίζω ότι γίνονται τέτοιες έρευνες. Μερικές φορές που μας έρχονται ερωτηματο

λόγια, αν αυτό εννοείτε, ναι, συμπληρώνω.

Σ: Να αναλάβετε εσείς την ευθύνη μίας έρευνας και να εμπλέξετε και τα παιδιά σε όλο αυτό;

E15: Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν ξέρω πώς θα ήταν να το κάνω και πόσο εύκολο ή δύ

σκολο θα ήταν. Δεν το έχω κάνει, όμως, ούτε και το σκέφτηκα καν.

Σ: Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για τη συνεργασία σας. Πώς είναι η συνεργασία με τους συ

ναδέλφους, το διευθυντή, τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα;

E15: Πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν αντιμετωπίζω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δυσκολίες θα υ

πάρχουν ως προς τις σχέσεις με διάφορους μαθητές άλλων τάξεων, όχι της τάξης μου, που, ας 

πούμε, μπορεί στο διάλειμμα να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Με αυτούς κάποια δυ

σπραγία στο να χειριστώ κάποια θέματα, σπανίως. Αλλά, κατά τα άλλα, όχι, δεν έχω κάποιο 

πρόβλημα.
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Σ: Με τους γονείς των μαθητών;

Ε15: Νομίζω ότι τα πάω πάρα πολύ καλά.

Σ: Ωραία. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγ

γελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών από την πλευρά σας; Είδαμε την πλευρά των παγκόσμι

ων οργανισμών. Θέλω τώρα να μου πείτε, από τη δική σας πλευρά, ποιες θα μπορούσαν να εί

ναι οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός προφίλ του επαγγελματία εκπαιδευτικού σήμερα;

Ε15: Να προσπαθεί, να αγαπάει αυτό που κάνει, να προσπαθεί να το κάνει όσο το δυνατόν 

καλύτερα, να ενημερώνεται για ό, τι καινούργιο υπάρχει, να συνεργάζεται και να αλληλεπι- 

δρά με τον καλύτερο τρόπο με τους μαθητές, με τους γονείς και, γενικά, με την εκπαιδευτική 

κοινότητα.

Σ: Οπότε, θεωρείτε ότι πιο εσωτερικοί παράγοντες θα ήταν οι καλύτερες προϋποθέσεις;

Ε15: Νομίζω ναι.

Σ: Μου αναφέρατε ότι είστε ενεργή σε διάφορα προγράμματα όσον αφορά την επιμόρφωση ή 

την κατάρτιση. Είστε ευχαριστημένη από τις δυνατότητες που σας παρέχονται, μέχρι στιγμής, 

για την ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων;

Ε15: Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, το σύνολο αυτών που γίνονται στην πόλη 

μου. Μερικά είναι καλά, λίγα είναι τα πολύ καλά, τα άλλα είναι χάσιμο χρόνου. Δηλαδή, εί

ναι απαράδεκτα. Πας με όλη την καλή διάθεση να μάθεις κάτι και χάνεις μόνο το χρόνο σου 

και κουράζεσαι, τίποτε άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται και πόσο πληρώνονται αυτοί 

οι επιμορφωτές που έρχονται για να διαβάσουν απλώς ένα χαρτί.

Σ: Πιστεύετε ότι είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση κριτηρίων επαγγελματισμού τους παρά να λειτουργούν 

ως εκτελεστικά όργανα αποφάσεων που, πολλές φορές, λαμβάνονται και εκτός εθνικών συνό

ρων από παγκόσμιους οργανισμούς;

Ε15: Νομίζω ότι ναι. Θα ήταν πιο καλό αυτό για τους εκπαιδευτικούς, πιο άμεσο στα ενδια- 

φέροντά τους.

Σ: Πιστεύετε ότι οι επαγγελματικοί σύλλογοι ή τα επαγγελματικά δίκτυα, στα οποία αναφερθή

καμε και στην αρχή της συζήτησης, θα μπορούσαν να έχουν κάποια ισχυρή επιρροή ως προς την 

προώθηση των αιτημάτων του κλάδου;
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E15: Δεν ξέρω αν θα ενδιαφερθούν αυτά τα δίκτυα. Είναι τόσο διεθνή που δεν ξέρω αν ενδι

αφερθούν για τους δασκάλους εδώ στην Ελλάδα.

Σ: Ρωτάω, γιατί συνήθως οι πολλοί είναι πιο ισχυροί από τον ένα.

E15: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτά τα δίκτυα θα ενδιαφερθούν και δεν ξέρω και τι ανταγω

νισμός υπάρχει ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών. Δεν το ξέρω αυτό.

Σ: Tέλος, τι ζα αλλάζατε, ζα τροποποιούσατε, ζα προσθέτατε ή ζα αφαιρούσατε στις πρωτο

βουλίες και τα προγράμματα των διαφόρων υπερεζνικών οργανισμών σχετικά με την επαγγελ

ματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;

E15: Τι να σου πω. Από τη στιγμή που δεν έχω συμμετέχει, δεν μπορώ να πω τι θα άλλαζα. 

Πρέπει νομίζω να συμμετέχεις, να δεις τα κακώς κείμενα ή τα καλώς, αν υπάρχουν. Εγώ δεν 

έχω συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Νομίζω, όμως, ότι θα ήταν καλό να δώσουν τη δυ

νατότητα σε όλους να συμμετέχουν και να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα δεδομένα και 

τις συνθήκες στην Ελλάδα.

Σ: Ωραία. Έχετε να προσζέσετε κάτι σε όλα αυτά που ειπώζηκαν μέχρι στιγμής ή να σημειώσε

τε κάτι που δεν σας δόζηκε η δυνατότητα μέσω των ερωτήσεών μου;

E15: Δεν νομίζω.

Σ: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

E15: Κι εγώ ευχαριστώ.

Σ: Γεια σας.

E15: Γεια σας και καλή συνέχεια.

Σ: Ευχαριστώ.
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