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I mean, I always enjoyed teaching very much. I enjoyed observing my teachers teaching and the only 

thing that used to come to my mind was “I would like to become like them one day!”.  

(NT7, Interview 1, Begging of Year 1) Flores, M. A. & Day, C. (2006) Contexts which shape new 

teachers’ identities: A multi-perspective study, Teaching and Teacher Education, 22, pp 219-232  
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εθθηλψληαο απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ δηέπεη θάζε 

επαγγεικαηηθφ ρψξν. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη, πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ελ ζπλερεία 

κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε πξνζπαζνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επί ηνπ ζέκαηνο.        

ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην νηθνδφκεκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηαπηνηήησλ. ηελ εκπεηξηθή κειέηε, θπξίαξρν δεηνχκελν είλαη 

αθελφο ε δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ησλ εξσηψκελσλ πάλσ ζηηο έλλνηεο 

επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, αιιά θαη ε αλαδήηεζε ησλ 

απφςεψλ ηνπο ζην εξψηεκα αλ ε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 

ζπληειείηαη θαζ’ φιε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή αθνξά κφλνλ 

ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαξηέξαο ηνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηζκφο, επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, εθπαηδεπηηθφο, 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 
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ABSTRACT 

 

In this work we discuss the issue of the construction of the professional 

identity and the concept of professionalism of the student teachers’ identities, who 

study at the Department of Primary Education (University of Patras), and of the 

teachers, starting from the professionalism which spans every professional area. 

Specifically, we analyze those factors that construct and affect the professional 

identity and then, using empirical study, we attempt to explore students’ and 

teachers’ views. 

In the theoretical part, we extensively examine the notion of 

professionalism, in which professional identity is based. In the research part of 

the thesis, we seek to reveal about the notions of the professionalism and 

professional identity; moreover, we seek to answer the question if the formation of 

the professional identity takes place during the whole career or refers to only a 

period of this career.          

 

 

 

 

Keywords: professionalism, professional identity, teacher, Primary 

Education undergraduate students    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, πνπ εθπνλήζεθε 

ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ηεο Πξνζρνιηθήο 

Ζιηθίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 2005-2007, 

κνχ δίλεηαη ε επθαηξία λα μερσξίζσ φινπο εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ. Ζ πεξάησζε ελφο ζηφρνπ γίλεηαη κέζα απφ πξνζπάζεηα, ν 

δξφκνο πξνο ηε γλψζε θάπνηεο θνξέο είλαη επθνινδηάβαηνο, θάπνηεο φκσο 

γίλεηαη δπζπξφζηηνο θαη θνπηαζηηθφο. 

Γηα ην ιφγν απηφ αθξηβψο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θα Ακαιία Τθαληή, πνπ ζηήξημε έλζεξκα ηελ 

πξνζπάζεηά κνπ, κε θαζνδήγεζε θαη αθηέξσζε πνιχηηκν ρξφλν γηα λα 

νδεγεζνχκε ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

Παξάιιεια, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ησάλλε Καξαληδή γηα ηελ 

αλαληηθαηάζηαηε αξσγή ηνπ ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην, 

ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα νινθιεξσζεί.  

Ννηψζσ, επηπιένλ, ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο 

δηδάζθνληεο, πνπ καο εθνδίαζαλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα, ηα νπνία 

απνδείρζεθαλ ρξήζηκα ζηελ πνξεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, ελψ άλνημαλ λένπο νξίδνληεο ζηε γλψζε. 

Σέινο, επραξηζηψ ηνλ ζχδπγφ κνπ Αξηέκε γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ, πξνζθέξνληάο κνπ ηελ δπλαηφηεηα λα αθνζησζψ 

απεξίζπαζηα ζ’ απηφ ην ηαμίδη ηεο γλψζεο. 

 

 

ΠΑΣΡΑ, ΙΟΤΝΙΟ 2008  

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ  
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ΕΙΑΓΧΓΗ 

Ο δπλακηθφο θαη ζπλάκα επαίζζεηνο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ζπδεηήζεσλ ζρεδφλ φισλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο έρεη πιένλ αλαγλσξηζζεί ε αμία θαη 

ε δχλακε πνπ πεξηθιείεη. Σα παξερφκελα αγαζά ηεο εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη ζε 

πνηθίια επίπεδα, πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, ζπκβάιινληαο 

ζπιιήβδελ ζηελ εχξπζκε θαη ηελ πγηή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο (Day, 2000).     

Μεηά ηελ επίηεπμε ηεο παξνρήο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ζε 

αξθεηά αλαπηπγκέλα θξάηε, ην ελδηαθέξνλ φζσλ αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζηξέθεηαη ζε λέεο θαηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο, πνπ πξνσζνχλ λέα πξφηππα γηα 

ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ην απνηέιεζκα κέζσ ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ. ’ 

απηφ ην λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζπληέιεζαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis (2000) νη 

έλλνηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (lifelong learning) θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ καζαίλεη 

(learning society), πνπ αξρίδνπλ πιένλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο θαη λα 

αλαδεηθλχνληαη ζε θαίξην ηνκέα «επέλδπζεο» (Day, 2000) γηα ηε ράξαμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ απνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ο ζπζρεηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε 

μεπξνβάιιεη θαη κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο Πεξηφδνπ 

2007-2013, πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

(ΔΠΑ 2007-2013). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα παξαηεξνχκελε κεηαηφπηζε ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κε ηηο 

επαθφινπζεο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο θαη δελ ππάξρεη πεξηζψξην ακθηβνιίαο –

φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Day (2000, p.106)- φηη ε ζπδήηεζε γηα ηελ δηα 

βίνπ κάζεζε πξνο φινπο απνηειεί πάγην ζέκα δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην θαηψθιη 

ηνπ 21νπ αηψλα. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψλνληαη θαη κεηαβνιέο πνπ άπηνληαη θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ, φπσο νη λέεο κνξθέο νηθνγελεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε πξφηππα 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζεσξνχληαη ζπλήζε, ε πνιππνιηηηζκηθή πξνέιεπζε 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ζπλχπαξμε απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ 

απηά δεκηνπξγνχλ αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην έξγν ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο αλαδπφκελεο 
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απαηηήζεηο θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο θαηάιιεια εθνδηαζκέλνπο γηα ηελ 

κειινληηθή ηνπο πνξεία.    

Οη πξνσζνχκελεο αιιαγέο πνπ πξναλαθέξζεζαλ αλσηέξσ δελ αθήλνπλ 

ακέηνρν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 

ηνπ, πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ ζηνλ ίδην, φπσο έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, αμηνιφγεζεο θ.ά., λα έρνπλ πεξηέιζεη ή λα επνπηεχνληαη απφ 

θεληξηθνχο θνξείο (Day, 2002), κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

θπβεξλεηηθέο νδεγίεο αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε 

κεηξήζηκα δεδνκέλα (Day, 2002).  

Υξήζηκν βέβαηα ζα ήηαλ λα γίλεη θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 

πεξηξξένπζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηζκφ, θαζψο ζα αλαδείμεη 

πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο. Οη Beck & 

Young (2005) παξνκνίσο θαη ν Hargreaves (2000), κέζα απφ ηελ εθηελή 

πεξηγξαθή κηαο πξσηνθαλνχο πιεζψξαο αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απηνλνκία, ην θχξνο, ηελ (εμ)εηδίθεπζε ηεο γλψζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηνλ 

θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, αιιά θαη ηελ κεηα –επαγγεικαηηθή πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε -κε θχξην γλψξηζκά ηεο ηελ πξνζπάζεηα ηεο εθπαίδεπζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο επηηαγέο πνπ πξνβάιιεη ε αγνξά- επηζεκαίλνπλ 

ηελ επίπησζή ηνπο (ησλ αιιαγψλ) ζην «πνηφλ» αξθεηψλ επαγγεικάησλ, 

αλάκεζά ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.       

Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ επηπηψζεηο ζην ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί ν 

εθπαηδεπηηθφο (Parkison, 2008), φπνπ ηηο αληηιακβάλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

απηνλνκία ηνπ θαη λα επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα. Ζ επηβνιή λέσλ απαηηήζεσλ, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη 

λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη νη νπνίεο δελ ζπκπίπηνπλ κε φζεο είραλ ζπλαληήζεη σο 

ηψξα, δεκηνπξγνχλ ράζκα πνπ θαζίζηαηαη αληηιεπηφ κε ηελ θξίζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ αλαληηζηνηρία απηή, πνπ εθθέξεηαη κέζσ ησλ 

λέσλ απαηηήζεσλ, νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηελ αδπλακία ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζ’ 

απηά πνπ ν Reynolds (1996) νλνκάδεη αληηθεηκεληθή εκπεηξία, ε νπνία εθθξάδεη ηηο 

ηξέρνπζεο αμηψζεηο, πνπ έρνπλ πιένλ ζπζζσξεχζεη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ππνθεηκεληθά ηδεαηφ, ηηο θνηλσληθέο δειαδή επηηαγέο πνπ σο ηψξα νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ελζσκαηψζεη (Reynolds, 1996). Ζ επηθξαηνχζα απηή ηάζε 
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νδεγεί ζηελ θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Parkison, 

2008).   

Ζ χπαξμε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ θξίζε πνπ δηαλχεη, έρεη 

ππξνδνηήζεη ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζρεηηθφ δήηεκα. ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα έρεη αλαθεξζεί ν Basil Bernstein (1996), πνπ ζηνλ 

θπθεψλα ησλ αιιαγψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηφληζε σο 

ηδηαίηεξα θαίξην ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα (cited at Beck & Young, 2005). Ζ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελψπηνλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ 

πθίζηαληαη θαη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο 

εξεπλεηέο (Cooper and Olson, 1996, Day, 1999, Day, 2002, Day et al, 2005, 

Hargreaves, 1998). Χζηφζν, ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ νληφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε θαη άιιεο παξακέηξνπο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ε θαζεκηά.  

εκαληηθφο παξάγσλ επηξξνήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο είλαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζρεηηθά παξακειεκέλε επίδξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αξρίδεη 

λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ (Nias, 1996). Αξθεηνί κειεηεηέο 

(Beijaard, 1995, Day et al, 2006, Flores & Day, 2006, Zembylas, 2003) ηνλίδνπλ 

ηε ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλαθέξνπλ 

ηε ζηελή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ινγηθή θαη ην ζπλαίζζεκα (Zembylas, 2003 

cited at O’Connor, 2008). Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ καζεηή 

(Beijaard, 1995, Huberman, 1991). Σέινο, έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ εθθηλνχλ ηα πξψηα 

βήκαηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Ζ κειέηε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη απνηειέζεη κάιηζηα αληηθείκελν κειέηεο αξθεηψλ εξεπλψλ 

(Flores & Day, 2006, Hebert & Worthy, 2001, Raffo & Hall, 2006).  

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηνλ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

εμεηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηε θχζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη πιένλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη απφ ηελ ηξέρνπζα 
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εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε θπξίαξρν δήηεκα ηελ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή. 

Παξάιιεια, κε ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθξίλνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη θαη 

εξεπλεηηθή αλαδίθεζε ζε πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πνπ ην ζέκα ηνπο 

πξνζεγγίδεη απηφ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη. Κάπνηεο κειέηεο αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα: Flores & Day, (2006) Contexts which shape and 

reshape new teachers’ identities: A multi-perspective study; Hebert & Worthy, 

(2001) Does the first year of teaching have to be a bad one? A case of success;  

Day, Kington, Stobart & Sammons, (2006) The personal and professional selves 

of teachers: stable and unstable identities;  Γάζηνπ, Δπαγγέινπ,  Μεηξνπνχινπ,  

Μνπηαθίδνπ  & Υαηδεπαλαγηψηνπ, (1995) Πξαθηηθή άζθεζε – Καηαγξαθή 

εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ ηκεκάησλ Π.Τ.Δ.Ε. θαη Φ.Π.Ψ. ηνπ 

Α.Π.Θ.: Δχν κειέηεο πεξίπησζεο (case studies). Σα επξήκαηα ησλ αλσηέξσ 

εξγαζηψλ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα θαη παξείραλ ηελ θεληξηθή ηδέα γηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ χπαξμε αληίζηνηρσλ 

εξεπλεηηθψλ πνλεκάησλ ζην εξεπλεηηθφ πξνζθήλην ζέηεη επί ηάπεηνο ην δήηεκα 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο παξερφκελεο 

πξνο απηνχο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο αθφκα θαη κε ην πέξαο ησλ αθαδεκατθψλ 

ηνπο ζπνπδψλ. Ζ αλακφριεπζε θαη ε αλάιπζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ θχξνπο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπ θαη νπσζδήπνηε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα.  

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο 

έλλνηεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Μέζα 

απφ ηηο δχν απηέο νκάδεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, αλ δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα ελέξγεηα πνπ 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηέπεηηα ή ζε 

ζπλδπαζκφ, αιιά θαη αλ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή. Σνλ 

πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 
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Θεσξνχκε φηη κέζα απφ ηηο ηξεηο απηέο νκάδεο ζα γίλεη εθηθηφ λα αληιεζνχλ 

ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη φηη ζα πξνθχςνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ 

ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο. Ζ φζν ην δπλαηφ πιήξεο θαη άξηηα γλψζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ ην εθαιηήξην γηα ηελ ράξαμε νξζήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ ιεηηνπξγεί κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο άηνκν 

αιιά θαη σο επαγγεικαηία. 

 

 

Δομή 

 Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ ελλνηψλ 

επαγγεικαηηζκφο, λένο επαγγεικαηηζκφο θαη εθπαηδεπηηθφο θαη γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηηο πθηζηάκελεο κεηαβνιέο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο θαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ ελλνηψλ απηψλ έρεη άκεζε εκπινθή κε ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη απφπεηξεο πνπ 

έγηλαλ κε ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. ην θεθάιαην απηφ, επίζεο, αλαιχνληαη θαη 

νξηζκέλεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην, πνπ πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε. Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ζα ζηεξηρζεί ζηα δχν ζεσξεηηθά 

θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ, ηα νπνία ζα δψζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

λα πξνθχςνπλ ηα πξνο δηεξεχλεζε εξεπλεηηθά δεηήκαηα. Ο πιεζπζκφο ηεο 

έξεπλαο, πνπ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζα απνηειείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Π.Σ.Γ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Ζ επηινγή ησλ δχν νκάδσλ (θνηηεηέο - 

εθπαηδεπηηθνί) έγηλε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηπρφλ δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο ζέζεηο 

ηνπο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο. 
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 Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ αλαθνξά ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηα 

νπνία ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ εθθίλεζε γηα κειινληηθή 

δηεξεχλεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ καο απαζρφιεζε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ο πξνζδηνξηζκφο αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο φξνπο 

επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ ην 

έλαπζκα γηα ηελ χπαξμε πινχζηαο βηβιηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ζε δηεζλέο, θαηά 

θχξην ιφγν, επίπεδν.  

Γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη κειέηε ηνπ ζέκαηφο πνπ καο απαζρνιεί, 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο - ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη δηελέξγεηα κίαο εκπεηξηθήο έξεπλαο.  Έγηλε αλαζθφπεζε 

ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο κέζα απφ επηζηεκνληθά έληππα, πεξηνδηθά, βηβιία, 

πεξηήγεζε ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ κε ηζηνηφπνπο ζρεηηθνχο κε ην ζέκα θαη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη απνδειηίσζε νξηζκέλσλ 

παξαηεξήζεσλ, απφςεσλ θαη ζέζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ καο 

απαζρνιεί. ηελ πξνζπάζεηα σζηφζν ζπγθέληξσζεο πιηθνχ πνπ λα πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ αιιά θαη δηθηπαθνχο ηφπνπο π.ρ. www.ekt.gr), ην πιηθφ πνπ εληνπίζηεθε 

ήηαλ απνζπαζκαηηθφ ή πεξηνξηζκέλν θαη δελ θάιππηε ηελ πξνβιεκαηηθή καο. Ζ 

αδξάλεηα απηή απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε θαη 

δηεξεχλεζε κε ην ζέκα ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο.    

Ζ πεξηήγεζε ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία ζπλεπηθνπξεί ζηελ θαηαζθεπή, 

ζεκειίσζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο, ζπλέρεηα 

ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εξεπλεηηθή κειέηε, αιιά ηαπηφρξνλα ζπληειεί θαη ζηελ 

νξηνζέηεζε θαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ /ελλνηψλ (επαγγεικαηηζκφο, 

εθπαηδεπηηθφο, επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα) πνπ θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζην παξφλ 

πφλεκα. 

Οη φξνη επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, πνπ πξνβάιινπλ 

θαη θπξηαξρνχλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

πνιπδηάζηαηε θαη δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ζε θνηλσληνινγηθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ επηζηακέλε ελαζρφιεζε ινηπφλ κε ην ζρεηηθφ πιηθφ, πνπ 

ζπλζέηεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ φξσλ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, δηεπθνιχλεη ηελ αλάδεημή ηνπο θαη ππξνδνηεί ηελ 

πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπο κέζσ ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο.  

http://www.ekt.gr/
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 Ζ δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνδεηθλχεη κε πνζνηηθά πιένλ 

δεδνκέλα ηελ επέθηαζε, ηελ επηθχξσζε ή θαη ηελ αλαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.   

 Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο δηαλνκήο ζε κεγάιν αξηζκφ εξσηώμενων και διαζθαλίζει ηην 

ανηικειμενικόηηηα ηων απανηήζεων (Altrichter et al. 2001, Κπξηαδή, 2003, Javeau, 

1996).   

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίδνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο εξσηψκελσλ:  

1) Φνηηεηέο/ηξηεο (Γ΄ θαη Γ΄ έηνπο) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

2) Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπνπδάδνπλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

3)  Δθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο 

Πάηξαο.  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ (θνηηεηέο - εθπαηδεπηηθνί) 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία δχν δηαθνξεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία φκσο 

πεξηέρνπλ θαη θάπνηα θνηλά εξσηήκαηα. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θαη ησλ 

δχν εξσηεκαηνινγίσλ ζα επηιεγεί ε θαηάηαμε ζηνηρείσλ ζε ηεξαξρηθή θιίκαθα. Ζ 

δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θαηφπηλ επηηφπηαο κεηάβαζεο ζην ρψξν ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη 

ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Πάηξαο. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 

2007 – Ηαλνπάξηνο 2008. Οη κέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο δηαλεκήζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ηπραίεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πηζαλφηεηα θάζε ππνθείκελν 

λα απνηειέζεη κέξνο ηεο έξεπλαο. Δίρε πξνεγεζεί πηινηηθή έξεπλα ζε κηθξφηεξν 

δείγκα γηα ηελ δηφξζσζε ηπρφλ αβιεςηψλ θαη παξαιήςεσλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (έθδνζε 15,0).  

 Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ καο νδεγεί ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαηηζηηθνχ δείθηε, ηνπ κε παξακεηξηθνχ Kruskal- Wallis, πνπ 

είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ ζε έλα 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη αλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(http://www.le.ac.uk/bl/gat/virtualfc/Stats/kruskal.html).   

http://www.le.ac.uk/bl/gat/virtualfc/Stats/kruskal.html
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ε κία πεξίπησζε επίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ 

ηνπ Spearman, πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζχλνιν ηηκψλ κεηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ηηκψλ θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζε αχμνπζα θιίκαθα (Howitt, D & Cramer, D, 

2006). Σέινο, ε κέζνδνο ηνπ Υ2 κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα 

ηελ αλάιπζε πηλάθσλ δηαζηαχξσζεο ή ζπλάθεηαο κε βάζε δχν νλνκαζηηθέο 

κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο (Howitt & Cramer, 2006).  

 .  
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1Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΜΟ – ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

 

 

1.1. Δηζαγσγή  

 

Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ηξέρνπζαο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο 

θαζίζηαηαη πιένλ θαλεξή κηα λέα ηάζε, πνπ επηδηψθεη ηελ αιιαγή θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο αξθεηψλ επαγγεικάησλ (Hilton & Southgate, 2007). ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζεη ε ηάζε απηή φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο, φπσο αλαθέξεη ν 

Lawn (1991), ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πάλσ απφ ηξεηο δεθαεηίεο.  

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη σο αθεηεξία ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζε 

αξθεηέο θνηλσλίεο σο απφξξνηα πνηθίισλ παξαγφλησλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, νη νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο, ε ξαγδαία εμάπισζε,  

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο θ.ά. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα ζχγρξνλν 

θαη αξθεηά ζεκαληηθφ, ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηελ πιεζψξα επηζηεκνληθψλ 

ζπγγξακκάησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ζθηαγξαθνχλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο ην 

κνληέιν ελφο εθπαηδεπηηθνχ – επαγγεικαηία. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη επηδηψθεηαη 

κηα ζηξνθή, κηα αιιαγή ζηελ εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν πλεχκα ηεο 

αλαλέσζεο πνπ ππάξρεη δηάρπην ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, επηδηψθεη ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα λέα κνξθή 

ζρέζεσλ, δεκηνπξγψληαο λέα πιέγκαηα δπλακηθψλ κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 

νκάδεο (βι. π.ρ. Day, 2000, Hargreaves, 1994, O’Brien & Hunt, 2005, Webb et al, 

2004). Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη θαη κηα ηάζε πξνεξρφκελε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απνθηήζνπλ εθφδηα γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ηνπο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε κε 

δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπο λα αζθήζνπλ επαξθψο ην ιεηηνχξγεκά ηνπο 

(Hargreaves, 1994, Hargreaves, 2000).  

Ζ επηδίσμε ινηπφλ ηεο ελίζρπζεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο δηαξθείο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη πνπ αλαπφθεπθηα νη 
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εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ (Hargreaves, 1994). Οη  

αιιαγέο απηέο δξνπλ θαη σο κέζνλ άζθεζεο πίεζεο γηα κεηαξξπζκίζεηο.  

Αλαιπηηθά, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαβνιήο ζπλεηζθέξνπλ  παξάγνληεο, 

φπσο ην δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ γηα κηα φζν ην δπλαηφ 

επαξθή θαη πιήξε κφξθσζε ησλ καζεηψλ. Ζ αγσλία απηή, πνπ δηαθαηέρεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή παξνρή γλψζεσλ ζην καζεηή, εθπνξεχεηαη 

αθελφο απφ ηελ αλάγθε εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ, φπσο νκάδεο εξγαζίαο, 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θ.ά., θαη αθεηέξνπ απφ ηε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εθνδίσλ πνπ ζα αλαδεηήζνπλ 

κειινληηθά νη καζεηέο (Day, 2000). Οη δηαξθψο, ρσξίο ππεξβνιή ζα έιεγε θαλείο,  

ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζε πνηθίια επίπεδα, νηθνλνκία, πνιηηηθή, θνηλσλία, 

πεξηβάιινλ, ηερλνινγία ζπλζέηνπλ κηα πνιππινθφηεηα ηεο γλψζεο, ηελ νπνία 

νθείιεη λα θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθφο. Όπσο πνιχ εχζηνρα επηζεκαίλεη ν Korthagen 

(2001), απνηειεί αδήξηηε αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο ε έλλνηα ελφο 

πεξηβάιινληνο, πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, θαη απηή ε δηαπίζησζε νθείιεη λα 

απνηειεί θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν. Ζ άπνςε απηή ηαπηίδεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηαπίζησζε φηη έλα ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο ρηιηεηίαο 

πνπ δηαηξέρνπκε είλαη ε πνηθηιία θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα (Broadfoot, 2000). 

Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα επειημίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηακνξθψλεη ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη λα ιακβάλεη ππφςε  ηνπ ηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πξφζιεςεο ηεο γλψζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ νδεγεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη ε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικά ηνπ δελ είλαη θάηη ην 

ζηαηηθφ θαη ην ακεηάβιεην (Association of Teachers and Lecturers, 2005). 

Σνπλαληίνλ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη λα εκπινπηίδεη 

δηαξθψο ηηο γλψζεηο ηνπ κε ζηνηρεία πνπ πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη έμσζελ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο νη αιιαγέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ή 

αθφκα ηξέρνληα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ (Association of Teachers and Lecturers, 2005). 

Οη απαηηήζεηο πνπ αλέθπςαλ ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα θαιιηεξγεζεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο. 

Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία θαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, καζεηέο, γνλείο θ.ά., κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.  
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Απηέο ινηπφλ νη αιιαγέο θαη νη κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ξφινπο ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο πνηέ σο ηψξα 

δελ είραλ αληηκεησπίζεη ή δελ είραλ δηδαρζεί (Hargreaves, 2000). Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πξνβνχλ ζε ελδνζθφπεζε θαη επαλεθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ ζα 

απνηειέζνπλ εθαιηήξην, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα θαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.  

    

 

1.2. Η αλάδπζε ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ  

 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, σο απφξξνηα ησλ ζπληεινχκελσλ αιιαγψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηε κεηάβαζε ζηνλ λέν επαγγεικαηηζκφ (new professionalism) (βι. π.ρ. 

Hargreaves, 1994, O’ Brien & Hunt, 2005, Troman, 1996). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη 

γηα ηελ πξνέθηαζε θαη εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ κε δηαθξηηά ζηνηρεία 

βειηίσζεο.  

Με ην λέν επαγγεικαηηζκφ παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή παξάδνζε (Hargreaves, 1994). Ο Pring 

(1993) ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκελνο ζηελ θνηλσληθή παξάδνζε δηαηππψλεη ηε 

ζέζε φηη ε θαζεζηεθπία θνπιηνχξα ηεο δηδαζθαιίαο, φπνπ ε εμνπζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εθπνξεχεηαη φρη ηφζν απφ ηηο γλψζεηο φζν απφ ηελ αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ ζηελ θνηλσληθή απηή παξάδνζε, παξέρεη πξνζδηνξηζκέλα πιαίζηα 

αξκφδνπζαο ζπκπεξηθνξάο, θαηνρπξψλεη ζηφρνπο ελψ απνηξέπεη ηελ 

παξείζθξεζε αηφκσλ ή ελεξγεηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλαηξνπή απηψλ ησλ 

αμηψλ. Δχθνια ζπλάγεηαη απφ ηα αλσηέξσ φηη κε ηελ εκθάληζε ηνπ λένπ 

επαγγεικαηηζκνχ πξνσζείηαη ε κεηαβνιή ηεο θνπιηνχξαο, ησλ αμηψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 1994). 

Κπξίαξρν γλψξηζκα ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη 

πξνάγνληαη ζρέζεηο πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ γνλείο, 

ζπλαδέιθνπο, καζεηέο (Hargreaves, 1994) αιιά θαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε πνπ 

άπηνληαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ (Trouman, 1996). Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

δηακνξθψλεηαη έλα δηαθνξεηηθφ πιέγκα ζρέζεσλ θαη ξφισλ φζνλ αθνξά ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ζρνιηθή ηάμε κε ηελ απφιπηε πξνζήισζε ζηελ εξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπνζεηείηαη πιένλ ζε έλα πιαίζην πνιηηηθψλ φπνπ ην ζρνιείν 

εθιακβάλεηαη σο νιφηεηα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηε βέιηηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ελ γέλεη, ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη 

εθαξκνγή μερσξηζηψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

(Hargreaves, 1994). Βέβαηα ζ’ απηφλ ηνλ θαηαηγηζκφ κεηαβνιψλ, κε ηελ 

απαηηνχκελε ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα 

απνηεινχζε παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ νη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο αιιά θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ελψπηνλ ησλ αιιαγψλ 

(Hargreaves, 1994, Trouman, 1996).                

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη 

θπξίσο ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ, αλαθχνληαη δπζθνιίεο, φπσο απνθαιχπηεηαη 

θαη ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία (βι. π.ρ. Hall & Schulz, 2003, Helsby, 1995, 

Larson, 1977/79, Torstendahl & Burrage, 1990). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ππήξμε επίκαρν ζέκα ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο (Lawn, 

1989) θαζψο απνηππσλφηαλ ε πνηθηιφηεηα ησλ λνεκάησλ πνπ ηήο απνδίδνληαλ 

ζηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα (Webb et al, 2004). χκθσλα κε ηνπο Webb et al 

(2004), δηαθαίλνληαη δχν πξνζεγγίζεηο ζηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ φξνπ. Απφ ην έλα κέξνο πθίζηαηαη ε 

παξαδνζηαθή θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ αληιεί ζηνηρεία απφ ηα 

επαγγέικαηα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο λνκηθήο (Helsby, 1995, Webb et al, 2004), 

θαζψο πεξηβάιινληαη απφ θχξνο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ πςειέο απνιαβέο θαη 

σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ πξφηππν θαη γηα άιιεο νκάδεο επαγγεικάησλ λα 

αλαδεηήζνπλ ηα ίδηα νθέιε, ηα πξνηεξήκαηα δειαδή πνπ θαηείραλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα. Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ φξνπ, αλαδεηήζεθαλ απφ ηα επαγγέικαηα πνπ 

είραλ μερσξίζεη θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα: ε λνκηθή, ε ηαηξηθή θαη ν θιήξνο 

(Freidson, 1971). 

πγθεθξηκέλα, ηα γλσξίζκαηα εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ θάζε επάγγεικα 

θαη ηα νπνία εληνπίζηεθαλ κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε αξθεηά επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα είλαη: 1) ην «ζψκα» ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, 

2) ε δέζκεπζε θαη αθνζίσζε σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πςειά 

επίπεδα, 3) ε δηαθχκαλζε ζην βαζκφ απηνλνκίαο θαη απηνειέγρνπ, 4) ε 
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ζπκπεξηθνξά πνπ λνεκαηνδνηείηαη απφ εζηθά θαη εζληθά πξφηππα (Hilton & 

Southgate, 2007) θαη 5) ε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ κε ηελ θαηνρή απνδεηθηηθνχ 

(Webb et al, 2004).  Απφ ην άιιν κέξνο, κηα πην ζχγρξνλε θνηλσληνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ εθιακβάλεη σο κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, πνπ ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη δηαρξνληθά θαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, σο κέζν πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ειέγρνπ. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, 

ζηε απνζχλζεζε κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε ζπιινγηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πθίζηαηαη κε ηελ πιεζψξα θαηεπζχλζεσλ 

θαη νδεγηψλ (Hall & Schulz, 2003, Hargreaves, 2000).  

Μέζα απφ ηηο αλσηέξσ θνηλσληνινγηθέο πξννπηηθέο, ν Niemi (1999) 

πξνβαίλεη ζε δχν μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ εθπαηδεπηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο. Θέηεη θαη’ αληηπαξάζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ιεηηνπξγεί κε 

πιήξε ζπκκφξθσζε ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ δξα σο θνξέαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη ησλ ελ γέλεη 

θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ αλαζηνραδφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ιεηηνπξγεί ζπλεξγαηηθά κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αλαδπφκελνο επαγγεικαηηζκφο 

(emergent professionalism) απφ ηνπο Nixon et al, (1997) θαη Pollard et al. (1994), 

ελψ ν Hargreaves (1994) ηνλ απνδίδεη κε ηνλ φξν λένο επαγγεικαηηζκφο (p. 424). 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα αλαδπφκελε ηάζε πνπ επηδηψθεη λα ζέζεη ηέξκα 

ζηελ επαγγεικαηηθή απνκφλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα εληζρχζεη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζχκπξαμεο.     

Αλαθνξηθά, σζηφζν, κε ηνλ φξν επαγγεικαηηζκφο, πξέπεη λα απνηππσζεί 

κηα επηπιένλ δηάθξηζε πνπ απαληάηαη ζηε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλαλ δηηηφ δηαρσξηζκφ. Απφ ηε κηα αλαθέξεηαη ην 

επάγγεικα σο ππφζηαζε κε ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, ην θχξνο θαη ηελ 

απηνλνκία, ελψ απφ ηελ άιιε εζηηάδεη ζε πξνζσπηθήο πθήο ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

αθνζίσζε, ην ρξένο θαη ην θαζήθνλ πνπ ηπρφλ επηδεηθλχεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα (βι. Hargreaves, 2000, Helsby, 1995, Webb et al., 2004).  

ην ζεκείν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε αλαθνξά ζε κηα έξεπλα ηνπ Helsby 

(1995), φπνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδπζεί δηα ζηφκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 

πψο νξίδεηαη γηα απηνχο ε έλλνηα ηνπ φξνπ επαγγεικαηηζκφο, πξνέθπςαλ 

αμηφινγα απνηειέζκαηα θαη απνθαιχθζεθε ην δίπνιν: Είκαη επαγγεικαηίαο θαη 
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θέξνκαη  επαγγεικαηηθά (pp. 320-321). ηελ πεξίπησζε ηνπ «είκαη 

επαγγεικαηίαο», ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαληήζεσλ εζηίαζε ζε γλσξίζκαηα, 

φπσο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, απηνλνκία. ηελ θαηεγνξία θέξνκαη επαγγεικαηηθά, 

δφζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζην θχξνο, ηελ πξνβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εξγαζία ζην ζπίηη, ηελ επηκήθπλζε 

σξαξίνπ, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θ.ά.  

Ο δηαρσξηζκφο πνπ ηέζεθε κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ζηε βηβιηνγξαθία απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο 

επαγγεικαηηζκφο (professionalism) θαη επαγγεικαηνπνίεζε (professionalization). 

Με ηνλ φξν επαγγεικαηνπνίεζε ππνδειψλεηαη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο θαη ην 

γφεηξν, ελψ ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζην θάζκα θαζεθφλησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν λα απμήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

πξνο φθεινο φζσλ παξέρνπλ ππεξεζίεο (Helsby & McCulloch, 1996, p. 56). 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν απηψλ φξσλ έρεη δνζεί 

θαη απφ ηνπο Goodson θαη Hargreaves (1996), φπνπ αλαθέξνπλ φηη ε 

επαγγεικαηνπνίεζε νξίδεηαη ζαλ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή επηδίσμε ή απνζηνιή 

(ιεηηνχξγεκα), πνπ ζρεδηάζηεθε λα βειηηψζεη ηα ζπκθέξνληα (δηθαηψκαηα) κηαο 

επαγγεικαηηθήο νκάδαο, ελψ ν επαγγεικαηηζκφο σο θάηη πνπ νξίδεη θαη αξζξψλεη 

ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ κέζα ζε κηα νκάδα 

(p. 4).  

Ζ ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ φξσλ δελ είλαη απφιπηα ζεηηθή. Δλψ 

θαηλνκεληθά ε επαγγεικαηνπνίεζε εληζρχεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ, εληνχηνηο απηφ 

δελ είλαη απαξαίηεην. Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα ην αληίζεην. Ο Hargreaves (2000) 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελήξγεζε ν 

Helsby (1995) πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ ζπζρεηίζεηο θαη πξνζδηνξηζκνχο ησλ 

φξσλ επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηνπνίεζε. Ο φξνο επαγγεικαηηζκφο, θαη’ 

απηφλ, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα πνπ δηέπεη ηηο πξάμεηο, ελψ παξάιιεια 

ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ είκαη επαγγεικαηίαο. Ζ έλλνηα 

ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο επηθεληξψλεηαη ζην πψο λνηψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κέζα απφ ηε καηηά (ηελ άπνςε) ησλ άιισλ, θπξίσο σο πξνο ην επαγγεικαηηθφ 

γφεηξν. Μέζα απφ ηελ νξηνζέηεζε απηή εχθνια ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν 

επαγγεικαηηζκφο είλαη έλλνηα πνπ εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη φηη ε 

επαγγεικαηνπνίεζε απνζθνπεί ζηελ έλλνηα ηνπ θχξνπο. 
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Ο παξάγσλ αθνινχζσο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ζπρλά ακειείηαη, 

ππνβαζκίδεηαη ή θαη εμνβειίδεηαη θαζψο δίλεηαη κνλνκεξήο έκθαζε ζηελ 

θαηάθηεζε πξνζφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Όκσο ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη νινθιεξσκέλν εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

ην πάζνο θαη ηελ αγάπε γη’ απηφ θαη γηα ηνπο καζεηέο. Δλδπλάκσζε ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηαπηφρξνλε ελδπλάκσζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ. Ζ δσηηθή ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη θάηη λέν, πνπ φκσο έληνλα πιένλ πξνβάιιεηαη (βι. π.ρ. 

Korthagen, 2001, Nias, 1996, Schmidt, 2000, Zembylas, 2003 θ.ά.) θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ.   

      

 

1.3. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δέρηεθε 

πνιιέο επηξξνέο θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα (Murray, 1992). Ζ πνηθηινκνξθία 

πνπ παξαηεξείηαη ζην ελλνηνινγηθφ ζχλνιν παξνπζηάδεη πιεζψξα ζηαδίσλ, απφ 

ηα νπνία κεηέξρεηαη ε ηδέα ηνπ επαγγεικαηία σο εθπαηδεπηηθνχ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο φπνπ φκσο θάζε επφκελν ζηάδην κεηαθέξεη θαηάινηπα ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

(Hargreaves, 2000). 

Χζηφζν, ην νπζηαζηηθφηεξν ζεκείν αιιαγήο απφ ηελ κεηάβαζε ζηνλ λέν 

επαγγεικαηηζκφ εζηηάδεηαη θπξίσο ζην φηη γίλεηαη κεηαηφπηζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή εμνπζία θαη απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο κηα δηαθνξεηηθή 

θηινζνθία. Ζ λέα απηή ηάζε πνπ δηέπεη ην λέν επαγγεικαηηζκφ δηαθξίλεηαη απφ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζηα  εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα (Hargreaves, 1994). Οπσζδήπνηε απηή δελ είλαη ε 

κφλε αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κεηάβαζε, απιά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

αληηπξνζσπεπηηθή ησλ αιιαγψλ πνπ έπνληαη αιιά θαη φηη απνηειεί έθβαζε ησλ 

πνηθίισλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο θαη δνκέο ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιιέο θαη 

δεκηνπξγνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο λέεο αλάγθεο, λέα ζπζηήκαηα θαη δνκέο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία πίεζεο ή θαηαιχηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιηθήο 
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πξάμεο πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηπγράλνπλ νη αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζην νηθνλνκηθφ πξνζθήλην θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ πεηξειατθή 

θξίζε ηνπ 1973 θαη ηελ αθνινπζνχκελε αλαδφκεζε ηεο εξγαζίαο (Troman, 1996). 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ απηψλ ε εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ άξρηζε λα 

παξνπζηάδεη λέεο κεηαβνιέο. Ζ δηδαζθαιία δελ έρεη πιένλ ηε κνξθή πνπ είρε 

θαηά ην παξειζφλ, ελψ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα κεηαβνιψλ θηλείηαη θαη ην 

απαηηνχκελν επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο.    

ε κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο θαηαλφεζεο θαη εκβάζπλζεο ησλ αιιαγψλ 

πνπ ζπληεινχληαη θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ κεηαβνιψλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη 

κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρηεί ην ρξνληθφ απηψλ ησλ 

αιιαγψλ. χκθσλα κε ηνλ Hargreaves (2000), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξεο κεγάιεο ζε ρξνληθή έθηαζε πεξηφδνπο. Καηά ην ρξφλν εθηχιημεο ηεο 

θαζεκηάο παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

ελλνηψλ επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηνπνίεζε πνπ καο απαζρνινχλ, θαη 

ζπλδένληαη ζηελά θαζψο απνηεινχλ ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζάιακν ηνπ φξνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ άιισζηε απνηειεί ην εμέρνλ δήηεκα ηεο αλά 

ρείξαο εξγαζίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηή ε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε θαη 

δηάθξηζε ησλ ηεζζάξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο 

αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ αλαθνξψλ [ελδεηθηηθά: Bolivar & Domingo, (2006), Hall & 

Schultz, (2003),  Webb et al, (2004)].  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα ζηάδηα απηά δελ έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ελψ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ πξσζχζηεξνπ 

ζηε κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζε επφκελν. Ζ παξαηήξεζε απηή βέβαηα δελ 

κεηψλεη ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία αλαθνξάο ησλ θάζεσλ, πνπ είλαη νη εμήο: 

1. Η πξν-επαγγεικαηηθή θάζε (the pre-professional age). 

2. Η πεξίνδνο ηεο επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο (the age of the autonomous 

professional). 

3. Η θάζε ηνπ ζπιινγηθνχ επαγγεικαηηζκνχ (the age of the collegial 

professional). 

4. Η θάζε ηνπ κεηα – επαγγεικαηηζκνχ ή κεηακνληέξλα (the fourth age – 

post-professional or postmodern)(Hargreaves, 2000). 

Ζ πξν – επαγγεικαηηθή θάζε παξνπζηάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα καζαίλεη 

κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ηνπ είηε κεηέπεηηα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Καηνρπξψλεη ηε ζέζε 
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ηνπ κέζα απφ εκπεηξνηερληθέο κεζφδνπο, πνπ ζπλεηξκηθά ηαπηίδνληαη κε ην 

ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν, φπνπ θπξηαξρεί ε ζπζρέηηζε ησλ πξάμεσλ ζην δίπνιν: 

ελέξγεηα – απνηέιεζκα θαη δνθηκή – ιάζνο. Σν πξνθίι ηνπο ζθηαγξαθείηαη κε 

θφλην ηελ νινθιεξσηηθή αθνζίσζή ηνπο ζην ιεηηνχξγεκά ηνπο, ζηνηρείν ηθαλφ λα 

ηνχο αλαθεξχμεη «πξαγκαηηθνχο» δαζθάινπο (Hargreaves, 2000). ηνηρεία ηεο 

πξν-επαγγεικαηηθήο πεξηφδνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

μεθίλεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ζπλερίδνπλ αθφκα λα βξίζθνληαη ζηελ 

ελεξγφ δξάζε. Βέβαηα ε ζπκβνιή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα πξσηνπφξα, θαζψο είλαη θνξείο θαη λνζηαιγνί –θπξίσο- 

αληηιήςεσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

πνπ νξζψλνληαη ζηε ζεκεξηλή επνρή. Κάλνληαο κηα απφπεηξα ρξνληθήο έθηαζεο 

ηεο θάζεο απηήο, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη ιακβάλεη ρψξα απφ ην 

ηέινο ηνπο 19νπ αηψλα κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαηά ηνλ 20ν αηψλα.  

ηελ επφκελε θάζε (δεχηεξε), θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε απηνλνκία ηνπ κέζα απφ ην θχξνο ηεο 

αθαδεκατθήο γλψζεο. Ζ βαξχηεηα ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο ηφζν ζην 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ζα απνηεινχζε ηζρπξφ εξγαιείν αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

απηνλνκίαο, πνπ άιισζηε απνηεινχζε θαη ην δεηνχκελν.  

Ζ αθαδεκατθή γλψζε, ελψ βειηίσζε θαη αχμεζε ην θχξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (professionalisation), εληνχηνηο δελ κπφξεζε λα θαηαζηήζεη ηνλ 

αξρηθά ηηζέκελν ζηφρν, ηελ εμαζθάιηζε δειαδή ηεο απηνλνκίαο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη ειάρηζηα ζηνλ επαγγεικαηηζκφ (professionalism) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηελ εξγαζία (Hargeaves & Goodson, 

1996). Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε θάλεη αθφκα πην ζαθή ηε δηάθξηζε ησλ φξσλ 

επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηνπνίεζε κε ηε ζπλαθφινπζε ελλνηνινγηθή 

ηαχηηζή ηνπο κε ηηο έλλνηεο «θχξνο» θαη «πνηφηεηα» ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο 

αληίζηνηρα.  

Ζ ηδέα ηεο επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο, ελψ μεθίλεζε κε πξννπηηθέο 

εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε, εληνχηνηο θαηέξξεπζε. Ζ 

αδπλακία πινπνίεζεο ησλ φζσλ πξννησλίδνληαλ λαπάγεζε, δηφηη δελ ειήθζε 

επαξθήο κέξηκλα θαη ππνζηήξημε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Hargreaves & 

Goodson, 1996). Οη εθπαηδεπηηθνί έλνησζαλ λα βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην θαη 

απνκνλσκέλνη, ελψ παξάιιεια ππήξρε δπζθνιία ζχλδεζεο ησλ αθαδεκατθψλ 
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ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε. Βξέζεθαλ εθηεζεηκέλνη κε 

ειιηπέο ππφβαζξν, πνπ δελ επαξθνχζε ζην λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ηεξάζηηεο 

αιιαγέο πνπ νξζψλνληαλ θαη αθνξνχζαλ αθφκε θαη ζηελ απηνλνκία ηνπο. Ζ 

θάζε ηνπ απηφλνκνπ επαγγεικαηηζκνχ ρξνληθά ιακβάλεη ρψξα ην δηάζηεκα απφ 

ην 1960 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

Με δεδνκέλε πιένλ ηελ αλεπάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, πνπ εμπκλνχζε θαη 

πξναζπηδφηαλ ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαία 

απμαλφκελεο αιιαγέο πνπ δηαθξίλνληαλ απφ πνιππινθφηεηα, πνηθηινκνξθία θαη 

αβεβαηφηεηα, αλαδχεηαη ε επφκελε (ηξίηε) θάζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

επαγγεικαηηζκνχ. Σα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε επηδίσμε ηεο 

ζπζπείξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα απφθηεζε 

επηπιένλ εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ε δηακφξθσζε λέσλ ξφισλ θαη 

ηαπηνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ θιίκα αιιειεγγχεο θαη ακνηβαηφηεηαο. 

Σν πλεχκα πνπ θπξηαξρεί ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνιχ εχζηνρα ζπλνςίδεηαη 

απφ ηνλ Hargreaves (1994), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρεη κεηάβαζε απφ ηνλ 

«παιηφ» ζην «λέν» επαγγεικαηηζκφ θαη απφ ην ππνθείκελν θαη ηελ απηνλνκία ζε 

κνξθέο πην ζπιινγηθέο θαη πην νκαδηθέο. Οπσζδήπνηε βέβαηα ε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζην κέγηζην βαζκφ θαη λα είλαη 

απνδνηηθή, δελ ζα πξέπεη λα είλαη επηβεβιεκέλε, θαζψο κηα ηέηνηα ελέξγεηα 

κπνξεί λα επηθέξεη αληίζεηα απνηειέζκαηα, νπφηε, ειινρεχεη ν  θίλδπλνο λα 

απνηειέζεη κέζν ειέγρνπ απφ φζνπο αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιψλνληαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ δνζέλησλ 

θαηεπζχλζεσλ, κε απνηέιεζκα λα ππνζθειίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, 

ελψ παξάιιεια επηθνξηίδνληαη κε πνηθίια θαζήθνληα πνπ έρνπλ άκεζε 

επίπησζε ηφζν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο φζν θαη ζηελ 

αδπλακία νξηνζέηεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ επηιακβάλνληαη. 

Αληίβαξν ζηελ πθηζηάκελε  δπζθακςία απνηειεί ε αλάδπζε κηαο «ζπιινγηθήο 

θνπιηνχξαο», ε νπνία παξαζηαηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο Nixon et al. (1997). Ζ 

δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο κπνξεί λα απνηειέζεη  

ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θχξηα 

γλσξίζκαηά ηεο αιιά θαη εμαγγειίεο ηεο απνηεινχλ έλλνηεο, φπσο είλαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ε δηαπξαγκάηεπζε, ε ζπλεξγαζία θ.ά., πνπ ζα απνηειέζνπλ 

νπζηαζηηθέο αμίεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ βαζκηαία ζα πξνσζήζνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε 
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φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Υξνληθά εθηείλεηαη απφ ηα 

ηέιε ηνπ 1980 σο ηα αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, αλ θαη, ζχκθσλα κε ηνλ Hargeaves 

(2000), αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ αλαδπφκελα ζηνηρεία ηεο θάζεο πνπ αθνξά 

ζηνλ ζπιινγηθφ επαγγεικαηηζκφ. 

Σέινο, κε ηελ ηέηαξηε θάζε κεηαθεξφκαζηε πιένλ ζην παξφλ φπνπ νη 

εθηεηακέλεο αιιαγέο θαη κεηαβνιέο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε πνηθίια επίπεδα, 

απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θηλεηήξην εθείλε δχλακε γηα λα ζέζνπλ ζε 

ζπζρέηηζε ηηο έλλνηεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Γεκηνχξγεκα ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ θπξηαξρνχλ παξνπζηάδεηαη έλα λέν είδνο 

επαγγεικαηηζκνχ, ν κεηακνληέξλνο επαγγεικαηηζκφο (postmodern 

professionalism) (Hargreaves, 2000).  

Ζ λέα κνξθή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ δηαπλέεηαη απφ δεκνθξαηηθέο αξρέο, είλαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ηελ εκπινθή ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην νκάδσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Ζ λέα απηή ηδενινγία ζπκπεξίιεςεο ζαθψο δηαρσξίδεηαη απφ θάζε πξνεγνχκελε 

απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ. Ζ κεηαηφπηζε 

κάιηζηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζε αμίεο ζαλ απηέο, ππνδειψλεη φηη ε αιιαγή απηή 

έγηλε ζπλεηδεηά, σο απνηέιεζκα θνηλσληθήο απαίηεζεο θαη «θνηλσληθήο δξάζεο», 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Touraine (1995). Ζ θνηλσληθή δξάζε έρεη, θαηά 

ηνλ Touraine, ζπιινγηθφ ραξαθηήξα θαη θαλεξψλεη ηελ αληίζεζε ζηε κείσζε ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ πθίζηαηαη ην άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο ππέξκεηξεο αλφδνπ ηνπ 

θξάηνπο, ηεο αγνξάο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ. ηελ  έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο έρεη αλαθεξζεί πξνγελέζηεξα θαη ν Huberman (1973), φπνπ 

ηελ αληηιακβάλεηαη σο κηα θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά ζε κηα 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία.  

Ζ ηέηαξηε θάζε ιακβάλεη ρψξα κε ηελ έλαξμε ηεο ρηιηεηίαο πνπ δηαλχνπκε 

έσο ηηο κέξεο καο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεηψζνπκε φηη ίρλε ηεο ελ ιφγσ θάζεο 

εληνπίδνληαη ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (Hargreaves, 2000, p. 167). ην νηθνλνκηθφ 

πεδίν, νη εζληθέο νηθνλνκίεο γίλνληαη ιηγφηεξν απηφλνκεο θαη ε αγνξά 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή, ελψ ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ εθκεδέληζε ησλ απνζηάζεσλ πξνζθέξνληαο γλψζεηο θαη 
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πιεξνθνξίεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη δηεπθξίληζεο σο 

δηαθξηηφ ζεκείν ηεο ηξίηεο απφ ηελ ηέηαξηε θάζε αθνξά ζηηο κνξθέο ηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ζηηο δχν θάζεηο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην φηη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα ηεο ηέηαξηεο θάζεο δηαθνξνπνηείηαη ζην 

φηη απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ επαγγεικαηηθψλ ζπλφισλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζα απνηξέπνπλ, ζην φλνκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

επηθφξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ππεξβνιηθά θαζήθνληα ή ηε δξνκνιφγεζε 

πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ -θηλνχκελνη ζην πιαίζην ηνπ κεηακνληέξλνπ 

επαγγεικαηηζκνχ- παξνηξχλνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ακθίδξνκνπο δίαπινπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο αιιά θαη κε φινπο ηνπο άκεζα εκπιεθνκέλνπο θνξείο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηε ζρνιηθή δσή. Μηα ηέηνηα θίλεζε, ππφ ην πξίζκα 

ηεο ακνηβαίαο αιιεινθαηαλφεζεο, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη αξσγφ ζην λα 

μεπεξαζηνχλ νη ηπρφλ δηζηαγκνί θαη ηα αξλεηηθά πξφηππα πνπ εληνπίδνληαη ζε 

ακθφηεξεο ηηο πιεπξέο. Ύςηζηε πξνηεξαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ε 

αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ φηη ε θαηάθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπλεξγαζία απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

κεηακνληέξλα επνρή, αιιά θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Θα απνηεινχζε επρήο έξγν λα γίλεη βησκαηηθή πξάμε απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ νξακαηίδνληαη έλα «άλνηγκα» ησλ ζρνιείσλ πξνο ηνπο γνλείο 

θαη ηελ θνηλσλία, ψζηε λα επηηεπρζεί απηφ πνπ πξνείπε ν Touraine (1995), ε 

θνηλσληθή δξάζε. 

πλνςίδνληαο ηα δηαθξηηά ζηνηρεία ηνπ κεηακνληέξλνπ επαγγεικαηηζκνχ φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αμίδεη λα γίλνπλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαινχληαη 

λα ρεηξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθχνληαη. Ζ επηδίσμε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνο ηα έμσ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αλακεηρζνχλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα άηνκα, πνπ πνηέ σο ηψξα δελ είραλ άκεζε εκπινθή. 

Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρηθφηεηά ηνπο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε εθθνξάο άπνςεο 

θαη επηξξνήο. Ζ θαηάζηαζε απηή σζηφζν θέξλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψπηνλ 

κηαο δηηηήο θαηάζηαζεο. Απφ ηε κηα αλ ζα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ 

επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο γηα δεκηνπξγηθφ άλνηγκα κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη 
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ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αιιά θαη λα εξγάδνληαη αξκνληθά, πξνάγνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ηίζεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο αλ ζα αληέμνπλ ζηηο πνηθίιεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη θαη ηηο 

πςειέο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ, δηαηξέρνληαο ηνλ 

θίλδπλν λα νδεγεζνχλ ζε απφ-επαγγεικαηνπνίεζε. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη δεδνκέλε θαη ρξήδεη θαίξηαο ελεξγνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Υξεηάδεηαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη λα ζέζνπλ πξν ησλ 

επζπλψλ ηνπο φζνπο αζθνχλ θαη ραξάζζνπλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Πξψηα φκσο 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζηεξληζηεί θαη λα απνηειεί 

ζπλεηδεηή βνχιεζε γη’ απηνχο ε επηδίσμε γηα θαιπηέξεπζε θαη αλάδεημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, πνπ εληνπίδεηαη ηφζν ζε 

επίπεδν ηάμεο φζν θαη επξχηεξα, ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο.  Βέβαηα, θάζε 

ηέηνηα πξνζπάζεηα έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ ηελ 

ππνζθάπηνπλ. Δίλαη νη ηάζεηο θαη νη δπλάκεηο πνπ, κέζα απφ ηελ εκκνλή θαη ηελ  

πξνζθφιιεζε ζην παξειζφλ, αδπλαηνχλ λα ζπκπιεχζνπλ κε φ,ηη πξνάγεη ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξφβιεςε  ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ.   

ηελ πνξεία ινηπφλ πξνο ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θπξίαξρν 

πξφζσπν είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο, πνπ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν 

Hargreaves (2000), νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αλαδείμνπλ ηελ επαίζζεηε 

πιεπξά ηνπο θαη λα θαλνχλ πεξηζζφηεξν πξνζηηνί, θαζψο απηή ε πξφθιεζε ηεο 

αληηλνκίαο απνηειεί κέξνο ηεο κεηακνληέξλαο επνρήο πνπ δηαλχνπκε.   

 

 

1.4. Δθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 

Απνηειεί πιένλ ζηεξεφηππε έθθξαζε ε ξεηνξηθή γηα ηελ δηαξθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Draper et al, 1997). Όκσο ηα 

επρνιφγηα θαη ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα δελ απνηεινχλ ηθαλή ζπλζήθε γηα 

πινπνίεζε, αιιά ρξεηάδεηαη λα ελζθήςνπκε πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί έλα δήηεκα θαίξηαο 

ζεκαζίαο, ζηνηρείν πνπ αλαδχεηαη θαη απφ ηελ πιεζψξα εξεπλψλ ζην ελ ιφγσ 

δήηεκα. Όπσο ζεκεηψλεη ν Knight (2002), ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ -θαη κάιηζηα ε δηαξθήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε- απνηεινχλ 
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ζηνηρεία απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίδεη επηπιένλ δεηήκαηα πνπ ίζσο πνηέ σο ηψξα δελ ζπλάληεζε.   

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ρσξίο δηάζεζε ππεξβνιήο, απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νληφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ πιεπξά (Nias, 1989, Raymond et al, 1992). Ζ ζέζε απηή 

πξνβάιιεηαη έληνλα ζηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη δηαθξίλεηαη κηα 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πξνζσπηθή κάιηζηα αλάπηπμε είλαη απηή πνπ δηαδξακαηίδεη 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν επί ηεο επαγγεικαηηθήο (Draper et al, 1998). Ζ κειέηε ησλ 

ελλνηψλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ζα δηαθαλεί θαη 

παξαθάησ, ελδπλακψλεη ηε ζέζε φηη ρξεηάδεηαη κηα πξνζέγγηζε ζε βάζνο, αιιηψο 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα αλαδπζνχλ ππεξαπινπζηεχζεηο ή θαη ειιηπή 

ζπκπεξάζκαηα, πνπ ίζσο λα επηθέξνπλ επηβιαβείο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέπεηεο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπζρηδέο θαηλφκελν φπνπ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ 

ζα θαλεί φηη ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Παξάγνληεο πνηθίινη, δηαθνξεηηθήο πθήο ν θαζέλαο, πνπ φκσο ζπλνιηθά 

εηδσκέλνη δηακνξθψλνπλ ην εθαιηήξην πξνο ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, ε πθηζηάκελε πνηθηιφηεηα 

παξαγφλησλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα ηέηνηα 

αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ πξννπηηθή γηα δηαξθή επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε βξίζθεη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ πξφζπκνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο πιένλ ε εθπαηδεπηηθή 

αιιαγή είλαη ζεκαληηθή θαη ηδίσο ζε κηα επνρή φπνπ ζπληεινχληαη ηεξάζηηεο 

κεηαβνιέο ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνκέα κε εμίζνπ απξφβιεπηεο 

επηδξάζεηο. Απηφο ν θαηαηγηζκφο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ θάζε επφκελε 

αλαηξεί ή αθπξψλεη θάζε πξνεγνχκελε, θαζηζηά ην άηνκν πνιιέο θνξέο αδχλακν 

λα παξαθνινπζεί θαη λα αθνκνηψλεη. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε ζέηεη ζε αθχπληζε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαγξχπλεζε, 

αλαδεηψληαο βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. Άιισζηε ε αδηάθνπε απηή 

πνξεία γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επεξεάδεη θαη ηνπο καζεηέο, θαζψο κέζα 

απφ ηελ καθξνπξφζεζκε καηηά ησλ δαζθάισλ ηνπο καζαίλνπλ θαη νη ίδηνη λα 

βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε (Korthagen, 2001). 
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Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε αλαθνξά ηνπ Fosnot (2003) γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία κεηέξρεηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα. Μηα 

ζχληνκε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη αθνινχζσο. ηελ αξρή, νη εθπαηδεπηηθνί 

δηακνξθψλνπλ κηα παηδαγσγηθή άπνςε θαη αληίιεςε κέζα απφ ηηο επαθέο ηνπο 

κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ηε βνήζεηα εκεξνινγίσλ θαζεθφλησλ θαη 

εξγαζίαο πνπ δηαηεξνχλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνζηδηάδεη κε ηελ ηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο εξεπλεηή, πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα. ην δεχηεξν 

ζηάδην, ε αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο ζπληειείηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, αθνχ έρνπλ πξνεγεζεί ελέξγεηεο, φπσο 

παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ γλψζε γηα ην πψο νη κηθξνί καζεηέο ρηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ην πψο καζαίλνπλ θαη 

ε πνξεία κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Πξνσζείηαη θαη πξνηείλεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηα ηξσηά ζεκεία πνπ αλαθχνληαη. Ζ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζην φηη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη γηα φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν επίπεδν δηδαζθαιίαο ζηαζκηζκέλν ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ, απηφκαηα θη ν ίδηνο απνθηά ή βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα.  

Σα δχν επφκελα ζηάδηα αλαθέξνληαη ζηνλ πξσηφπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαη 

πξνηείλεηαη ε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ε δηδαζθαιία ζε ηάμε, 

φπνπ φκσο θαη νη δχν πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πθίζηαληαη ππφ ηελ 

επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ζπκβνχισλ. Σν κνληέιν απηφ πξνάγεη ηε βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή βειηίσζε θαη 

θαηάξηηζε. Χζηφζν, κηα πξνεγεζείζα θαηαγξαθή ηνπ κνληέινπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πάιη απφ ηνλ Fosnot (1989) 

ζπληειείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

εξεπλεηή. ε κηα ηέηνηα εθδνρή, ελζαξξχλεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Korthagen (2001), ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ 

απνηχπσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αλαδεηθλχεη παξάγνληεο, πνπ, αλ θαη 

ιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο καο, εληνχηνηο έρνπλ ζεκαληηθή βαξχηεηα γηα απηνχο.  
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Όπσο πξναλαθέξζεθε (βι. Fosnot, 2003, Korthagen, 2001, Nias, 1989), ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαη’ επέθηαζε ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηαδηθαζία πνιπζχλζεηε, ζηελ νπνία ζπκπξάηηνπλ πνηθίινη 

παξάγνληεο. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλνη 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα θσηίζνπλ θάπνηεο πηπρέο ηεο ππφζηαζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ζαθέο φηη θαζίζηαηαη αλέθηθην λα 

απνδειηησζνχλ φινη νη παξάγνληεο. Έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ελφο 

δείγκαηνο ηθαλνχ σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ λα καο νδεγήζεη ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη θξίλεηαη κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Boote, 2006). Οη Le Fevre & Richardson (2002) πξνέβεζαλ ζηελ 

απνγξαθή θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ηειέζθνξε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. Σν αμηνζεκείσην απηήο ηεο θαηαγξαθήο είλαη ε παξαηήξεζή ηνπο φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν, ε νπνία φκσο δελ αλαθέξεηαη 

απηφλνκα, αιιά δηαπεξλά ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

βειηίσζε. Μέζα απφ ηα ζηνηρεία απηά (ε πιήξεο θαηαγξαθή απηψλ ζα μέθεπγε 

απφ ην ζεκαηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζή ηνπο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ. Πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φπνπ θαιιηεξγείηαη ν δηάινγνο, επηηπγράλεηαη ζχκπλνηα θαη 

ηίζεληαη θνηλνί ζηφρνη θαη νξάκαηα. Παξάιιεια δελ παξαγλσξίδεηαη φηη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθθέξεηαη θαη απφ πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη 

πξαθηηθέο.  

Οη Beijaard et al. (2000) εθθηλνχλ ηελ αλαδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο κέζα απφ ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ ηαπηφηεηα 

εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο 

θαζξεθηίδεη ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζθελή.  Ζ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζή ηνπ 

απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ παξνχζα εξγαζία.  

Δπηπιένλ, ε απηναληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θηλεηήξην δχλακε 

γηα επαγγεικαηηθή βειηίσζε. Δθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζδνθνχλ νη πξνζπάζεηέο 
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ηνπο λα ζηεθζνχλ κε επηηπρία, ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν 

θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο (Ross & Bruce, 2007). Όηαλ βέβαηα θαηαβάιινληαη 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απαηηείηαη ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε 

κέζσ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ή εξγαιείσλ, πνπ ελδπλακψλνπλ θαη εληζρχνπλ 

ηελ απηναληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιηψο ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ είηε ζε 

απνηπρία, είηε ζε αδπλακία επίηεπμεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο, ή ζε ηζρλά 

απνηειέζκαηα. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα είλαη ε θαζνδήγεζε κέζα ζε 

θξνληηζηεξηαθά πιαίζηα απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην ρψξν, ρσξίο βέβαηα 

αμηνινγηθέο ζπλέπεηεο.  (Ross & Bruce, 2007).  

Μηα παξάκεηξνο πνπ ππνζθειίδεηαη, θαζψο ιακβάλεηαη σο απηνλφεηε, 

αθνξά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Clarke, 2002). Σν ζρνιηθφ 

πιαίζην δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν θαη αζθεί επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Μπνξεί λα επλνεί ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, 

ηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο ηερληθέο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ, ηδεψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ αιιά ελδέρεηαη θαη λα αθπξσζνχλ. Απηά ηα γλσξίζκαηα 

πεξηγξάθνπλ έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Αθφκα, κηα πηπρή πνπ πξνάγεη ηε βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνπιηνχξαο ηεο κάζεζεο (Knight, 2002).  

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηεο εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο, φπσο θαη γηα 

ηελ εθαξκνγή θάζε θνπιηνχξαο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί θαη λα ελδπλακψλεη λφξκεο θαη 

αμίεο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη γίλεηαη θνξέαο λέσλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ 

(Renchler, 1992). 

Απφ ηα αλσηέξσ εχθνια πξνθχπηεη ην εξψηεκα γηα ηε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ελψ αξρηθά ε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

γίλνληαλ θαηφπηλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί θάπνηα 

πηζηνπνίεζε, σζηφζν αλαθέξεηαη φηη ε εκπινθή ηνπο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ επηζπκία ηνπο λα εμειηρζνχλ ζε θαιχηεξνπο δαζθάινπο 

(Guskey, 2002). Απνηεινχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ην κέζν εθείλν πνπ νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Huberman, 
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1995). Μέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ, ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ. Απνηειεί γεληθή ξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο, παξά ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο (Guskey, 2002). Δπηπξφζζεηα, επηζπκνχλ ηελ 

παξνπζίαζε απηψλ θαη πξαθηηθψλ ηξφπσλ, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη 

ζπζρέηηζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο (Fullan & Miles, 1992). Οη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη επηδηψθνπλ κέζα απφ 

ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα, 

ψζηε λα ππεξληθεζνχλ νη φπνηεο δπζθνιίεο. Απηφ, φπσο επηζεκαίλεηαη, απνηειεί 

ηελ «αρίιιεην πηέξλα» ηεο απνηπρίαο πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε, αδπλακία λα επηιακβάλνληαη ηέηνηνπ είδνπο δεηεκάησλ 

(Guskey, 2002). Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε πξνγξάκκαηα 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε αλαθέξεηαη θαη ζε άιια 

εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απέλαληη ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ίδηαο ηνπο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο αιιά θαη ησλ 

αιιαγψλ κέζα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηηο 

αδπλακίεο ηνπο θαη επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πηεζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη (βι, π.ρ. Gukey, 

2002, Hargreaves, 2000). 

Ζ απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν, αλέδεημε ζεκαληηθέο πηπρέο θαη ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή κειέηε.  

 

 

1.5 πκπεξάζκαηα 

 

ηελ πνξεία πξνο ηε αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν είλαη ε πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δεκηνπξγηθψλ ηξφπσλ, πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα ζπλδξάκνπλ ζην πέξαζκα απφ ηελ θαηνρή ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ ζηελ εθαξκνγή ζην πξαθηηθφ κέξνο. Σέηνηα ψζεζε εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ 

απφθηεζε θάζε λέαο γλψζεο θαη ζηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ζηελ ηάμε. Γελ 

πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί φηη ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, απφςεσλ θαη 
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πεπνηζήζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ ππφθεηληαη ζε αιιαγέο ή ηνπιάρηζηνλ 

είλαη αξθεηά δχζθνιν (Guskey, 2002). Δπνκέλσο, ν φπνηνο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο βειηίσζε αιιά θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεηαη έρνληαο ππφςε ηε 

δπζθνιία κεηαηξνπήο ησλ παγησκέλσλ απηψλ ζηάζεσλ αιιά θαη ηηο ελ γέλεη 

αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ηνπο (Korthagen, 2001). 

Μηα ζπλνπηηθή αιιά κεζηή πεξηερνκέλνπ παξαηήξεζε απφ ηνλ Day (1999) 

απνζηέιεη κήλπκα πνπ απνπλέεη πίζηε θαη αηζηνδνμία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην 

ιεηηνχξγεκα πνπ έρεη αλαιάβεη θαη παξαηίζεηαη αθνινχζσο: 

«Οη δάζθαινη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ (παζεηηθά), αιιά 
αλαπηχζζνληαη (ελεξγεηηθά). Επνκέλσο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην γεγνλφο λα 
εκπιέθνληαη θεληξηθά ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηεχζπλζε ή ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο» (Day, 1999, p.2).    

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν επαγγεικαηηζκφο θαη ε δηαξθήο 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έλλνηεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

κειέηεο ζην παξφλ θεθάιαην, έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ πξφθεηηαη λ’ αθνινπζήζεη 

ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ απαίηεζε γηα πςειή πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

θαζίζηαηαη αλέθηθηε ρσξίο ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

πνπ δηαδξακαηίδεη πιένλ ξφιν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα έλα κέιινλ 

φπνπ ε δηαξθήο κεηαβνιή απνηειεί βεβαηφηεηα (European Trade Union 

Committee for Education (ETUCE), 7.2 cited at Day (2000)). Δπηηαθηηθφ πιένλ 

αίηεκα είλαη ε επέλδπζε ζηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Day, 2000, p. 109) θαζψο άκεζα εμαξηψκελε απφ απηή (επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε) είλαη ε εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα πνπ δηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σν 

δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ.  
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2Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

 Απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ελψπηνλ λέσλ απαηηήζεσλ θαη λέσλ πξνζδνθηψλ (Day, 2000). Παξάιιεια, 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ε αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο  θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζσπηθή, ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία, κε απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή αλακνξθψζεσλ θαη αιιαγψλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην (Day, φ.π., Eurydice, 1997).  

 Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη κεηαβνιέο πνπ πξνσζνχληαη ζε 

θπβεξλεηηθφ επίπεδν θαη αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ ιακβάλνπλ ππφςε ζπρλά 

ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη -ρσξίο ακθηβνιία- θαηέρνπλ θεληξηθή 

ζέζε ζην εμέρνλ δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (Day, 2000). Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ αθφκα θαη αξλεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθαιψληαο ζε απηνχο 

ηελ αίζζεζε ηεο πιήξνπο επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Eurydice, 2002-

2004). Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, πνπ ζεκαδεχνληαη κε ηελ εηζαγσγή 

εθηεηακέλεο θιίκαθαο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ηππηθή 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο αηζζήκαηα επηβίσζεο παξά επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Day, 

2000), ελψ αληηκεησπίδνπλ αιιαγέο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

ζηνηρείν πνπ ηνχο νδεγεί ζε θξίζε (Bolivar & Domingo, 2004) θαη πνπ αλαδεηθλχεη 

ηαπηφρξνλα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  

 Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πξνζθήλην έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απνηειεί ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε ε αλάδεημε ηεο πνιχπιεπξεο 

θαη πνιχπινθεο έλλνηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Μφλν κέζα απφ κηα εθηελή θαη ελδειερή αλάιπζε ηεο έλλνηαο 
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ηαπηφηεηαο ζα θαηαζηεί εθηθηφ θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εδξαηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα ρσξίο λνζηαιγηθέο αλαδξνκέο ζην παξειζφλ, 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαβνιέο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

παξφληνο (Bernstein, 1996), αιιά θαη λα κπνξέζεη λα δηακνξθψζεη κηα 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα δπκσκέλε κε ηηο επηηαγέο ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ. Ο 

Goodson (2000) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηνλίδνληαο φηη ε παιηά έλλνηα 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζαλ ηερληθή θαηάξηηζε δελ είλαη πιένλ ηθαλνπνηεηηθή. 

Φαίλεηαη λα είλαη πιένλ αλαγθαίνο έλαο πεξηζζφηεξν εχθακπηνο (flexible 

professionalism, p. 48) επαγγεικαηηζκφο θαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο απφ δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Μέζα ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ «εχθακπηνπ» επαγγεικαηηζκνχ, ζα είλαη εθηθηφ λα νξηζηεί ε 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

πθίζηαληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ πξνεγνχληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηηο ηαπηφηεηεο ελ γέλεη, αλαδεηθλχνληαο ηηο δηάθνξεο πηπρέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε 

κεηαβνιή θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηαπηνηήησλ κέζα ζην ρξφλν.      

 

 

2.2 Η έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο, πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα. Σν 1902, ν Cooley θάλεη ιφγν γηα ηελ έλλνηα ηνπ «εαπηνχ». Καηφπηλ 

κνξθνπνηήζεσλ θαη κεηαβνιψλ ησλ αξρηθψλ ηνπ ζεσξηψλ πάλσ ζηελ έλλνηα 

απηή, απνθξπζηαιιψλεηαη ε άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα έλα κέξνο απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζην νπνίν ζπζζσξεχνληαη αμίεο, αληηιήςεηο, 

ζπκπεξηθνξέο, ξφινη θαη ηαπηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη έλλνηεο ηαπηφηεηα θαη εαπηφο (self) ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ ελαιιαγήλ (Day et al, 2006). Ο Cooley (1902), κέζα απφ 

ην βηβιίν ηνπ Human Nature and the Social Order, αλάπηπμε ηε ζέζε ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
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εαπηνχ. Με ηνλ φξν θαζξεπηηζκέλνο εαπηφο (looking glass self) απνπεηξάηαη λα 

εμεγήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ. Θεσξεί φηη ην άηνκν δεκηνπξγεί κηα εηθφλα γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ νη άιινη ηνλ αληηιακβάλνληαη. Σo άηνκν δειαδή 

εμάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηνπο άιινπο (ιεθηηθή ή κε 

ιεθηηθή αληίδξαζε, εθθξάζεηο, ζρφιηα θ.ά.). Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαζξεπηηζκέλνπ εαπηνχ, ε απηνεθηίκεζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο απηνεηθφλαο είλαη 

αληαλαθιαζηηθέο ζπλζέζεηο βαζηζκέλεο ζην πψο θάπνηνο λνκίδεη φηη ηνλ βιέπνπλ 

νη άιινη (http://www.ipse.gr/research.html).   

Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν Mead (1934) ν νπνίνο, 

αλ θαη δηαηεξεί ηελ άπνςε φηη ν εαπηφο παξακέλεη ζηαζεξφο, εληνχηνηο δέρεηαη φηη 

ζπζρεηίδεηαη κε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ. Ο Mead, φπσο θαη ν Cooley 

πξνγελέζηεξα, δέρεηαη ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ (significant others), ζηνηρείν πνπ 

επηηξέπεη ζην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηαπηφρξνλα θαη σο ππνθείκελν 

θαη σο αληηθείκελν (Coplan et al, 2004). Θεσξεί φηη ν εαπηφο απαξηίδεηαη απφ 

ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο φςεηο, ηηο νπνίεο νλνκάδεη «Δγψ» (Η) θαη εκέλα 

(Me). Οη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζην «εγψ» (I), φηαλ δξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, 

ελψ είλαη ζηελ θαηάζηαζε «εκέλα» (Me), φηαλ εμεηάδνπλ αλαδξνκηθά ηνλ εαπηφ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ελψπηνλ άιισλ αηφκσλ θαη γεληθά νη άλζξσπνη γίλνληαη 

απηνί πνπ είλαη ζθεπηφκελνη πψο νη άιινη ηνχο βιέπνπλ 

(http://www.bookrags.com/research/mead-george-herbert-1863-1931-eci-02/).    

ηε ζπλέρεηα, ν Goffman (1959) έξρεηαη λα θαιχςεη αδπλακίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ζεσξίεο ησλ αλσηέξσ κειεηεηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ χπαξμε 

ησλ πνιιψλ εαπηψλ ζε θάζε άηνκν, θαζέλαο απφ απηνχο είλαη πξνζαξκνζκέλνο 

λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ζηηο εθάζηνηε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Πην αλαιπηηθά, ν 

Goffman δέρεηαη ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ θαη 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Ζ παξνπζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ αθξναηεξίνπ 

είλαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ απφ ην ππνθείκελν 

έηζη ψζηε θαηλνκεληθά (νη πξάμεηο ηνπ) λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σελ 

άπνςε απηή πεξί ηεο χπαξμεο πνιιψλ εαπηψλ ή αθφκα θαη εαπηψλ επίπιαζησλ 

(persona), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, πεξηγξάθεη 

εχγισηηα κε ην παξάδεηγκα ηνπ ηαηξνχ πνπ πξνβαίλεη ζηελ ρνξήγεζε ςεπδνχο 

θαξκάθνπ (placebo) πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ αζζελνχο γηα 

http://www.ipse.gr/research.html
http://www.bookrags.com/research/mead-george-herbert-1863-1931-eci-02/
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εθηεηακέλε ζεξαπεία 

(http://www.hewett.norfolk.sch.uk/CURRIC/soc/goffman.htm). 

Οπσζδήπνηε απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ζα 

απνηεινχζε παξάιεηςε ε κε αλαθνξά ζηνλ Erikson. Ο Erikson (1959), έλαο απφ 

ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ππνζηήξημε ηελ 

χπαξμε εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα αληηθαηηθψλ, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ. Απηή ε άπνςε νδεγεί ζηελ εθδνρή φηη ε ηαπηφηεηα δέρεηαη κεηαβνιέο 

θαη δελ παξακέλεη ακεηάβιεηε. Πην αλαιπηηθά, ν Erikson ζεσξνχζε πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Σελ 

πξνζδηφξηζε ζαλ κηα δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο άιινπο, δειαδή ζαλ έλα θαηλφκελν κε δχν θνξπθέο, 

ζχλδεζε ηεο απηναληίιεςεο κε ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ζαλ κέξνο ηεο 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ.  

Ο Erikson έρεη πξνβεί ζηελ πεξηγξαθή νθηψ ζηαδίσλ πνπ θαιχπηνπλ φιε 

ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηε γέλλεζε σο ηε γεξνληηθή ειηθία. Γηα 

θάζε επφκελν ζηάδην ζα πξέπεη λα έρεη θαηαθηεζεί ην πξνεγνχκελν πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα ηφζν ζην εθάζηνηε ζηάδην φζν ζηελ 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Αλαθέξνπκε νλνκαζηηθά ηα ζηάδηα κε ηε ρξνλνινγηθή 

πνξεία: 1) εκπηζηνζχλε – δπζπηζηία (1ν έηνο), 2) απηνλνκία – ακθηβνιία (2ν θαη 

3ν έηνο), 3) πξσηνβνπιία – ελνρή (4ν θαη 5ν έηνο), 4) θηινπνλία – θαησηεξφηεηα 

(ζρνιηθή ειηθία), 5) ηαπηφηεηα – ζχγρπζε ξφισλ (εθεβηθή ειηθία), 6) νηθεηφηεηα – 

απνκφλσζε (λεαληθή ειηθία), 7) παλαλζξψπηλν ελδηαθέξνλ – απηναπνξξφθεζε 

(ψξηκε ειηθία), 8) θαηαμίσζε – απφγλσζε (γεξνληηθή ειηθία) (Παξαζθεπφπνπινο, 

1992). Καηά ηελ εθεβηθή ειηθία ιακβάλνληαη νη πξψηεο απνθάζεηο απφ ηνλ 

έθεβν γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη γνλείο αζθνχλ κεγάιν κεξίδην επηξξνήο, ην 

νπνίν είηε απνδέρεηαη ν έθεβνο είηε απνξξίπηεη νινθιεξσηηθά θαη αθνινπζεί θάηη 

δηαθνξεηηθφ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ βηψλεηαη αδπλακία 

επηινγήο απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. Χζηφζν, απηφ 

πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη, ελψ ε ηαπηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ζηελ 

εθεβηθή ειηθία, ε δηαδηθαζία ζρεκαηνπνίεζήο ηεο δελ είλαη ζηαηηθή. Ζ εκθάληζε 

λέσλ πιεξνθνξηψλ ζέηνπλ ζε εγξήγνξζε δχν ιεηηνπξγίεο, ηελ αθνκνίσζε 

(assimilation) θαη ηελ πξνζαξκνγή (accommodation) πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απηέο πιεξνθνξίεο. Ζ αθνκνίσζε ζπκβαίλεη φηαλ ε λέα 

http://www.hewett.norfolk.sch.uk/CURRIC/soc/goffman.htm
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πιεξνθνξία εξκελεχεηαη κε έλαλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ, πξνζηίζεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα, ελψ ε πξνζαξκνγή ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν πξνβαίλεη ζε αιιαγέο 

θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ εαπηφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δερηεί ηε λέα πιεξνθνξία.    

Ο Ball (1972) δίλεη ηδηαίηεξε δηάζηαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. Σελ 

δηαθξίλεη ζηελ εγθαηεζηεκέλε (situated) θαη ζηελ κφληκε (substantive). Ζ δηηηή 

απηή δηάζηαζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Ball έρεη ην πξνηέξεκα 

ηεο δηαξθνχο αλάπηπμεο (situated), θαζψο ην έλα κέξνο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο, ελψ ην άιιν δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξφηεηα 

(substantive). 

ηελ αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην δήηεκα ηεο 

ηαπηφηεηαο μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ν Basil Bernstein. Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1971(Bernstein 1971, βι. επίζεο Bernstein & 

Solomon, 1999). Χο ηδηαίηεξν γλψξηζκα ησλ ηαπηνηήησλ αλαθέξεη ηελ πίζηε ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ θαηαθηάηαη κε ηελ αλνδηθή πνξεία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζηαδηνδξνκία θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή θαη νδεγεί ζηελ 

εμεηδίθεπζε, ζηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνλ άιινλ. Αλαθέξεηαη ζην 

αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ε εμεηδίθεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πνιχ λσξίο, 

κε απνηέιεζκα λα απνθηάηαη ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα. Ζ 

εμεηδίθεπζε πξνάγεη κηα εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα επδηάθξηηε θαη πεξηθξαγκέλε, κηα 

ηαπηφηεηα θαζαξή (ζ. 79). Αληίζεηα, ηνλίδεη θαη ηελ χπαξμε ησλ ζνιψλ (ζ. 79) 

ηαπηνηήησλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαζαξέο, θαζψο δηαθξίλνληαη απφ 

αζάθεηα θαη ρξήδνπλ πίζηεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ, κε ηελ απαξαίηεηε δειαδή εθείλε εμεηδίθεπζε πνπ ζα πξνζθέξεη 

ηελ εηεξφηεηα παξά ηελ νκνηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εθπαηδεπηηθή 

ηαπηφηεηα επδηάθξηηε. Ο Bernstein έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ αιιαγή κηαο ηαπηφηεηαο. 

Σφληζε φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε 

εμαζζέληζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο. Καηά ζπλέπεηα θαη ε κεηαβνιή κηαο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλα-

θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο λέαο πίζηεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (Bernstein, 1991).  

  Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξή ε ζπλάξηεζή ηεο ηαπηφηεηαο κε ηνλ θψδηθα 

ζπιινγήο, κε ηελ νξγάλσζε δειαδή ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο ζηελ νπνία 

ππάξρεη ηζρπξή ηαμηλφκεζε. Ο φξνο ηαμηλφκεζε, θαηά ηνλ Bernstein, αλαθέξεηαη 

ζην βαζκφ ηεο δηαθχιαμεο ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ. Όζν 
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πεξηζζφηεξν ηείλεη πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ν θψδηθαο ζπιινγήο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνχ ηνπ αλήθεηλ απφ ην κε-αλήθεηλ θαη κε ην 

πέξαο απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ είλαη δχζθνιν λα αιιάμεη ε εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα 

(Bernstein, 1991).   

Οη ζέζεηο ηνπ Basil Bernstein γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο 

παξακέλνπλ επίθαηξεο θαη παξέρνπλ έλα πιαίζην αξθεηά δηαθσηηζηηθφ φζνλ 

αθνξά ζηνλ αληίθηππν ησλ ζπληεινχκελσλ αιιαγψλ ζηελ επηβνιή ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Οη ηαπηφηεηεο 

λνεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηεο κειινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ κάζεζε (Bernstein, 

2000, ζ. 55 cited at Beck & Young, 2005). Παξάιιεια εληφπηζε θαη ηελ 

επεξρφκελε θξίζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, αλαθέξνληαο φηη θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη έλαο «ζηίβνο» (pedagogic arena), φπνπ δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο νκάδεο, θνξείο ηδηαίηεξσλ αμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ, 

αγσλίδνληαη θαη πξνβαίλνπλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβάινπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο 

θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Μέζα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ηξερνπζψλ 

κεηαβνιψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνπιηνχξα θαη ηελ νηθνλνκία, θαζψο απηέο (νη 

κεηαβνιέο) απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ ελφηεηα, ηε ζηαδηνδξνκία θαη ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο (Bernstein, 1995, p. 410). Ζ ζπγθξφηεζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

ηαπηνηήησλ, ππφ ην πξίζκα ηεο κηθξν-θνηλσληνινγηθήο ζθνπηάο, ιακβάλεη ρψξα 

κέζα απφ έλα δηδαθηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε 

παηδαγσγηθή εκπεηξία ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ (νινκψλ, 

1998).  

χκθσλα κε ηνλ Bernstein (1996), σο παηδαγσγηθή ηαπηφηεηα νξίδεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζεκειίσζεο κηαο ζηαδηνδξνκίαο ζε κηα ζπιινγηθή βάζε. Όζνλ 

αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξφθεηηαη γηα κηα 

εμειηζζφκελε ζηαδηνδξνκία πνπ ζεκειηψλεηαη ζε κηα ζπιινγηθή βάζε, ε νπνία 

δηέπεηαη απφ κηα αξρή θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ. Απηή ε αξρή κεηαδίδεηαη 

κέζα απφ ηε κνξθή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο αιιά θαη κέζα απφ ηηο νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη εζηθέο ζπλέπεηέο 

ηνπο. Δπίζεο, ε αξρή απηή κεηαδίδεηαη θαη κέζα απφ ηηο επξχηεξεο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη πξφζιεςήο ηνπο, ζην 
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δηνηθεηηθφ έιεγρν πνπ πθίζηαληαη, ζηηο δηαδηθαζίεο εμέιημήο ηνπο, ζηηο δπλαηφηεηεο 

πξναγσγήο, θ.ά. (νινκψλ, 1998).     

Σέινο, ζχγρξνλνο ηνπ Β. Bernstein είλαη θαη ν θνηλσληνιφγνο P. Bourdieu, 

κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ην habitus (ηαμηθφ έζνο ή έμε). Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη έλα 

ζχζηεκα πξνδηαζέζεσλ, πνπ έρεη ηελ ηάζε λα είλαη θνηλφ θαη απνθξπζηαιισκέλν 

ζε φινπο φζνη δνπλ κέζα ζηηο ίδηεο αληηθεηκεληθέο (ηαμηθέο) ζπλζήθεο θαη ην νπνίν 

ζρεκαηίδεηαη θαηά ηηο πξψηεο θάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ πξνδηαζέζεσλ, πνπ έρνπλ δηάξθεηα, πξνζιακβάλεηαη θαη 

αλαπαξίζηαηαη ν θφζκνο (Μπισλάο, 1998). χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Bourdieu, 

πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα νκνηφηεηα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο εθείλσλ πνπ 

ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο ηαμηθέο ζπλζήθεο χπαξμεο. Ζ αλαπαξάζηαζε αθνινχζσο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηείλεη λα εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή 

ηάμε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Bourdieu (1979), ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

θνηλσληθήο εηθφλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη κφλν, θαίλεηαη φηη δε κεηέρνπλ 

κφλνλ ηα εηθνληθά – αλαπαξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ εθπέκπεη ν ίδηνο αιιά θαη νη 

δηακνξθσκέλεο απφ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία δηαζέζεηο θαη ζηάζεηο 

απηνχ πνπ ηα δέρεηαη, ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα αληαλαθιά. Δπηζεκαίλεηαη 

ελδεηθηηθά: «Οη νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

έξρεηαη θαλείο ζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο θαληαζηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο ηνπο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ δηεηζδχζεη κέζα ζην ζχζηεκα ησλ πξνδηαζέζεσλ 

(habitus) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο» (Bourdieu, 1979, p. 

VI).        

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε πνιππινθφηεηα θαη ην πνιπδηάζηαην ηνπ φξνπ, έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε νληφηεηά ηεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο ζθηαγξαθνχλ ηνλ φξν ζαλ κηα 

ηξέρνπζα δηαδηθαζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη, εξκελεχεηαη θαη επαλα-εξκελεχεηαη 

απφ ηηο λνεκαηνδνηήζεηο πνπ απνδίδεη ν ίδηνο ή νη άιινη ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαη 

κνξθνπνηείηαη δηακέζνπ ησλ εκπεηξηψλ (Beijaard, 1995, Flores & Day, 2006, 

Kerby, 1991). Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο απνηειεί ε έλλνηα ηεο 

απηνεθηίκεζεο, κέζα απφ ηελ oπνία δηακνξθψλεηαη. Δλ ζπλερεία, ε ηαπηφηεηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνεθηίκεζε, απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο απηφ-εηθφλαο ηνπ 

αηφκνπ (Beijaard, 2000). Σα άηνκα, ζε πεξίπησζε πνπ λνηψζνπλ φηη απεηιείηαη ε 

απηφ-εηθφλα ηνπο, πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αλαπηχζζνπλ 
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κεραληζκνχο άκπλαο πξνθεηκέλνπ λα κελ απνδερηνχλ ηελ έμσζελ επηβαιιφκελε 

αιιαγή πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην λα ηελ αληηιεθζνχλ (απηνεηθφλα) κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Nias, 1989).  

ηελ απεηιή ηεο ηαπηφηεηαο έρεη αλαθεξζεί θαη ν Bernstein (1991), πνπ ηελ 

αληηιακβάλεηαη σο ηελ εθάζηνηε πξνζπάζεηα ή απφπεηξα απνδπλάκσζεο ή 

αιιαγήο ηεο ηζρχoο ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο δηαθχιαμεο ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ. Χζηφζν, ν Kelchermans (1993) ππνζηεξίδεη φηη είλαη δπλαηφ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ, λα πξνζαξκφζνπλ αθφκα θαη λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ απηφ-

εηθφλα ηνπο ηα άηνκα. Αλαθέξεη φηη απηή ε άπνςε δελ αθήλεη απέμσ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ηαπηφηεηα, πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην. Πξφθεηηαη γηα έλα θξάκα 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, θνπιηνχξαο, θνηλσληθήο επηξξνήο θαη ζεζκηθψλ αμηψλ 

θαη ελδέρεηαη λα ππνζηεί αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ξφινπο θαη 

θαηαζηάζεηο (Day, 2002).  

Με βάζε ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ 

δπλακηθή ηεο, ζα επηθεληξσζνχκε αθνινχζσο ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη 

ην ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.      

 

 

2.3 Η ηαπηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ: πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

 

 

Commitment is part of you. If you believe that a job is 

worth doing you will be committed. This is my work. 

(an Australian teacher, in: Day et al., 2005) 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ, επεξεάδνπλ 

θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνιχπινθε κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο θαη παξακέηξνπο.   

 χκθσλα κε ηνπο Kelchtermans & Vandenberghe (1994) αλαθέξεηαη φηη ζε 

αξθεηέο κειέηεο, ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ (self) γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηειεί ζηνηρείν 

δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ εξκελεία φζν θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θχζεο ηεο 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηρνγλσκία σο πξνο 

ηε θχζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Beijaard, 1995, 

Kelchtermans, 1993, Nias, 1989) ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη νη ηαπηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη άξξεθηα δεκέλεο κε αμίεο, πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο, 
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νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη θαη αιιάδνπλ κέζα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο άπνςεο, νη Day and Hadfield (1996) έξρνληαη λα 

ππνζηεξίμνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο πιαίζην 

ηξεηο δηαθνξεηηθνχο εαπηνχο, ηνλ πξαγκαηηθφ (= πψο ηα πθηζηάκελα πιαίζηα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ), ηνλ ηδεαηφ (= ηη ζεσξνχλ φηη 

ζεκαίλεη λα είλαη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο) θαη ηνλ κεηαβαηηθφ (= ιεηηνπξγεί 

κεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζηα δχν παξαπάλσ). Ζ ζέζε απηή επηθπξψλεηαη θαη ιίγν 

αξγφηεξα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έγηλαλ ζε λνζειεπηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ θάλεθε φηη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

εθάζηνηε πιαίζηα, ελεξγνπνηνχζαλ έλα πιέγκα πεξηζηαζηαθψλ ηαπηνηήησλ 

(Stronach et al, 2002).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, γίλεηαη θαλεξή ε 

έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη ε 

άπνςε πνπ εθθέξεηαη απφ ηελ Maclure (1993). χκθσλα κε απηήλ, ε ηαπηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάηη ζηαζεξφ, θάηη πνπ 

«έρνπλ», αιιά ζαλ θάηη πνπ «ρξεζηκνπνηνχλ» γηα λα λνκηκνπνηεζνχλ 

(αηηηνινγήζνπλ), γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη ηα εξγαζηαθά πιαίζηα ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη ε ηαπηφηεηα είλαη ζπρλά ιηγφηεξν 

ζηαζεξή, ρσξίο ζχγθιηζε θαη κε ιηγφηεξε ζπλνρή απ’ φ,ηη ζπλήζσο ππνδειψλεηαη 

ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

 ηελ ίδηα αλαθνξά, ν Kelchtermans (1993) πεξηγξάθεη νξηζκέλα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δηάζηαζε ηνπ εαπηνχ. Σα ζηνηρεία 

απηά, ζπζρεηηζκέλα κεηαμχ ηνπο, είλαη: ε απηνεηθφλα (= ε πεξηγξαθή πνπ δίλνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνπο ίδηνπο), ε απηνεθηίκεζε (= ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία, 

πψο θξίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο άιινπο), ην εξγαζηαθφ θίλεηξν (γηαηί 

κέλνπλ πξνζεισκέλνη ή φρη ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ), ε αίζζεζε 

θαζήθνληνο (πσο νξηνζεηνχλ ην επάγγεικά ηνπο) θαη ηέινο νη κειινληηθέο 

πξννπηηθέο (πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε). 

Καζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά έρεη νξηζκέλε βαξχηεηα θαη φια καδί απαξηίδνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ίδηνο, ζε επφκελν εξεπλεηηθφ πφλεκα (1996) 

ζα δηαπηζηψζεη ηελ επαλαιακβαλφκελε χπαξμε δχν ζηνηρείσλ: α) ηελ 

ζηαζεξφηεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη β) ηελ επζξαπζηφηεηα (vulnerability), 
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ηελ άζθεζε δειαδή θξηηηθήο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία (θξηηηθή) φκσο 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε κεηξήζηκα δεδνκέλα, φπσο είλαη ε βαζκνινγηθή πξφνδνο 

ησλ καζεηψλ. Δχθνια ινηπφλ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη επαγγεικαηηθέο θαη 

πξνζσπηθέο αμίεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα. 

Δπνκέλσο, αγγίδεη ηα φξηα ηνπ αλέθηθηνπ ε έμσζελ επηβνιή γηα ελζσκάησζε 

αμηψλ, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζε λένπο ξφινπο θαη 

εξγαζηαθά πξφηππα ζηα νπνία εμαξρήο είλαη αξλεηηθά δηαθείκελνο (Woods et al., 

1997).  

 Δπηπιένλ, ε εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ην 

επάγγεικα πνπ αζθεί δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο –πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θχζεο- ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη. Ζ Acker 

(1999) ηνλίδεη φηη ζεκαληηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ 

ηα γελεζηνπξγά αίηηά ηνπο φρη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν αιιά ζηελ πξνζσπηθή 

δσή ηνπο. Οη αλσηέξσ ζπληζηψζεο, κε ηελ πθηζηάκελε αιιειεπίδξαζε θαη 

επηξξνή κεηαμχ ηνπο, πξνβαίλνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Οπσζδήπνηε, νη εθάζηνηε βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη νη αληηιήςεηο 

πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι θάζε εθπαηδεπηηθνχ, δηέπνληαη απφ ην ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηε λνεκαηνδφηεζε πνπ απνδίδνπλ ζην λα είλαη θάπνηνο 

εθπαηδεπηηθφο, αιιά θαη ζηνλ «ηχπν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ λα 

ελζαξθψζνπλ (Sachs, 2001). ηνλ ηδηαίηεξα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ησλ εκπεηξηψλ 

πνπ δηαθξίλνπλ θάζε εθπαηδεπηηθφ θαη θπξίσο ησλ πξνζσπηθψλ, φζνλ αθνξά ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, έρνπλ αλαθεξζεί θαη νη Sleegers & Kelchtermans 

(1999).  

 χκθσλα κε κηα πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν Beijaard (2000) δηέθξηλε ηξία γλσξίζκαηα, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ην θαζέλα, πάλσ ζηα νπνία έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο (βι. 

Day et al, 2006). Δπηγξακκαηηθά είλαη: Ο εθπαηδεπηηθφο σο γλψζηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα δηδαθηηθήο. Σν πξψην γλψξηζκα ην 

εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηελ αθαδεκατθή κφξθσζε πνπ έρεη ιάβεη 

θαη απνηειεί ηε βάζε θαη κέρξη θάπνηεο δεθαεηίεο πίζσ επαξθνχζε γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο θαιφο εθπαηδεπηηθφο (Hoyle & John, 1995). ήκεξα φκσο 
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ε πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη νη λέεο ηάζεηο πνπ 

πξνζδίδνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο, φπσο δηεπθνιπληήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, θάλνπλ ηελ δηδαζθαιία θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή 

κεηαθνξά γλψζεο ζηνπο καζεηέο (Beijaard, 2000). Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ 

ζπλζέηεη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη ηεο εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή. Ζ παηδαγσγηθή απηή δηάζηαζε ελέρεη 

ζηνηρεία εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηα νπνία θαζεκεξηλά αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηάζηαζεο απηήο εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πιένλ νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε εζηθά, θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά δηιιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξέρνληα δεηήκαηα φπσο ε 

εθπαίδεπζε παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, νη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ, ε είζνδνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ν ρεηξηζκφο ηεο παξερφκελεο εμ απηψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά. 

Σέινο, ε ηξίηε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πνπ δίλεη βαξχηεηα ζηε κάζεζε θαη ιηγφηεξν ζηε δηδαζθαιία (ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπ ηξίπηπρνπ: ζρεδίαζε-εθηέιεζε-εθηίκεζε ηνπ καζήκαηνο). Ο 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί πιένλ σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο θαη ιηγφηεξν σο 

κεηαθνξέαο ηεο γλψζεο. Ζ νπηηθή απηή έρεη επηπηψζεηο ζηελ αληίιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαζψο κέιεκά ηνπ 

απνηειεί ε θηλεηνπνίεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή.        

 

 

2.4 Δθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο 

 

Ήδε ην 2001, ν James – Wilson, είρε επηζεκάλεη δχν παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα. Απφ ηε κηα, ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ 

ζρέζε δάζθαινο – καζεηήο είλαη κηα ζρέζε ακθίδξνκε, πνπ επεξεάδεη άκεζα θαη 

ηνπο δχν (Day et al, 2006). Ζ ζρέζε κε ηνπο καζεηέο εθηφο απφ ακθίδξνκε 

δηαθξίλεηαη θαη γηα ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα 

αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο κε εκπεηξία ζην ρψξν (βι. 

Huberman, 1991). Ζ εθδήισζε πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξνο ην καζεηή αιιά θαη ε εθηίκεζε πξνο απηφλ (καζεηή) απνηειεί 
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ηελ απαξρή ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, ε νπνία βέβαηα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα 

απαξαίηεηα φξηα εγγχηεηαο θαη απφζηαζεο.  

Σν πνηφλ ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ έρεη θαλεί φηη 

πξνζδηνξίδεη θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζρνιηθφ ρψξν. Τπάξρεη ζπλάθεηα αλάκεζα ζην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο ηνπ (π.ρ. ξερέο ζρέζεηο) θαη ζηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, αηζζήκαηα 

αλεπάξθεηαο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη  θαη αξλεηηζκνχ 

αλαθχνληαη, φηαλ βηψλεη θησρέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ (Beijaard, 1995). 

Βέβαηα, ην είδνο ην ζρέζεσλ θαη ε έληαζή ηνπο πνηθίιεη θαη δηακνξθψλεηαη 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Huberman, 

1991, Wubbels et al, 1992). ’ απηή ηελ αιιαγή ζπκβάιινπλ θαη νη φπνηεο 

εκπεηξίεο ηεο πξνζσπηθήο δσήο πνπ ζπρλά έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

επαγγεικαηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα φηη ε αλεθηηθφηεηα θαη ε 

ππνκνλή πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απμάλεηαη φηαλ ηα παηδηά ηνπο 

πεγαίλνπλ ζρνιείν (Huberman, 1991).       

Χζηφζν ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ δελ 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

Απηφ άιισζηε ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ ακθίδξνκν πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε. Ο καζεηήο, θαηά ηνλ Beijaard (1995), ιεηηνπξγεί σο παξάγσλ, 

σο ζπληειεζηήο κέζα ζε απηήλ ηε ζρέζε. Ο ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζην 

καζεηή ππνδειψλεη ελεξγεηηθφηεηα θαη ζχκπξαμε ζηε ζρέζε απηή (εθπαηδεπηηθφο 

– καζεηήο), πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ Riseborough (1985, p. 262), νη απφςεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ,  ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ 

θ.ιπ. Δχθνια πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο κε ηε ζηάζε ηνπο επεξεάδνπλ αξθεηά απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ. 

Όπσο παξαηεξεί ν Beijaard (1995) νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ «εαπηφ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φζν πεξηζζφηεξνη 

«εαπηνί» -πξνζσπηθνί θαη επαγγεικαηηθνί- έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν ε ηαπηφηεηα είλαη επάισηε θαη επεξεάδεηαη 

απφ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ (Beijaard, 1995, βι., επίζεο: 

Day et al, 2006).  
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 Οη ζρέζεηο ινηπφλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο απνθηνχλ κεγάιε ζεκαζία φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Huberman (1991), απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απφ ηνλ αξράξην κέρξη θαη ηνλ 

έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ ε θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Χζηφζν ε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ εμαληιείηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζρέζεο. 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ –ζχκθσλα κε ηνλ Beijaard (1995)- 

ζπκβάιιεη θαη έλα ηξίην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπλδξάκεη ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα αιιά θαη 

λα επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο, πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε 

νξηζκέλσλ ξφισλ. Οη ξφινη απηνί δελ είλαη πάληνηε επαξθείο ή ηθαλνπνηεηηθνί, 

φπσο επίζεο δελ απνηεινχλ πάληα πξνέθηαζε πξνζσπηθψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

κέζα ζηελ ηάμε (Beijaard, 1995).  

Αιιαγή ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ζηελ αληίιεςε γηα ην ξφιν, 

παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο. ηελ έξεπλα ηνπ 

Sikes (1992) δηαπηζηψλεηαη φηη «νη εθπαηδεπηηθνί  ίδηαο ειηθίαο θαη ηδίνπ θχινπ 

κνηξάδνληαη παξφκνηεο εκπεηξίεο, απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, αλαηξνπέο θαη 

ελδηαθέξνληα (αλεζπρίεο), ψζηε θαη ε θχζε ησλ θηλήηξσλ ηνπο θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο αιιάδεη θαηά ηξφπν πξνβιέςηκν κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ» 

(p. 40). εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη θαη κεηαβάιιεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθηψληαη κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

(Beijaard, 1995, Nias, 1989). Οη δπλακηθέο πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε ζρνιηθφ 

πιαίζην δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία, κέζα ζ’ έλα 

πιέγκα απφ λφξκεο θαη θαλφλεο, έρεη αληίθηππν ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Beijaard (1995) φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηαζεξφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπο φηαλ έρνπλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζην ζρνιείν. 

Αληίζεηα, φηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο κεηαβιεζεί, ηφηε 

επέξρεηαη πεξίνδνο εξγαζηαθήο αζηάζεηαο. χκθσλα κε ηνπο Day et al (2006), ε 

πην ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Beijaard ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηαπηφηεηα ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: (i) ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη καδί κε ηνπο καζεηέο, (ii) ζηελ επηξξνή ηνπ ζρνιηθνχ 
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πεξηβάιινληνο, (iii) ζηε ζρέζε φισλ ησλ αλσηέξσ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ή φρη ηεο 

ηαπηφηεηαο.  

 Μηα επηπιένλ έξεπλα ησλ Beijaard et al (2000) θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, δίδνληαο: έκθαζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (subject matter expert), 

ζηε δηδαθηηθή (didactical expert), θαη ηελ παηδαγσγηθή (pedagogical expert). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ 

γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ε κηα εξεπλεηηθή κειέηε επίζεο ησλ Vulliamy et al (1997) δηαθάλεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθέο ηδενινγίεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

δπλακηθνί κεζνιαβεηέο γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε επηβαιιφκελεο 

αιιαγέο.  

 Χζηφζν, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα 

απνηεινχζε παξάιεςε ε κε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 

2.5 πλαίζζεκα θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

Έλα μερσξηζηφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη δερζεί ν ξφινο ησλ 

αηζζεκάησλ ηφζν ζηε δηδαθηηθή πξάμε φζν θαη ζηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Οη πξψηεο αλαθνξέο εληνπίδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 κε ηνλ Jersild 

(1955), ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα επηδξνχλ ζηελ δσή θαη 

ζηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ν Gabriel (1957) δηαηχπσζε ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηνπ ζρεηηθά κε ηα «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα», φπσο είλαη ε 

πίεζε, ε ελφριεζε θαη άιια, πνπ θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίζνπλ 

ζηελ ηάμε. Οη εξεπλεηηθέο απηέο ζέζεηο θαη άιιεο πνπ αθνινχζεζαλ (βι. 

Kelchtermans, 2005, Nias, 1996, Schmidt, 2000, Zembylas, 2003), απνηέιεζαλ 

ηελ απαξρή ελφο ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, πνπ ηφληδε ηελ 

αλάγθε ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη αθφκα θαη αλ ε έξεπλα 

γηα ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην είλαη πξφζθαηε, ε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο είλαη αθφκα πην 

πξφζθαηε (Day, 2006). Χζηφζν, είλαη αδηακθηζβήηεηε πιένλ ε επίδξαζή ηνπο 
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ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο (Day et al, 2006, Flores & Day, 

2006, Zembylas, 2003). 

Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν βηψλνπλ θαζεκεξηλά 

πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ. Ο Day (2006) νξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε σο «δπλαηά» (έληνλα). Μέζα ινηπφλ ζε έλαλ εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα, θνξηηζκέλα είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο 

δηακνξθψλεη πξαθηηθέο επεξεαδφκελνο απφ ην εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα 

πνπ απνπλέεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ηάμε (Day, φ.π.).        

Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ζπλδεηηθφ κέζν αλάκεζα ζηε δεδνκέλε 

θαηάζηαζε, ζηηο θνηλσληθέο δειαδή δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί (Zembylas, 2003). Σα δηάθνξα 

πεξηζηαηηθά πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν εγείξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ν ηξφπνο πνπ απηά βηψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε πνπ δίλεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο εθάζηνηε πξάμεο ηνπο. Ζ χπαξμε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ελεξγφ δξάζε αιιά θαη κε ηελ πξνζνρή 

πνπ επηδεηθλχεη θάπνηνο. Δπηπιένλ, ν Le Doux (1998) αλαθέξεη, ππφ ην πξίζκα 

ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ δξα σο 

ελδηάκεζνο παξάγσλ αλάκεζα ζην θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ πνπ εθηειεί ηε ζθέςε 

θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Γέρεηαη φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζθέςεο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη κλήκεο. Πξέπεη αθφκα λα πξνζηεζεί φηη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλήζσο είλαη απνηέιεζκα πξνδηαζέζεσλ θαη ηάζεσλ ηνπ 

αηφκνπ, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα 

πξνζπαζνχκε λα εξκελεχζνπκε ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη ππφ ην πξίζκα 

απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Barbalet, 2002). 

Οη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη καζεηέο θαζεκεξηλά βηψλνπλ πνηθίια 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο (Flores & Day, 

2006). Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα (Sutton, 2000), παξνπζηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα 

νξηζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθδειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, φπσο αγάπε (κε 

ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε), θξνληίδα, έθπιεμε, ζπκφ, ιχπε, θφβν, αλαζηάησζε 

θαη επραξίζηεζε / ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο θαη ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο, ζε 

γνλείο θαη κε φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε,  νπφηε έξρνληαη 
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αληηκέησπνη -αξθεηέο θνξέο- κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ εκθάληζε ηέηνησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνξξέεη είηε απφ αδπλακία επίηεπμεο ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ έρνπλ ζέζεη, είηε απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο εθ κέξνπο γνλέσλ 

θαη καζεηψλ. Σέηνηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπρλά ζεσξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο απψιεηα αλζξσπηζκνχ (“dehumanization”) θαη απψιεηα 

επαγγεικαηηζκνχ (“deprofessionalism”) (Jeffrey & Woods, 1996). Ζ αλεπάξθεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα επηηχρνπλ νη καζεηέο ηνπ πςειέο επηδφζεηο ή ε ππνρξέσζή 

ηνπ λα εθαξκφζεη ζηφρνπο (πνπ ηίζεληαη θπξίσο σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ 

επηινγψλ), ζηνηρεία δειαδή πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα, έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αηζζεκάησλ 

«επζξαπζηφηεηαο» (vulnerability), φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθέξεη ηνλ φξν ν 

Kelchtermans (1996) θαη ήδε πξναλαθέξζεθε.  

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγσλ ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

έληνλνο θαη επηβάιιεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο καζεηέο ηνπ, κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

βηψκαηα θαη ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

καζεηψλ είλαη απαξαίηεην λα επηδηψθεηαη, αιιά λα αζθείηαη ζε πιαίζηα πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ έμαξζε ζπλαηζζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθή θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κεξνιεςίεο (Beijaard, 1995, Flores & 

Day, 2006).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ινηπφλ δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ην εξκελεπηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη φζνλ 

αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Ο ξφινο φκσο ηεο δελ εμαληιείηαη κφλν ζε απηφ, αιιά επεθηείλεηαη 

θαη ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη επίθαηξε πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο.  

 

 

2.6 Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εχθνια αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην θαη ζπρλά επηθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν 
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αηζζήκαηα ακεραλίαο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (Day et al, 2005).  

χκθσλα κε ηνλ Day (2002) αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε δχν αληηθαηηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζθεληθφ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζε κηα επξχηεξε νπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο 

ιακβάλεη ππφςε γηα θνκκάηηα ηεο εθπαίδεπζεο γλσζηηθά θαη θνηλσληθά θαη ε 

δεχηεξε πεξηγξάθεη ηελ πξνζήισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κεηξήζηκα, πνζνηηθά 

ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

επηβαιιφκελσλ αιιαγψλ είλαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά σο ινγηθέο – 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζδνθψληαο αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Ζ ζχζηαζε 

σζηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηφζν γλσζηηθά φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη νη αιιαγέο πνπ επηδηψθνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζην έλα κέξνο ηεο ζχζηαζεο, εγείξνπλ αλαπφθεπθηα 

αληηδξάζεηο θαη απφ ην άιιν, ην ζπλαηζζεκαηηθφ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή αιιαγή απνπζηάδνπλ ηα πην έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε (Day, 1999, Hargreaves, 1998). Οη αιιαγέο απνηεινχλ θαη 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη αιιαγέο απνηεινχλ απεηιή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο ζηγνπξηάο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

ρψξν. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθφ αίηεκα νη εθπαηδεπηηθέο κεηαβνιέο πνπ πξφθεηηαη 

λα εθαξκνζηνχλ, λα κελ αγλννχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.     

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή παξαηήξεζε αθνξά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο 

πξνπηπρηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ή ζε φζνπο πξνζκεηξνχλ ειάρηζηα έηε 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα θαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζηνπο ζεζπηζκέλνπο ξφινπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ, παξαγθσλίδνπλ θαη θαηαπλίγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα (Cooper and Olson, 1996). ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζίμνπκε ην ηδηαίηεξν, φπσο απνδεηθλχεηαη, δήηεκα ηεο 

δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ αξρίδεη λα απνθνκίδεη ηηο 

πξψηεο εκπεηξίεο ηνπ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.  

Δπίζεο, έρεη θαλεί φηη νη πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ή αιιαγήο 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαη’ 
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επέθηαζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, έρνπλ ηεξάζηηεο επηπηψζεηο αλ θάζε επηθείκελε 

αιιαγή δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη δξνκνινγνχληαη σο γλσζηηθέο θαη 

ινγηθέο δηεξγαζίεο κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα (Hargreaves, 1998), ελψ δελ 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ζηελ εθπαίδεπζε.  

Καζίζηαηαη πιένλ θαλεξή ε ζπζρέηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί 

φηη ε δχλακε πνπ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ πάλσ ζηελ ηαπηφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνληαη φρη κφλνλ απφ ηε θχζε ηεο αιιαγήο θαζεαπηή 

αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ, ηελ εγεζία ζην ζρνιείν, ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηνπο καζεηέο 

(Day, 2002).       

 

 

2.7 Σαπηφηεηα θαη λένο εθπαηδεπηηθφο 

 

Έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί ε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ηνπ ηειεηφθνηηνπ 

ζπνπδαζηή, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη κέζσ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ λα έρεη κηα επαθή κε ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν, θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα δχν πξψηα πεξίπνπ ρξφληα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ. Ζ κεηαβαηηθή θάζε, απφ ηε ζέζε ηνπ θνηηεηή ζε απηή  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαζψο θαη ε εηζαγσγή ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ 

αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Ήδε, ηηο 

δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα έρεη απμεζεί (Hebert & Worthy, 2001, Raffo & Hall, 2006). 

Ο λένο εθπαηδεπηηθφο, επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα ηεο 

ηάμεο, θαιείηαη λα αληεπεμέιζεη ζην ξφιν ηνπ θαη λα μεδηπιψζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Ζ κεηάβαζε 

απηή απφ ηα αθαδεκατθά έδξαλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ απφηνκεο θαη αξθεηέο θνξέο «νδπλεξέο» εκπεηξίεο (Flores & 

Day, 2006). Ζ είζνδφο ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζπκπνξεχεηαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε λέσλ πξνθιήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί επηηαθηηθφ αίηεκα ε 
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επαγγεικαηηθή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε 

ζρνιείν.  

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, γηα αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ε 

κεηάβαζε απηή απνηειεί ηελ απαξρή αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ, φπσο αβεβαηφηεηα, 

απνγνήηεπζε, κνλαμηά, αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη 

ππνζηήξημεο, αθφκα θαη ηελ επαλεμέηαζε γηα άιιε επαγγεικαηηθή επηινγή (βι. 

Flores, 1997, Flores & Day, 2006, Hebert & Worthy, 2001, Huberman, 1991, 

Veenman, 1984). Οπσζδήπνηε, ε πεξηξξένπζα αξλεηηθή θαηάζηαζε αλ θαη 

δηαθξίλεη αξθεηνχο απφ ηνπο πξσην-εηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Όπσο έρεη θαλεί 

απφ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Hebert & Worthy (2001), ε πξψηε 

πξνζέγγηζε κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη εθηθηφ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή 

θαη λα πξννησλίδεηαη ειπηδνθφξα επαγγεικαηηθή πνξεία. Απηέο νη δχν αληίξξνπεο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαπφθεπθην αληίθηππν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ελψ δηακνξθψλεηαη κηα 

πξψηε εηθφλα γηα ηνλ ηχπν εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ νπνίν ζα εμειηρζνχλ (Flores & 

Day, 2006).  

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζην 

βξαρχβην δηάζηεκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αθαδεκατθή δσή ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ζηίβν, κε ηηο καθξνρξφληεο φκσο επηπηψζεηο ηεο, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαίλεηαη λα αζθνχλ επηξξνή. χκθσλα κε ηνπο Flores & Day (2006), νη 

ηαπηφηεηεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηα πξψηα ρξφληα, βξίζθνληαη ππφ 

δηαξθή αιιαγή θαη αλαζρεκαηηζκφ. Χζηφζν ηα ζηνηρεία πνπ θπξίσο πξνθαινχλ 

ηε δηάθξηζε ηεο εχθνιεο ή φρη πξνζαξκνγήο ζηελ ηάμε είλαη ην ζρνιηθφ πιαίζην 

θαη ην πξνζσπηθφ ππφβαζξν ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζπζζσξεχνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (Alves, 2001, Flores & Day, 2006).  

ε κηα κειέηε επηηπρεκέλεο πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

Hebert & Worthy (2001), εληφπηζαλ ηξεηο παξάγνληεο πνπ αζθνχζαλ επηξξνή: (i) 

ηελ ηαχηηζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, (ii) ηελ απηνεπηβεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ (evidence of impact), (iii) ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ 

εηζαγσγή ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαθάλεθε 
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φηη νη επηπηψζεηο κηαο επηηπρεκέλεο «εηζαγσγήο» ζην ζρνιηθφ ρψξν έρνπλ 

αληίθηππν ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο θαη γεληθφηεξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Φαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε ηαπηφηεηα πνπ θαηαζθεπάδεη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηε «δχκσζή» 

ηνπ κε ηηο πνηθίιεο αληημνφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη 

αληηκέησπνο γηα πξψηε θνξά. Κάηη αλάινγν βέβαηα πθίζηαηαη θαη κε ηελ 

επηθξάηεζε ιηγφηεξν ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηηο πξψηεο επαθέο κε 

ηελ ηάμε.  

 Μηα δηάζηαζε πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ ν λένο 

εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία αιιά θαη γηα ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπ ελ γέλεη, είλαη νη πνιχπινθνη θαη αιιειεπηδξψληεο παξάγνληεο 

θνηλσληθνπνίεζεο (Flores and Day, 2006). Παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο κπνξεί 

λα είλαη ε επηξξνή ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ (ζπγγελψλ ή εθπαηδεπηηθψλ), ε 

επίδξαζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο (θάηη αληίζηνηρν κε ηηο 

πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ζηελ 

Διιάδα) θαη ε καζεηεία θαηά ηελ παξαηήξεζε ζηελ ζρνιηθή ηάμε (apprenticeship 

of observation) φπσο απνθαιέζηεθε απφ ηνλ Lortie (1975). Ο ηειεπηαίνο απηφο 

παξάγσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ παξαηεξνχλ 

πνηθίινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, θαίλεηαη λα έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηνλ ηξφπν 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Δίλαη βέβαηα ζαθέο φηη ππάξρνπλ 

δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε βαξχηεηα πνπ απνθηνχλ γηα ηνλ θαζέλα νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο, θαζψο εκπιέθνληαη ε πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή πνξεία αιιά θαη νη ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.

 Δλ γέλεη, γηα ηε δφκεζε, απνδφκεζε θαη αλαδφκεζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο: 1) 

πξνεγνχκελεο επηδξάζεηο, 2) αξρηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθνχ θαη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο θαη 3) πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο (Flores and Day, 2006).  

Ζ πξψηε θαηεχζπλζε αλαθέξεηαη ζηηο επηξξνέο πνπ είραλ απφ ην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ φηαλ ήηαλ καζεηέο. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ «πιαίζην 

αλαθνξάο», άθεζαλ αλεμίηεια ραξαθηεξηζηηθά, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζηε κλήκε ησλ 

καζεηψλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα πξφβαιαλ θαη αληίζηνηρα κνληέια δηδαζθαιίαο. Ζ 

ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ αλακλήζεσλ θαη εκπεηξηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

ζχλνιν ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλνπλ 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηάμε αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο 
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ηνπο σο εθπαηδεπηηθνχο πξηλ αθφκα αλαιάβνπλ ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο ζηελ 

ηάμε. 

ηε κεζαία θαηεχζπλζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο πξνπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δηαηππψλεηαη ε 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. ηελ ηάμε, φηαλ δηδάζθνπλ γηα πξψηε 

θνξά, έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε αθαδεκατθή θνίηεζε δελ παξείρε ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα λα 

μεπξνβάιινπλ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Δπίζεο, 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ ππάγεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη ε 

αληίζεζε αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ. Οη 

φξνη ζηξαηεγηθή ππνρσξεηηθφηεηα (strategic compliance) ηνπ Lacey (1977) θαη 

πξνζαξκφδνκαη ζηξαηεγηθά (adapted strategically) ηνπ Vonk (1993) δειψλνπλ 

απηήλ αθξηβψο ηελ αζπκθσλία πνπ πθίζηαηαη θαη νπσζδήπνηε επεξεάδεη ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ εθαξκνγή, επίζεο, 

πξαθηηθψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαίλεηαη λα πξνβαίλνπλ νη 

λένη εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο ζην φηη επηιέγνπλ ην δαζθαιν-θεληξηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο έλαληη ηνπ καζεην-θεληξηθνχ, πνπ, αλ θαη ηνπο εθθξάδεη, δελ 

κπνξνχλ λα ην αθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα 

πεηζαξρίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (Flores & Day, 2006). Χζηφζν, ε πξψηε 

επαθή ησλ θνηηεηψλ ή θαη ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηάμε δελ ζπλνδεχεηαη 

εμ νινθιήξνπ απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Αληίζεηα, δηαθξίλνπλ φηη θαηέρνπλ 

πνιινχο ξφινπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ (Flores & 

Day, 2006). 

Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ηφζν ζηελ ηάμε θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηελ θνπιηνχξα πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη. Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην ησλ 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απνθηνχλ κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχλ 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε πιαηζίσλ ζρεηηθά 

κε ην πψο ζα ιεηηνπξγνχλ επαγγεικαηηθά. Αξθεηέο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε θαηαζηάζεηο, θαζήθνληα θαη απαηηήζεηο ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα θέξνπλ 

εηο πέξαο, αλαθαιχπηνληαο ηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε αιιά θαη ην θελφ ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Flores & Day (2006) σο «θξίζε ηαπηφηεηαο» (crisis of 

identity) (p. 226).  

ην ζρνιηθφ πιαίζην, ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο δηαθξίλεη αξθεηνχο 

λένπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην βηψλνπλ θπξίσο ζηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο αιιά θαη κε ηελ θνπιηνχξα, ηηο λφξκεο θαη ηηο αμίεο πνπ ηε δηέπνπλ, ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηε κείσζε ηεο δηάζεζεο γηα θαηλνηνκίεο θαη πξφνδν, ελψ 

δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. Ο λένο εθπαηδεπηηθφο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θνηλσληθνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, γίλεηαη δέθηεο 

θαη θνξέαο κελπκάησλ, θαλεξψλ ή φρη, ζρεηηθά κε ηε ζηάζε πνπ νθείιεη λα 

αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη 

πηνζέηεζαλ αμίεο θαη λφξκεο πνπ ππαγφξεπε ε δεδνκέλε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ελψ 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ κηα ζπκκφξθσζε εθ 

κέξνπο ηνπο θαη κηα ηάζε ππνρσξεηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο (βι. Lacey, 1977, Vonk, 1993). 

Παξάιιεια, ε ηάζε ζπκκφξθσζεο ιεηηνπξγεί αξθεηέο θνξέο κεησηηθά σο 

πξνο ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ εθθξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο. 

Γεληθά, νη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεηηθέο ή φρη, ζηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεπθφιπλζε ή 

παξεκπφδηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη νπσζδήπνηε ζηελ 

αλαδεκηνπξγία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Flores & Day, 2006).  

ηελ πνξεία αλαδήηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί 

θαη ν πξνζσπηθφο παξάγνληαο, ν ηξφπνο δειαδή πνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο 

πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη επηξξνέο ινηπφλ ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη 

ε ηαπηφηεηα ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ αζθνχληαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ην 

πξνζσπηθφ απφζεκα, ε πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

(Flores & Day, 2006).    

χκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο, ππάξρνπλ θάπνηα ζηάδηα, ηα νπνία 

κεηέξρεηαη ν λένο εθπαηδεπηηθφο θαη κέζα απφ ηα νπνία ζθπξειαηείηαη θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Σν 1977, ν Lacey πεξηέγξαςε ηξία ζηάδηα: α) ν 

κήλαο ηνπ κέιηηνο (honeymoon), β) ε θξίζηκε θαηάζηαζε θαη γ) ε επάλνδνο ή ε 

απνηπρία. Μεηαγελέζηεξα, ν Vonk (1989) πξνζδηφξηζε δχν θάζεηο πνπ 

δηαθξίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ: α) ην μεθίλεκα 

θαη β) ηελ αλάπηπμε / εμέιημε κέζα ζην επάγγεικα. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ 
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πξναλαθεξζέλησλ ζηαδίσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

επεξρφκελσλ δπζθνιηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ν αλαζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

λένο εθπαηδεπηηθφο ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαξθή 

αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ. 

O Day (1999) αλαθέξεη φηη ηα δχν πξψηα ρξφληα δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ κηα πάιε δχν θαηεπζχλζεσλ, φπνπ απφ ην έλα κέξνο νη 

εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πξνζπαζψληαο λα ζπληαηξηάμνπλ αξκνληθά ηε δνπιεηά ηνπο κε 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε δνπιεηά ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ππφθεηληαη εθηεζεηκέλνη ζηηο ηζρπξέο δπλάκεηο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ 

επηηάζζεη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα (p. 59). ’ απηφ ην ζπληαίξηαζκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο δξψληνο ππνθεηκέλνπ θαη ησλ δνκψλ θαη πιαηζίσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ηαπηφηεηα δηαδξακαηίδεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν φπσο 

έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνλ Giddens (1991).  

Αξρηθά, δηαηππψζεθε ε ζέζε (Nias, 1989) φηη πθίζηαηαη κηα αληίζεζε 

κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ / νπζηαζηηθνχ εαπηνχ (substantial self – “me”) θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ εαπηνχ (social self – “teacher”), ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηνπο 

λένπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα δχν είδε «εαπηψλ» δξνπλ ζρεηηθά αλεμάξηεηα, ελψ ε 

ελζσκάησζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αηνκηθή απηνεηθφλα βξέζεθε 

–πάληα ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα- λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Όπσο επηζεκαίλεηαη, πεξίπνπ θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπο, έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα εθθξάζνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. Γίλεηαη ινηπφλ κηα δηηηή δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο, απφ ηε κηα ε επαγγεικαηηθή θαη απφ ηελ άιιε ε απηνεηθφλα. Οη δχν 

απηνί πφινη θαίλεηαη λα ελεξγνχλ απηφλνκα –ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.  

Σε ζέζε ηεο Nias (1989) πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ιίγν αξγφηεξα νη 

Cooper and Olson (1996), φπνπ εξεπλεηηθά δηαηχπσζαλ νξηζκέλεο ζέζεηο. Καηά 

πξψηνλ, ππνζηήξημαλ φηη γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ε αηνκηθή ππφζηαζε 

(self) δελ είλαη ελππφζηαην (ππαξθηφ) αιιά ππφθεηηαη ζε θαηαζθεπή πνπ 

ζπληειείηαη ζε κηα ηξέρνπζα πνξεία δηακέζνπ εκπεηξηψλ πνπ είλαη πξνζσξηλέο 

θαη ζηεξίδνληαη ζηα θαζεκεξηλά βηψκαηα. Ζ κνξθνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο, 

δειαδή, ζπλίζηαηαη ζε κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηέρεη ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εκπεηξηψλ, θαζψο ηηο βηψλνπκε. 

Δπίζεο, ν εαπηφο δελ είλαη ακεηάβιεηνο θαη ζηαζεξφο, αιιά είλαη κηα ζρεηηθά 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελε νληφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απαξηίδεηαη 

απφ πνιιαπιά «εγψ» θαη ζπλερψο ελεκεξψλεηαη, δηακνξθψλεηαη θαη 

ηξνπνπνηείηαη, θαζψο ην άηνκν αλαπηχζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 

αιιειεπηδξά κε άιινπο.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Cooper and Olson (1996), έλα βαζηθφ εκπφδην 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη ηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά, φπνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη πξνζσπηθέο ελζπκίζεηο θαη ηζηνξίεο ηεο δηθήο ηνπο παηδηθήο 

ειηθίαο, θαη ζηα νξζνινγηθά κνληέια θαη θαηαζθεπέο ηεο γλψζεο. Οη ελέξγεηεο θαη 

νη πξάμεηο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ην γλψξηζκα λα κελ είλαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο απφ παξνληηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά νχηε θαη απφιπηα 

πξνζθνιιεκέλεο ζην παξειζφλ. Αληίζεηα, «δεκηνπξγνχλ ηνλ θφζκν ηνπο, ελψ 

παξάιιεια δηακνξθψλνληαη απφ απηφλ» (Cooper and Olson, 1996, p. 83).  

 Μηα άιιε πηπρή, ζηελ νπνία έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε νη Cooper and 

Olson (1996) θαη νη Flores and Day (2006),  είλαη ε επηξξνή πνπ αζθείηαη ζηελ 

ηαπηφηεηα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα ζπλαηζζήκαηα 

κε ηε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα, θαζψο, φπσο αλαθέξεη ε 

Nias (1996), ε εθπαηδεπηηθή πξάμε, εθφζνλ πεξηθιείεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, απηφκαηα αλαδεηθλχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

θαζεκεξηλά έξρνληαη ζε επαθή κε κηα πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ, πνπ αξθεηέο 

θνξέο είλαη αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ θπξηαξρεί ή δεκηνπξγείηαη 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ δηαζέζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε.  

ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζε ζπνπδαζηέο – εθπαηδεπηηθνχο, δηαθάλεθε 

φηη ζπρλά αλαγθάδνληαη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα θαηαπλίμνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, φηαλ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ 

(ζεζπηζκέλνπ) ξφινπ πνπ ηνχο αλαηίζεηαη, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη πεξηραξάθσζε 

ηεο πξνζσπηθήο «θσλήο» ζην φλνκα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο (Cooper and Olson, 

1996, p. 87). Ζ δηδαθηηθή πξάμε, ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνυπνζέηεη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ρεηξίδεηαη πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζηαθέο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ζπλδξάκεη 
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ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ (Flores 

& Day, 1996).    

 

 

2.8 πκπεξάζκαηα 

 

 Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη, δηακνξθψλεηαη, 

επεξεάδεηαη θαη νδεγείηαη ζε αλαπξνζαξκνγή ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

πνηθίινη θαη ζπρλά βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο (Day et al., 2006). Ζ 

ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο επηδέρεηαη –ζην πιαίζην κηαο ηξέρνπζαο θαη δπλακηθήο 

πνξείαο- αλαπξνζαξκνγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελδνζρνιηθέο θαη κε, ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ, αιιά θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ νξακαηίδνληαη νη ίδηνη λα ελζαξθψζνπλ. Παξάιιεια, ε ζχλζεζε 

απηή αηηηνινγεί θαη ηελ πθηζηάκελε χπαξμε ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα. Χζηφζν, ζα κπνξνχζακε λα ηνπο 

εληάμνπκε ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή 

ζχγθιηζε κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (βι. π.ρ. Beijaard, 2000, Hebert & 

Worthy, 2001, Flores & Day, 2006): 1) ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, 2) ηελ 

αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία / ηηο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 3) ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ην βηνγξαθηθφ απφζεκα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επηξξνή 

βέβαηα πνπ αζθείηαη απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δηαθνξνπνηείηαη γηα ηνλ θαζέλα 

εθπαηδεπηηθφ. Αξθεηνί εξεπλεηέο (βι. π.ρ. Hargreaves, 1994, Nias 1989, 1996) 

αλαθέξνπλ φηη ε ζχζηαζε θαη ε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο δελ 

εμαληιείηαη απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ακηγψο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα ηελ έθβαζε ελφο ζπγθεξαζκνχ ζηνηρείσλ ηφζν 

ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε (van den Berg, 2002). Σν θξάκα ινηπφλ ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ παξάγνληα εθείλν πνπ νξίδεη 

ηε δηαθχκαλζε ηεο επηξξνήο θαζεκηάο ησλ αλσηέξσ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.        
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ηελ πνξεία βέβαηα δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, εθηφο 

απφ ηνπο ηξεηο πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ 

ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηέρεη ν παξακειεκέλνο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ πξνζθέξεηαη γηα εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ (Nias 1996, Hargreaves, 1998).         

 Σέινο, κηα πηπρή πνπ εμεηάζηεθε κεκνλσκέλα είλαη ε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζεγγίζνπλ, λα βηψζνπλ θαη ηειηθά λα ελζσκαηψζνπλ ην λέν 

ηνπο ξφιν, νη πξψηεο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη ζπλζέηνπλ έλα ζθεληθφ πεξίπινθν θαη ηδηαίηεξα επαίζζεην, πνπ 

φκσο επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

 Σελ επηξξνή πνπ αζθνχλ απηέο νη πξψηεο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχνληαη θαη ν αληίθηππνο πνπ έρνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπνπδαζηψλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ην πξνζσπηθφ ππφβαζξν, ζα απνηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο.  
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3Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ  

 

 

 3.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη κηα έλλνηα ζχλζεηε θαη πνιπζρηδήο, ελψ 

πξνθαιεί ηδηαίηεξα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ε αληίιεςε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. ηελ εκπεηξηθή απηή κειέηε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) (Γ΄ θαη 

Γ΄ έηνο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, θαζψο 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο Πάηξαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

εθηηκνχκε φηη ζα αλαδείμεη κηα πιεξέζηεξε θαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ην δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Απφ ην έλα κέξνο, 

εμεηάδνληαη απφςεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαη, απφ ην άιιν κέξνο, ησλ 

θνηηεηψλ πνπ, έρνληαο σο εθφδην ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ζπνπδέο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ζεσξήζακε φηη ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

Ζ επηινγή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δχν 

ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ έγηλε κε βάζε ην θξηηήξην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. Οη 

πξαθηηθέο αζθήζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζηα ειιεληθά θαη ζε άιια επξσπατθά αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα, θαη ζεσξείηαη φηη ε πξψηε απηή επαθή, κέζσ ησλ πξαθηηθψλ 

αζθήζεσλ, κε ην κειινληηθφ ηνπο έξγν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηαπηνηήησλ ηνπο (Flores & Day, 2006). Ζ άπνςε απηή ζπλάδεη 

θαη κε ην πλεχκα πνπ δηέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Οη 

πξαθηηθέο αζθήζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ππνρξεσηηθφ θνκκάηη ηεο 

αθαδεκατθήο κφξθσζεο ησλ θνηηεηψλ θαη εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε επηδίσμε 

γηα «εθπαίδεπζε δαζθάισλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο θαη 
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κειινληηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο» (βι. Οδεγφο πνπδψλ 

Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ απφ 2001 έσο 2008).  

Ήδε ζην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 320/1983, πνπ θαζνξίδεη ηελ απνζηνιή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, αλαθέξεηαη: «Γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηελ πξάμε, ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζηε κειέηε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ καζεηή, ρξεζηκνπνηνχληαη ζρνιεία Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο» (βι. 

επίζεο, Οδεγνί πνπδψλ ΠΣΓΔ 2001-2008). Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ θνηηεηή αιιά θαη ε απαξαίηεηε θαη επηηπρήο ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

απηέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο θαη λα ζεσξείηαη άξηηα θαηαξηηζκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα 

αζθήζεη έξγν ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ (Γάζηνπ, 

θ.ά., 1995, Παπαθσλζηαληίλνπ, Π., 1991, Φηιίππνπ, Κ., 1984), ππάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ 

πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ, ψζηε απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (βι. π.ρ. Hebert & 

Worthy, 2001, Flores & Day, 2006, Raffo & Hall, 2006). Τπνζηεξίδεηαη φηη κέζα 

απφ ηε ζρνιηθή πξαθηηθή επηδηψθεηαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηνλ 

παηδαγσγηθφ, δηδαθηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο  θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζρνιηθή δσή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέξρνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

 

3.2. θνπφο ηεο έξεπλαο 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θνηηεηψλ 

Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ ππφζεζή καο είλαη φηη θαη νη δχν νκάδεο ηνπ 
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δείγκαηφο καο, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ ζρεκαηίζεη ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, νη νπνίεο φκσο δηαθνξνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ ππεηζέξρεηαη ν 

παξάγσλ ηεο εκπεηξίαο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

3.3. Μέζνδνο - Γείγκα 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαη εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ζπγθξνηείηαη απφ 130 πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο Γ΄ θη Γ΄ έηνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, απφ 67 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θνηηνχλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηπραίν δείγκα 35 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 (ρεηκεξηλφ εμάκελν). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. 

πληάρζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα, ην έλα γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ην άιιν γηα ηηο 

δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. ηνπο θνηηεηέο κνηξάζηεθαλ 150 ζπλνιηθά 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ ηα 130 (πνζνζηφ απφθξηζεο: 

86,6%). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ρνξεγήζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα θαη απαληήζεθαλ ηα 

67 (πνζνζηφ απφθξηζεο 67%). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία 

ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο κνηξάζηεθαλ 53 εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπκπιεξψζεθαλ ηα 

35 (πνζνζηφ απφθξηζεο 62,3%), φζνο ήηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

δηδαζθφλησλ ζηα ηέζζεξα (4) 12/ζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο πνπ 

επηζθεθζήθακε.    

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε 

δηφηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε απάληεζε πνιιψλ αηφκσλ, είλαη 

ζρεηηθά εχθνιν λα κνηξαζηεί, ελψ ν απξφζσπνο ραξαθηήξαο θαη ε αλσλπκία ηνπ 

ζπληεινχλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εξσηψκελσλ λα απαληήζνπλ κε πεξηζζφηεξε 

εηιηθξίλεηα (Altrichter et al. 2001, Javeau, 1996, Κπξηαδή, 2003). Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ, είλαη ε επηθξάηεζε ησλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά ζην δείγκα 
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θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο (Altrichter et al. 

2001, Javeau, 1996, Κπξηαδή, 2003).  

Αλαθνξηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο, 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ επηά (7), ηέζζεξεο (4) θιεηζηνχ ηχπνπ 

(εξσηήζεηο 1,4,5 θαη 7) θαη ηξεηο (3) αλνηθηνχ (εξσηήζεηο 2,3 θαη 6). ηελ αξρή 

ηέζεθαλ εξσηήζεηο γηα ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο (θχιν, 

έηνο θνίηεζεο θαη ηφπνο θαηαγσγήο). Αθνινχζσο δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (αξηζκφο εξσηεκάησλ 1, 2 θαη 3) θαη 

θαηφπηλ εμεηάζηεθαλ νη ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (αξηζκφο εξσηεκάησλ 4, 5, 6 θαη 

7).  

Σν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηέρεη πέληε (5) ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο, ηέζζεξεηο (4) θιεηζηνχ ηχπνπ θαη έλα (1) εξψηεκα πνπ είλαη 

ζπλδπαζκφο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Πξνεγείηαη θαη εδψ ε δηεξεχλεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο, ηελ νξγαληθή ζέζε, ην πηπρίν θαη ηηο ινηπέο ζπνπδέο. Αλαθνξηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη εξσηήζεηο είλαη φκνηεο  κε 

ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηνπο θνηηεηέο, κε κφλε δηαθνξά έλα εξψηεκα πνπ 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ην νπνίν επηδηψθεηαη 

πεξαηηέξσ ε δηεξεχλεζε ησλ ζέζεψλ ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Ζ επηινγή ησλ φκνησλ εξσηήζεσλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο έγηλε 

ζθφπηκα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ ζε αληηζηνηρία νη δχν 

απηέο νκάδεο θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.   

Γηα ηε ζηάζκηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνεγήζεθε πηινηηθή δηαλνκή ζε 

θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηνπο παξαθάησ ιφγνπο.  

1) Οη θνηηεηέο Γ΄ θαη Γ΄ έηνπο  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ εκπιέθνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο 

πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε δεκνηηθά ζρνιεία, κε βάζε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

εξεπλεηηθέο απαηηήζεηο, ιφγσ ηεο πξνεγεζείζαο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζήο 

ηνπο.  

 2) Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ, 

έρνπλ αξθεηά έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα 
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ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία.  Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ 

ζεσξήζεθε φηη πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θίλεηξα γηα ελεκέξσζε. Με ην 

ίδην ζθεπηηθφ απεπζπλζήθακε ζηνπο ζπνπδαζηέο/ζηξηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, νη νπνίνη είλαη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνί θαη γίλνληαη δεθηνί θαηφπηλ επηηπρνχο εμέηαζεο ζε γξαπηέο 

δνθηκαζίεο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηψλ πξνυπεξεζίαο (Ν. 

2327/1995, Β, Άξζξα 5 & 9). Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνέξρνληαη κάιηζηα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηεο 

Αηηηθήο, γεγνλφο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ζηνλ πιεζπζκφ έξεπλαο 

εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο.  

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε δχν δηαθνξεηηθέο εκέξεο: κηα 

ηπραία εξγάζηκε εκέξα εδφζεζαλ ζηνπο θνηηεηέο Γ΄ θαη Γ΄ έηνπο ζην ακθηζέαηξν 

δηδαζθαιίαο ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ ζπνπδαζηέο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ., θαη κία άιιε εκέξα κνηξάζηεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS (έθδνζε 15,0).  

Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ καο νδεγεί ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαηηζηηθνχ δείθηε, ηνπ κε παξακεηξηθνχ Kruskal- Wallis, πνπ 

είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ ζε έλα 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη αλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(http://www.le.ac.uk/bl/gat/virtualfc/Stats/kruskal.html).   

ε κία πεξίπησζε επίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ 

ηνπ Spearman, πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζχλνιν ηηκψλ κεηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ηηκψλ θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζε αχμνπζα θιίκαθα (Howitt, D & Cramer, D, 

2006). Σέινο, ε κέζνδνο ηνπ Υ2 κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα 

ηελ αλάιπζε πηλάθσλ δηαζηαχξσζεο ή ζπλάθεηαο κε βάζε δχν νλνκαζηηθέο 

κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο (Howitt & Cramer, 2006). 
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3.4. Σα δεδνκέλα  

Ζ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη σο εμήο. Αξρηθά ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκηά νκάδα ηνπ δείγκαηνο α) 

θνηηεηέο, β) εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη γ) εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο. 

Δλ ζπλερεία, ζα γίλεη ζπδήηεζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ηξεηο νκάδεο 

ηνπ δείγκαηνο.  
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Α. Φνηηεηέο 

Σν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ έρεη ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία (Α.1.), ελ ζπλερεία νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην Σκήκα πνπ επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ (εξσηήκαηα: 1, 

2 θαη 3) (Α.2.) θαη αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη  νη ζέζεηο ηνπο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (εξσηήκαηα: 4, 5, 6 θαη 7) (Α.3.).   

 

Α.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 130 θνηηεηψλ /ηξηψλ εμεηάζηεθαλ σο πξνο:  

-ην θχιν, 

-ην έηνο θνίηεζεο, 

-ηνλ ηφπν θαηαγσγήο. 

Χο πξνο ην θχιν, παξνπζηάδεηαη κηα άληζε θαηαλνκή ηνπ γπλαηθείνπ 

πιεζπζκνχ, κε πνζνζηφ 92,3%, έλαληη ηνπ αλδξηθνχ κε 7,7%.  

Χο πξνο ην έηνο θνίηεζεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ, 

ππεξηεξνχλ νη θνηηεηέο ηνπ Γ΄ έηνπο (Γ΄ έηνο 96,9% θαη Γ΄ έηνο 3,1%).    

Ζ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπο  έγηλε κε 

βάζε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο ή άιιε ρψξα πξνέιεπζεο (βι. 

Πίλαθαο Α.1.).  

 

Πίλαθαο Α.1.  Γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θνηηεηψλ 

 Ν % 

Θξάθε 0 0 

Μαθεδνλία 2 1,54 

Ήπεηξνο 2 1,54 

Θεζζαιία 8 6,15 

ηεξεά Διιάδα 29 22,31 

Πεινπφλλεζνο 75 57,7 

Νεζηά Αηγαίνπ 5 3,84 

Νεζηά Ηνλίνπ 4 3,07 

Κξήηε 3 2,31 

Κχπξνο 2 1,54 

ΤΝΟΛΟ 130 100,00 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Πεινπφλλεζν (57,7%) θαη ηε 

ηεξεά Διιάδα (22,31%), δηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε κε 

ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (Ν. Αραΐαο).  

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Α.2. Απφςεηο ησλ θνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ην Σκήκα πνπδψλ ηνπο. 

ηελ πξψηε εξψηεζε «Απνηεινχζε πξψηε ζαο επηινγή ην Τκήκα πνπ 

ζπνπδάδεηε;», ην 87,7% ησλ θνηηεηψλ / -ηξηψλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ην 12,3% 

αξλεηηθά. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ / -ηξηψλ είρε σο πξψηε επηινγή ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. ηε δεχηεξε 

εξψηεζε ζηελ νπνία εθιήζεζαλ λα απαληήζνπλ φινη νη θνηηεηέο /-ηξηεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ πξψηε εξψηεζε, εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο:  «Παξάγνληεο 

πνπ επεξέαζαλ ηελ επηινγή ζαο: 1. Πξνζσπηθή επηινγή, 2. Οηθνγέλεηα, 3. 

Σρνιείν (καζεηηθέο εκπεηξίεο), 4. Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 5. Τπραία βξέζεθα κε 

βάζε ηηο κνλάδεο επηηπρίαο θαη 6. Άιια (αλαθέξαηε πνηά)». Οη εξσηψκελνη 

κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α.2., πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο Α.2. Παξάγνληεο επηινγήο* 

 Ν % 

Πξνζσπηθή επηινγή 117 90,0 

Οηθνγέλεηα 66 50,8 

ρνιείν (καζεηηθέο εκπεηξίεο) 30 23,1 

Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ 25 19,2 

Σπραία βξέζεθα κε βάζε ηηο κνλάδεο επηηπρίαο 0 0,00 

Άιια (αλαθέξαηε πνηα) 24 18,5 

*’ απηή ηελ εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο  

 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ / -ηξηψλ (90,0%) δειψλεη φηη 

απνηεινχζε πξνζσπηθή ηνπο επηινγή ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα, ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε (αξηζκ. 1) ζρεηηθά κε ην αλ απνηεινχζε 

πξψηε επηινγή πξνηίκεζήο ηνπο ην ελ ιφγσ Σκήκα. Αθνινπζεί ε νηθνγέλεηα, ην 
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ζρνιείν κε ηηο καζεηηθέο εκπεηξίεο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο παξάγσλ ηεο 

ηπραηφηεηαο κε βάζε ηηο κνλάδεο επηηπρίαο δελ επειέγε απφ θαλέλα θνηηεηή, 

επηβεβαηψλνληαο ηε ζπλεηδεηή επηινγή. ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεπηαίαο 

εξψηεζεο δεηηέηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηπρφλ άιιεο επηινγέο. Οη επηπιένλ 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ Σκήκαηνο, κέζα απφ απνδειηίσζε 

ησλ απαληήζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α.3.   

 

Πίλαθαο Α.3. Άιινη παξάγνληεο επηινγήο 

 Ν % 

Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 14 58,34 

Δλαζρφιεζε κε παηδηά 4 16,66 

Γαζθάια δεκνηηθνχ 2 8,33 

Πνηφηεηα εξγαζίαο επαγγέικαηνο (ειεχζεξνο ρξφλνο) 2 8,33 

Αιιαγή επαγγέικαηνο /πεξαηηέξσ ζπνπδέο 2 8,34 

ΤΝΟΛΟ 24 100,00 

 

  Ζ απάληεζε κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ. κε ην πέξαο 

ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (πνζνζηφ 58,34%), ελψ αθνινπζεί ε αγάπε πξνο 

ηα παηδηά θαη ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (πνζνζηφ 

16,66%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν απηνί παξάγνληεο επηινγήο γηα ηηο ζρνιέο 

ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε άιια εξεπλεηηθά 

πνξίζκαηα (βι. π.ρ. Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε 22/95, ζει. 258). ηελ ηξίηε θαηά 

ζεηξά εξψηεζε αλαθέξεηαη ε δαζθάια ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο παξάγσλ 

επηξξνήο ζε πνζνζηφ 8,33%. Οη επφκελεο απαληήζεηο εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (8,33%), κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ 

πξνζθέξεη, ελψ δχν ππνθείκελα ηεο έξεπλαο (πνζνζηφ 8,33%) αλέθεξαλ ηελ 

επηζπκία απφθηεζεο δεχηεξνπ πηπρίνπ θαη ηηο επηπιένλ ζπνπδέο (απφ ΑΣΔΗ) 

(πνζνζηφ 8,34%).  

ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο θαηάξηηζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζαο ηαπηφηεηαο;» Όινη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 100%) 

ζεσξνχλ απαξαίηεηεο ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

απαξαίηεηεο νη πξαθηηθέο αζθήζεηο παξνπζηάδνληαη κε ηα πνζνζηά αληηζηνίρσο 

ζηνλ Πίλαθα Α.4. 
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Πίλαθαο Α.4. Πξαθηηθέο Αζθήζεηο * 

 Ν % 

Απφθηεζε εκπεηξίαο 48 36,92 

Δμνηθείσζε κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 47 36,15 

χλδεζε ζεσξίαο κε πξάμε 34 26,15 

Πξνζέγγηζε κειινληηθνχ επαγγέικαηνο 32 24,62 

Δπαθή / αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο 21 16,15 

Αλαθάιπςε πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ (σο  κειινληηθνί 
εθπαηδεπηηθνί) 

15 
11,53 

Τπεξλίθεζε θφβσλ θαη άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηδαζθαιία 5 3,84 

Οη ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν 4 3,07 
*’ απηή ηελ εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο  

   

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ (36,92%) εζηηάδεη ζηελ 

απφθηεζε εκπεηξίαο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. Αθνινπζεί ε άπνςε 

(36,15%) φηη απνθηνχλ εμνηθείσζε κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ: ε ρξήζε ησλ λέσλ βηβιίσλ, ε 

έλλνηα ηεο ηάμεο, νη ζπλάδειθνί ηνπο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη νη δπζθνιίεο 

ζην ρψξν. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (26,15%) επίζεο αλαθέξζεθε ζηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δφζεθε ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο π.ρ. ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο απαηηήζεηο κε ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλνο. Ζ επαθή κε ηελ 

παηδηθή ειηθία, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 16,15% απνηειεί ζεηηθή παξνρή 

ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. Απνθαιππηηθή γηα ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ νη 

θνηηεηέο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή είλαη ε ελδνζθφπεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη 

ίδηνη γηα ην θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβάιιεη ην επάγγεικα πνπ έρνπλ επηιέμεη (11,53%). Δπίζεο, αμηνζεκείσηε 

είλαη ε επηζήκαλζε γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο λα μεπεξαζηνχλ νη φπνηεο θνβίεο θαη αλαζθάιεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία (3,84%). Σέινο, νξηζκέλνη θνηηεηέο (3,07%) αλαθέξνληαη ζηηο 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Βέβαηα δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ πξφθεηηαη γηα ηηο 

πξαθηηθέο αζθήζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ θάπνηα 

δηδαζθαιία ζε δεκνηηθφ ζρνιείν (ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία), ε νπνία ιεηηνπξγεί 

σο πξφηππν γηα ηε δηδαζθαιία πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ή γηα θάπνηνπ 

άιινπ είδνπο δηδαζθαιία πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επφκελε.   

Οη θνηηεηέο απνδίδνπλ ινηπφλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε. ηηο απφςεηο πνπ εθθέξνληαη γηα 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθαίλεηαη γεληθά κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο 
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θαηάζηαζεο, ελψ επηδηψθνπλ λα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα αιιά θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Α.3. Απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ηέζζεξεο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Νν 4, 5, 6 θαη 7) πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ζ εξψηεζε 4: «Σχκθσλα κε ηνλ Kelchtermans (1993), 5 ζηνηρεία 

απαξηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Η απηφ-εηθφλα (ε πεξηγξαθή πνπ 

δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνπο ίδηνπο), ε απηφ-εθηίκεζε (πψο θξίλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο άιινπο), ην εξγαζηαθφ 

θίλεηξν (πξνζήισζε ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ), ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο 

(νξηνζέηεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο), νη κειινληηθέο πξννπηηθέο (νη πξνζδνθίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε)». Οη θνηηεηέο /-ηξηεο 

ηαμηλφκεζαλ ζε θιίκαθα απφ ην 1 (ηζρπξφηεξν) σο ην 5 (αζζελέζηεξν), θαζέλα 

απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο εξψηεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη φηη ζπλζέηνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. Ζ ηαμηλφκεζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο Α.5.):     

  

Πίλαθαο Α.5. ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ Kelchtermans, 1993 

 1 2 3 4 5   

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Απηνεηθφλα 15 11,5 15 11,5 34 26,2 35 26,9 30 23,1 129 99,2 

Απηνεθηίκεζε 21 16,2 28 21,5 36 27,7 33 25,4 11 8,5 129 99,2 

Δξγαζηαθφ θίλεηξν 54 41,5 29 22,3 19 14,6 17 13,1 10 7,7 129 99,2 

Αίζζεζε θαζήθνληνο 33 25,4 45 34,6 18 13,8 19 14,6 14 10,8 129 99,2 

Μειινληηθέο 

πξννπηηθέο 

6 4,6 12 9,2 22 16,9 25 19,2 64 49,2 129 99,2 

Υακέλεο ηηκέο N=1   0,8% 1 0,8 

ΤΝΟΛΟ      130 100,0 

 

ρεηηθά κε ηελ απηνεηθφλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (26,9%) 

βαζκνιφγεζε απηφλ ηνλ παξάγνληα κε ηέζζεξα (4). ηε ζπλέρεηα, ην ζηνηρείν ηεο 

απηνεθηίκεζεο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε κε πνζνζηφ 27,7%.  Αθνινπζεί ην 

εξγαζηαθφ θίλεηξν, ε πξνζήισζε δειαδή ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ, φπνπ ην 
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41,5% ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ θαηαηάζζεη ην ζηνηρείν απηφ ζηελ πξψηε ζέζε 

(1). Ζ θαηάηαμε απηή επηβεβαηψλεη φηη νη θνηηεηέο είλαη απφιπηα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ Σκήκαηνο πνπ επέιεμαλ λα 

ζπνπδάζνπλ θαη ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. ηελ ηεξαξρηθή απηή 

θαηάηαμε ησλ πέληε ζηνηρείσλ ηνπ Kelchtermans (1993), ηε δεχηεξε ζέζε (2) 

θαίλεηαη λα θαηέρεη ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο  κε πνζνζηφ 34,6%. Σέινο, ην 

ζηνηρείν ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ βαζκνινγήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ζηελ 

πέκπηε ζέζε (5) ζε πνζνζηφ 49,2%. ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη  κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ε θαηαλνκή ηεο πξψηεο επηινγήο φπσο απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο, θαζψο ην ςεθίν 1 ζηελ ελ ιφγσ 

ηεξάξρεζε θαηείρε ηελ ηζρπξφηεξε ζέζε. Οπφηε ζεσξήζακε ζθφπηκν λα 

απνκνλψζνπκε ηελ πξψηε επηινγή φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα ηελ 

παξνπζηάζνπκε ζην Γξάθεκα 1. 

 

 

Γξάθεκα 1 Φνηηεηέο - ηνηρεία Kelchtermans (1993) 

Με ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ γίλεηαη έληνλα αηζζεηή ε δηάθξηζε ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εξγαζηαθφ θίλεηξν, ηελ πξνζήισζε ζην 

επάγγεικα πνπ επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ. Ζ ζέζε πνπ απνδίδεηαη ζην 

εξγαζηαθφ θίλεηξν απνπλέεη αηζηνδνμία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πνξείαο πνπ πξφθεηηαη 

λα δηαγξάςνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. ην εξψηεκα απηφ δεηηφηαλ λα 

αμηνινγεζνχλ ηεξαξρηθά ηα πέληε ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα, ζε θιίκαθα απφ 1-5 κε ην λνχκεξν 1 λα είλαη ην ηζρπξφηεξν θαη ην 
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λνχκεξν 5 ην αζζελέζηεξν. Χο εθ ηνχηνπ, πηζηεχνπκε φηη ζα έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα παξνπζηάζνπκε θαη ηελ θαηαλνκή πνπ επέιεμαλ νη πξνπηπρηαθνί 

ζπνπδαζηέο αλαθνξηθά κε ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. Σν Γξάθεκα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη εχγισηηα θαη κε 

ζαθήλεηα: 

 

 

Γξάθεκα 2 Φνηηεηέο-Σαμηλφκεζε Νν 5 - ηνηρεία Kelchtermans (1993) 

 

Μέζα απφ ην γξάθεκα είλαη θαλεξφ φηη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο αλαδεηθλχεηαη απηφο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο, ηηο πξνζδνθίεο δειαδή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ απηνεηθφλα, ηελ 

πεξηγξαθή πνπ δίλνπλ νη ίδηνη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ εξψηεζε απηή βξίζθεηαη θαη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απ’ φπνπ θαη ζα γίλεη αληηπαξαβνιή.      

  Ζ επφκελε εξψηεζε (Νν 5) έρεη αληιεζεί απφ ηηο απφςεηο ησλ Beijaard et 

al. (2000), πνπ δηαθξίλνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πνπ 

πξνεγήζεθε. Ζ εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο: «Οη Beijaard et al. (2000) 

αλαθέξνπλ φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) 

έκθαζε ζην αληηθείκελν (ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα γλψζεο θαη 

δεμηνηήησλ), β) έκθαζε ζηε δηδαθηηθή (ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα 

εθηέιεζεο, δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο πνξείαο ζηελ ηάμε), γ) έκθαζε ζηελ 
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παηδαγσγηθή (έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ εληζρχνπλ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

εζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή)». Ο Πίλαθαο Α.6.α. παξνπζηάδεη ηηο επηινγέο ησλ 

θνηηεηψλ: 

 

Πίλαθαο Α.6.α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο  θαηά Beijaard et al., (2000) 

 1 2 3  

 Ν Ν Ν Ν 

Έκθαζε ζην αληηθείκελν 10 55 64 129 

Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή 23 52 54 129 

Έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή 96 22 11 129 

Υακέλεο ηηκέο 1 1 1 1 

ΤΝΟΛΟ    130 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα Α.6. είλαη θαλεξφ φηη νη παξάγνληεο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζην αληηθείκελν (Ν=64) θαη ζηε δηδαθηηθή (Ν=54) θαηέρνπλ κε ειάρηζηε κεηαμχ 

ηνπο δηαθνξνπνίεζε ηελ ηξίηε ζέζε, ελψ ε παηδαγσγηθή (Ν=96) βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξηψλ απηψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Beijaard et al. (2000), επηρεηξνχκε κε ηνλ Πίλαθα Α.6.β. λα 

απνηππψζνπκε ηηο επηινγέο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.  

 

Πίλαθαο Α.6.β. ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηά ηνπο Beijaard et al., (2000) 

1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή Ν % Ν % 

Αληηθείκελν Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή 2 1,54 
10 7,7 

Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή 8 6,15 

Γηδαθηηθή Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή 9 6,92 
23 17,7 

Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν 14 10,77 

Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν Γηδαθηηθή 46 35,38 
96 73,8 

Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή Αληηθείκελν 50 38,46 

Υακέλεο ηηκέο 1 0,78 1 0,8 

ΤΝΟΛΟ 130 100,00 130 100,0 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε ζηήιε δίλνληαη φινη νη ζπλδπαζκνί φπσο 

επειέγεζαλ απφ ην δείγκα. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπλδπαζκψλ γίλεηαη ζε δεπγάξηα, 

κε βάζε ηελ πξψηε θάζε θνξά επηινγή. Σα δχν πξψηα θειηά έρνπλ σο πξψηε 

επηινγή ην αληηθείκελν, ηα δχν επφκελα ηε δηδαθηηθή θαη ηα δχν ηειεπηαία ηελ 

παηδαγσγηθή. ηηο ζηήιεο δχν θαη ηξία δίλνληαη ην πιήζνο θαη ην πνζνζηφ ηνπ,  
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ελψ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο θαηαγξάθνληαη ην πιήζνο θαη ην πνζνζηφ ηεο 

πξψηεο επηινγήο ζε θαζέλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, αληηθείκελν, δηδαθηηθή θαη 

παηδαγσγηθή. Ζ ζηήιε απηή απνθηά ζεκαζία απφ ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο 

εκπεξηέρνπλ αμηνιφγεζε θαη ε θαζεκηά απάληεζε απνθιείεη θάζε άιιε, ελψ ην 

λνχκεξν έλα (1) νξίζακε φηη είλαη ην ηζρπξφηεξν. Θεσξήζακε φηη ζα δηεπθφιπλε 

λα εμεηάζνπκε πνην ζηνηρείν απφ ηα ηξία νξίδεηαη σο απηφ κε ηε ζπνπδαηφηεξε 

βαξχηεηα γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.   

Απφ ηηο απαληήζεηο πξνέθπςαλ φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί 6 σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ αλάκεζα ζηα ηξία ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, κε δηαθνξά 

βέβαηα ζηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε θαηεγνξία ζπλδπαζκψλ. Οη ηέζζεξηο 

θαηά ζεηξά πξψηνη ζπλδπαζκνί ζπγθεληξψλνπλ ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ / -ηξηψλ, ελψ αληίζεηα ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

παξαηεξείηαη ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζπλδπαζκνχο πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ ηελ 

παηδαγσγηθή σο πξψηε επηινγή. Σν 73.8% ηνπ πιεζπζκνχ, 96 ζπλνιηθά 

εξσηψκελνη θνηηεηέο (θαη απφ ηνπο δχν ζπλδπαζκνχο) ζεκείσζαλ σο πξψηε 

επηινγή ηελ έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή. εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη ε έκθαζε ζηε δηδαθηηθή θαη ζην αληηθείκελν ιεηηνπξγνχλ κε 

ηελ ίδηα πεξίπνπ βαξχηεηα γηα φζνπο θαηέηαμαλ ζηελ πξψηε ζέζε ηελ 

παηδαγσγηθή. Σα πνζνζηά είλαη απνθαιππηηθά: 35,38% έδσζαλ ηε δεχηεξε ζέζε 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ ηξίηε ζηε δηδαθηηθή, ελψ 38,46% ηνπνζέηεζαλ 

ζηε δεχηεξε ζέζε ηε δηδαθηηθή θαη ζηελ ηξίηε ην αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα, 23 

ζπλνιηθά άηνκα (πνζνζηφ: 17,7%) επέιεμαλ ηε δηδαθηηθή ζηελ πξψηε ζέζε 

πξνηίκεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 (6,92%) δήισζαλ ζε θζίλνπζα πνξεία ην 

αληηθείκελν θαη ηελ παηδαγσγηθή, ελψ 14 άηνκα (10,77%) ηελ παηδαγσγηθή θαη ην 

αληηθείκελν. Σέινο, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 7,7% έδεημε πξνηίκεζε ζην 

αληηθείκελν, κε 2 ππνθείκελα (1,54%) λα ζέηνπλ ζε ζεηξά θαηάηαμεο ηε δηδαθηηθή 

θαη ηελ παηδαγσγηθή θαη 8 ππνθείκελα (6,15%) πξψηε ηελ παηδαγσγηθή θαη κεηά 

ηε δηδαθηηθή.  

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα Α.6.β. παξνπζηάδεηαη θαη κε ηε κνξθή 

γξαθήκαηνο, φπνπ κε ζπλνπηηθφ ηξφπν θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή.  Σν 

Γξάθεκα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξψηεο επηινγήο 

θαζελφο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο.  
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Γξάθεκα 3 Φνηηεηέο - ηνηρεία Beijaard et al., (2000) 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ απνθαιχπηεηαη φηη ππάξρεη 

ζαθήο ζπζρέηηζε εθ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο.  

ηελ εξψηεζε ππ’ αξηζκφλ 6: «Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, φηαλ απνηππψλεη ζε εκεξήζηα θχιια εξγαζίαο ηα κηθξά θαζεκεξηλά 

γεγνλφηα ηνπ ζρνιείνπ. Σπκθσλείηε;». ΝΑΗ / ΟΥΗ θαη γηαηί;   

 Με ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ζε εκεξήζηα θχιια εξγαζίαο εθθξάδεηαη 

ζεηηθά ην 91,5% ησλ θνηηεηψλ (119 άηνκα) θαη αξλεηηθά ην 8,5% (11 άηνκα). Οη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απνδειηηψζεθαλ ζε δχν πίλαθεο. ηνλ Πίλαθα Α.7.α. 

δίλνληαη νη απνδειηησκέλεο απαληήζεηο (91,5%) πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηηθή 

απάληεζε ηεο θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε.  
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Πίλαθαο Α.7.α. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο – θαηαθαηηθή απάληεζε*  

 Ν % 

Σα ιάζε ιεηηνπξγνχλ σο κέζν απηναμηνιφγεζεο θαη απηνθξηηηθήο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ψζηε λα απνθχγεη ηελ επαλάιεςή ηνπο θαη λα ζέηεη ζηφρνπο 
42 35,29 

Απνηειεί βνήζεκα θαη εκπεηξία γηα κειινληηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 35 29,41 

Γηακνξθψλεη ηε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο ηάμεο  26 21,84 

Αλαηξέρεη ζε φ,ηη έρεη ήδε θαηαγξάςεη, φηαλ θπξίσο πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο 
22 18,48 

Παξαηεξεί ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ, απνθηά κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα 13 10,92 

Η θαζεκεξηλφηεηα πξνζθέξεη ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα γηα λα ζηεξηρζεί ε 

δηδαζθαιία 
3 2,52 

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο 3 2,52 

Λεηηνπξγνχλ σο βνήζεκα γηα επφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ίδηα 

ηάμε 
2 1,68 

* Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφςεηο   

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35,29% ζεσξεί φηη, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο ησλ ιαζψλ, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζε απηά 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά γηα παξφκνηεο κειινληηθέο ελέξγεηεο. 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη σο ζηνηρεία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο γηα λα θαηαγξαθνχλ λννχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηα ιάζε θαη νη 

αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ην 29,41% ε θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ιεηηνπξγεί 

σο κέζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαζψο δξα ζπλεπηθνπξηθά σο 

βνήζεκα θαη εκπεηξία γηα κειινληηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ θαηαγξαθή 

ιεηηνπξγεί ζαλ εκεξνιφγην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μέζα επίζεο απφ ηα εκεξήζηα 

θχιια εξγαζίαο είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ (21,84%). Ζ απάληεζε απηή ιεηηνπξγεί 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ παξεκθεξή απάληεζε πνπ ζεσξεί φηη κέζα απφ ηα θχιια 

εξγαζίαο παξαηεξεί ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ θαη απνθηά κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα (10,92%). Γηα ην 18,48% ε θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ζπκβάιιεη ζηελ 

επίιπζε παξφκνησλ γεγνλφησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο. Έλα κηθξφ 

ζρεηηθά πνζνζηφ (2,52%) ζεσξεί φηη ε θαζεκεξηλφηεηα παξέρεη ηα θαιχηεξα 

παξαδείγκαηα γηα λα ζηεξηρηεί ε δηδαζθαιία πάλσ ζε απηά. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

θαηαγξαθήο είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνβιήκαηα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο (2,52%).  

Σα εκεξήζηα θχιια κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνήζεκα γηα 

επφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ίδηα ηάμε. Ζ πεξίπησζε απηή 

βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη ηα θχιια εξγαζίαο ζα κεηαβηβάδνληαη, θάηη πνπ είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ φια ηα αλσηέξσ πνπ ζεσξνχληαη σο πξνζσπηθέο 

ζεκεηψζεηο πνπ θξαηάεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα δηθή ηνπ ρξήζε. Οη αηηηνινγήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ζεηηθή άπνςε ηεο θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ κηθξψλ θαη θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ, έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία, ηελ 

νπνία αληηιακβάλνληαη είηε κέζα απφ ηνλ ίδην είηε κέζα απφ ηνπο καζεηέο θαη ην 

ζρνιείν.  Δίλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ηα πνζνζηά πνπ εθθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε εκεξήζησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδνληαη ζε 

απηά, θαζψο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηα επαγγεικαηηθά ελία, πξνάγεηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κέζα 

απφ θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ απνηειεί απηνζθνπφ 

ε ηήξεζε εκεξήζησλ θχιισλ εξγαζίαο, γηαηί θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε 

ελδερφκελε ηππνιαηξεία. Ζ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη λα πθίζηαηαη σο επηθνπξηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο θαη λα κπνξέζεη –κέζα απφ ηελ επίγλσζε πιένλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

λα νδεγεζεί  ζε εθπαηδεπηηθφ πνπ εθθέξεη ιφγν γηα ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Οη 

πνηθίιεο αηηηνινγήζεηο πνπ απνδειηηψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο δηαπλένληαη απφ 

ην φξακα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κε ζαθή αλαδήηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο, πνπ ζέιεη λα πξνιακβάλεη  ή λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηάμε, ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην.  

Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ αληίιεςε ηεο 

θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο σο εξγαιείν γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη απφςεηο 

ησλ θνηηεηψλ πνπ εθθέξνπλ αξλεηηθή άπνςε θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Α.7.β. 

πνπ αθνινπζεί. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κφλν ην 63,3% ησλ αηφκσλ πνπ 

επέιεμαλ ηελ αξλεηηθή απάληεζε αηηηνιφγεζαλ ηε ζέζε ηνπο.  
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Πίλαθαο Α.7.β. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο –αξλεηηθή απάληεζε*    

 Ν % 

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δελ απνηππψλεηαη, γηαηί έηζη γίλεηαη ηππηθή ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
2 18,18 

Γελ ζρεηίδνληαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κε ηελ θαηαγξαθή εκεξεζίσλ 

θχιισλ 
2 18,18 

Οη εκπεηξίεο βηψλνληαη, δελ ρξεηάδνληαη «απνηχπσζε» 2 18,18 

Πνιιέο ελέξγεηεο –πξάμεηο πξνθχπηνπλ εθηφο πξνγξάκκαηνο 1 9,09 

 *Γελ απαληήζεθε απφ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο   

   

Οη ηξεηο πξψηεο αηηηνινγήζεηο απνδφζεθαλ απφ ίζν αξηζκφ εξσηεζέλησλ (2 

άηνκα), κε πνζνζηφ 18,18% ζε θαζεκηά απάληεζε. ηελ πξψηε αηηηνιφγεζε 

εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή δηαδηθαζία. Πξαγκαηηθά, ε 

θαηαγξαθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελδερνκέλσο ελέρεη απηή ηελ παγίδα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζην ηη ζα θαηαγξάθεη αιιά 

θαη γηα ην ζθνπφ πνπ πξνβαίλεη ζηελ ηήξεζε επαγγεικαηηθνχ εκεξνινγίνπ. Οη 

έλλνηεο επίζεο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εκεξήζηα θχιια εξγαζίαο δελ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (18,18%), ελψ πθίζηαηαη θαη ε άπνςε φηη νη εκπεηξίεο 

ιεηηνπξγνχλ βησκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δε ρξεηάδνληαη θαηαγξαθή (ν φξνο 

απνηχπσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο 2 

εξσηψκελνπο). Σέινο, γηα έλαλ εξσηψκελν (πνζνζηφ 9,09%) ε θαζεκεξηλή 

θαηαγξαθή δελ είλαη εθηθηή, θαζψο πνιιέο ελέξγεηεο πξνθχπηνπλ εθ ησλ 

πζηέξσλ. Πξφθεηηαη γηα θάπνηα ελδερφκελε παξεξκελεία ηεο ρξήζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θχιισλ εξγαζίαο, κε ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κε ηα πέξαο ηνπ 

καζήκαηνο, ηεο εκέξαο ή φπνηε άιινηε θξίλεη ζθφπηκν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Δθ ησλ πξνηέξσλ ζα πξνγξακκαηίζεη 

θάπνηα ζέκαηα / ελέξγεηεο πνπ είλαη πηζαλφ λα ηξνπνπνηεζνχλ, σζηφζν ζηνλ 

ηειηθφ απνινγηζκφ ηνπ ζα θαηαγξάςεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ.  

Αθνινπζεί ε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξψηεκα ήηαλ: 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ζαο άζθεζεο θιεζήθαηε λα αλαιάβεηε 

θαζήθνληα ελφο ξφινπ ζεζπηζκέλνπ. Παξάιιεια φκσο ππάξρεη θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Θεσξείηε φηη:  

 Σπλππάξρνπλ αιιεινεμαξηψκελα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 
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 Σπλππάξρνπλ αλεμάξηεηα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα 

 Υπεξηεξεί ν ζεζπηζκέλνο ξφινο 

 Υπεξηεξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα».  

 

Εεηνχκελν ηεο εξψηεζεο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο 

απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κε ην ζεζπηζκέλν ξφιν πνπ 

αλαιακβάλνπλ κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηήκαηνο ζηεξίρζεθε ζηα πνξίζκαηα κηαο έξεπλαο ησλ Cooper & Olson (1996) 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην 2ν Κεθάιαην γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο Σαπηφηεηεο θαη 

βξίζθεηαη κφλν ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο. Οη 

επηινγέο ησλ θνηηεηψλ έρνπλ σο εμήο (Πίλαθαο Α.8.): 

 

Πίλαθαο Α.8. πλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα θαη ζεζπηζκέλνο ξφινο 

 ΝΑΙ  % 

Αιιεινεμαξηψκελα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 103 79,2 

Αλεμάξηεηα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 16 12,3 

Τπεξηεξεί ζεζπηζκέλνο ξφινο 3 2,3 

Τπεξηεξεί ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 8 6,2 

Υακέλεο ηηκέο   

ΤΝΟΛΟ 130 100,00 

  

Απφ ηα δεδνκέλα είλαη θαλεξφ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (79,2%) ησλ 

εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ ζεσξεί αιιεινεμαξηψκελα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 

θαη ην ζεζπηζκέλν ξφιν. ε θζίλνπζα θιίκαθα, αθνινπζεί ην 12,3%, πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη δξνπλ αλεμάξηεηα νη δχν απηέο έλλνηεο, ζηε ζπλέρεηα ην 6,2% 

δέρεηαη φηη ππεξηεξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα, ελψ ζην ηέινο κφλν ην 2,3% 

αλαθέξεη φηη πξνέρεη ν ζεζπηζκέλνο ξφινο.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη κηα ηάζε ησλ θνηηεηψλ λα 

είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηφζν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα φζν θαη ην 

θαζήθνληα ηνπ ξφινπ πνπ αλαιακβάλνπλ. Ζ χπαξμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηαπηφηεηαο αλαγλσξίδεηαη θαη ζεσξείηαη φηη θηλείηαη εθ παξαιιήινπ κε ην 

ζεζπηζκέλν ξφιν. Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξνρή ηνπ ζεζπηζκέλνπ 

ξφινπ είλαη πεληρξά ελ ζπγθξίζεη κε ηελ θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ απαληήζεσλ 
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αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθεηκέλσλ. Γηα ην 12,3% ησλ θνηηεηψλ νη δχν απηέο 

έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα, θάηη πνπ ίζσο θαλεξψλεη φηη ε επαγγεικαηηθή 

ππφζηαζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ δελ πθίζηαηαη ζαλ νινθιεξσκέλε νληφηεηα, 

αιιά βξίζθεηαη ζε κία πνξεία θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο, κέζσ ησλ 

θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Cooper & Olson, 

1996). Σέινο, ην 6,2% δέρεηαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο 

έλαληη ηνπ ζεζπηζκέλνπ ξφινπ, πνζνζηφ πνπ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα 

νπνία επεξεάδνπλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ (Day et al.,2006, Zembylas, 2003). Με ην εξψηεκα απηφ ζα 

αζρνιεζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζψο ππάξρεη αληίζηνηρν θαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Β. Δθπαηδεπηηθνί Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θνηηνχλ 

ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

παξνπζηάδεη ηελ εμήο δνκή: Δθθηλεί κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (Β.1.) θαη ελ 

ζπλερεία παξαηίζεληαη νη πέληε (5) εξσηήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Β.2.).  

 

Β.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπλειέγεζαλ αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

(α) Φχιν 

(β) ρνιείν (νξγαληθή ζέζε εξγαζίαο) 

(γ) Γηδαθηηθή εκπεηξία (αξηζκφο εηψλ) 

(δ) Πηπρίν 

(ε) Λνηπέο ζπνπδέο  

 (α) Χο πξνο ην θχιν, ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο, κε πνζνζηφ 67,2% έλαληη 

ησλ αλδξψλ κε πνζνζηφ 32,8%.  

(β) Ζ παξνπζίαζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έγηλε ζε επίπεδν λνκνχ. Ο Πίλαθαο Β.1. πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ 

θαηαλνκή. 

 

Πίλαθαο Β.1. Οξγαληθέο ζέζεηο Δθπαηδεπηηθψλ (αλά λνκφ) 

 Ν % 

Ν. Αηηηθήο 18 26,9 

Ν. Αραΐαο 21 31,2 

Ν. Κνξηλζίαο 6 9,0 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 3 4,5 

Ν. Αξθαδίαο 2 3,0 

Ν. Ζιείαο 2 3,0 

Άιια (Γηάζεζε) 1 1,5 

Κελά 14 20,9 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Β.1. ην πςειφηεξν πνζνζηφ θαηαλνκήο 

θαηέρεη ν Ν. Αραΐαο (31,2%) αθνινπζνχλ ν Ν. Αηηηθήο (26,9%), ν Ν. Κνξηλζίαο 

(9%), ν Ν. Αηησιναθαξλαλίαο (4,5%) θαη νη Ν. Αξθαδίαο θαη Ζιείαο κε πνζνζηφ 

3% εμίζνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην 20,9% δελ δήισζε ηελ νξγαληθή ζέζε ζηελ 
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νπνία ππεξεηεί θαη ηέινο κία απάληεζε πνπ δφζεθε αλαθέξεη φηη είλαη ζηε 

δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπο (πνζνζηφ:1,5%).  

(γ) Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνηηνχλ ζην Γηδαζθαιείν 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θπκαίλεηαη, ππνρξεσηηθά βάζεη ηνπ Ν. 2327/1995, απφ 5 

έηε έσο 25 έηε. ηνλ Πίλαθα Β.2. παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα έηε ηεο 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο απφ ην Γηδαζθαιείν 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

 

Πίλαθαο Β.2. Γηδαθηηθή εκπεηξία (Αξηζκφο εηψλ) 

Έηε Ν % 

3-10 26 38,7 

11-15 13 19,5 

16-20 14 20,8 

21-25 12 18,0 

Κελά 2 3,0 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 

 

 Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζπγθέληξσζεο ζεκεηψλεηαη ζηα έηε κε ηε ιηγφηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία (38,7%). 

Απφ 11-15 έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ην πνζνζηφ είλαη 19,5%, απφ 16-20 έηε 

ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 20,8% θαη ηέινο απφ 21-25 έηε ην πνζνζηφ είλαη 18%. 

Σέινο, 3% δελ απάληεζαλ.  

 (δ) Ζ ηέηαξηε εξψηεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αθνξά ην βαζηθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηο απαληήζεηο κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ πηπρίν 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (43,3%), β) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (32,8%) θαη γ) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ νινθιήξσζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα εμνκνίσζεο 

(17,9%). ηνλ Πίλαθα Β.3. παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. 

 

Πίλαθαο Β.3. Πηπρίν Δθπαηδεπηηθψλ 

 Ν % 

Π.Σ.Γ.Δ. 29 43,3 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 22 32,8 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία θαη πηπρίν 
Δμνκνίσζεο 

12 17,9 

Γελ απάληεζαλ 4 6,0 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 
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 (ε) Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αθνξά 

ηελ θαηνρή επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Απφ ην δείγκα ησλ 67 εθπαηδεπηηθψλ - 

ζπνπδαζηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ηίηιν 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (πνζνζηφ 5,97%), νη εθπαηδεπηηθνί κε πηπρίν 

παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο (πέξαλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ή ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο) κε 

πνζνζηφ 26,86%, αθνινπζεί ε θαηεγνξία φζσλ θαηέρνπλ πηπρίν Α.Σ.Δ.Η. 

(πνζνζηφ 5,97%), έλα κέξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,48% πνπ δήισζε άιια κε 

θαηαηαζζφκελα ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (π.ρ. Ο.Α.Δ.Γ.) θαη, ηέινο, ην δείγκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ επηπιένλ ηίηιν ζε πνζνζηφ 57,70%. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην ελ ιφγσ δείγκα δχν εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη 

θαηέρνπλ έλα πηπρίν αλσηέξαο θαη έλα πηπρίν αλσηάηεο ζρνιήο έθαζηνο. Οη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα Β.4. πνπ 

αθνινπζεί.   

 

Πίλαθαο Β.4. Λνηπέο ζπνπδέο* 

 Ν % 

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 4 5,97 

Πηπρίν Α.Δ.Η. 18 26,86 

Πηπρίν Α.Σ.Δ.Η. 4 5,97 

Άιια  3 4,48 

Υσξίο ινηπέο ζπνπδέο 40 59,70 
*’ απηή ηελ εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο  

 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη πξνέθπςε απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνξά ζηε δηάθξηζε ησλ 

πηπρίσλ ζηηο ινηπέο ζπνπδέο, φπσο δειψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πνζνζηφ 87,5%) θαηέρνπλ πηπρίν Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ, ελψ ην 12,5% δειψλεη θαηνρή πηπρίνπ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ.  

 

Β.2. Απφςεηο Δθπαηδεπηηθψλ - πνπδαζηψλ Γηδαζθαιείνπ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Σαπηφηεηαο. 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δξψηεζε Νν 1): «Σχκθσλα 

κε ηνλ Kelchtermans (1993), 5 ζηνηρεία απαξηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ: Η απηφ-εηθφλα (ε πεξηγξαθή πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνπο 

ίδηνπο), ε απηφ-εθηίκεζε (πψο θξίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία απφ ηνπο ίδηνπο 

θαη απφ ηνπο άιινπο), ην εξγαζηαθφ θίλεηξν (πξνζήισζε ζην επάγγεικα πνπ 
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επέιεμαλ), ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο (νξηνζέηεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο), νη 

κειινληηθέο πξννπηηθέο (νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή 

ηνπο αλάπηπμε)», νη ηαμηλνκήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β.5. πνπ παξαηίζεηαη. 

 

Πίλαθαο Β.5. ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ Kelchtermans, (1993) 

 1 2 3 4 5   

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Απηνεηθφλα 9 13,4 12 17,9 13 19,4 11 16,5 9 13,4 54 80,6 

Απηνεθηίκεζε 17 25,4 16 23,9 11 16,4 9 13,4 1 1,5 54 80,6 

Δξγαζηαθφ θίλεηξν 12 17,9 15 22,4 12 17,9 12 17,9 3 4,5 54 80,6 

Αίζζεζε θαζήθνληνο 16 23,9 7 10,4 13 19,4 15 22,4 3 4,5 54 80,6 

Μειινληηθέο 

πξννπηηθέο 
- - 4 6,0 5 7,5 7 10,4 38 56,7 54 80,6 

Υακέλεο ηηκέο N=13  19,4% 13 19,4 

ΤΝΟΛΟ  67 100,0 

 

Δμεηάδνληαο ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πέληε ζηνηρείσλ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο. Σν ζηνηρείν ηεο 

απηνεηθφλαο βαζκνινγήζεθε απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(19,4%) ζηελ ηξίηε ζέζε (3). ηε ζέζε κε ην λνχκεξν έλα (1), ςεθίν κε ηελ 

πςειφηεξε βαξχηεηα απαληψληαη δχν ζηνηρεία κε ζρεηηθά κηθξή δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπο: ε απηνεθηίκεζε (25,4%) θαη ε αίζζεζε θαζήθνληνο (23,9%). ηε ζέζε δχν 

(2) βξίζθεηαη ην εξγαζηαθφ θίλεηξν (22,4%). Ζ παξνπζία δχν πςειψλ πνζνζηψλ 

ζηελ ζέζε έλα (1), είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνπζία θάπνηνπ εθ ησλ πέληε ζηνηρείσλ 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε. Σέινο, ην πέληε (5), νη κειινληηθέο πξννπηηθέο, θαηαηάζζνληαη 

ζηελ πέκπηε ζέζε (5), κε πνζνζηφ 56,7%. Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη 

κειινληηθέο πξννπηηθέο δελ έρνπλ επηιεγεί ζηελ πξψηε ζέζε (1). Ζ παξαηήξεζε 

απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηνχκε φηη αθελφο πξφθεηηαη γηα ην 

ςεθίν κε ηελ ηζρπξφηεξε ζέζε θαη αθεηέξνπ φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ έρεη ηα ιηγφηεξα έηε 

πξνυπεξεζίαο (πνζνζηφ 38,7%). Σέινο, ζηελ παξνχζα εξψηεζε ην 19,4% 

έδσζε ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ειήθζεζαλ ππφςε. Σν 

Γξάθεκα 4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηεο 
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πξψηεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – ζπνπδαζηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

 

Γξάθεκα 4 Δθπαηδεπηηθνί Γηδαζθαιείνπ - ηνηρεία Kelchtermans (1993) 

 

Ζ εξψηεζε Νν 2 αλαθέξεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο, φπσο ηηο αλαθέξνπλ νη Beijaard et al. (2000), πξνβάιινληαο κέζα 

απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ηε ζχλζεζή ηεο. Ζ εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο: 

«Οη Beijaard et al. (2000) αλαθέξνπλ φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη 

ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) έκθαζε ζην αληηθείκελν (ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζε 

ζέκαηα γλψζεο θαη δεμηνηήησλ), β) έκθαζε ζηε δηδαθηηθή (ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

έκθαζε ζε ζέκαηα εθηέιεζεο, δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο πνξείαο ζηελ ηάμε), γ) 

έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή (έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ εληζρχνπλ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή)». ηνλ Πίλαθα Β.6.α. 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα: 

 

Πίλαθαο Β.6.α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηά ηνπο Beijaard et al., (2000) 

 1 2 3  

 Ν Ν Ν Ν 

Έκθαζε ζην αληηθείκελν 11 14 33 58 

Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή 14 30 14 58 

Έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή 33 14 11 58 

Υακέλεο ηηκέο    9 

ΤΝΟΛΟ    67 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν Πίλαθαο Β.6.β. πνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ κε ηελ απφιπηε θαη πνζνζηηαία ζπρλφηεηα 

θάζε επηινγήο.    

 

Πίλαθαο Β.6.β.  ηνηρεία ηαπηφηεηαο (Beijaard et al., 2000) 

1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή Ν % Ν % 

Αληηθείκελν Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή 5 7,5 
11 16,4 

Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή 6 8,9 

Γηδαθηηθή Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή 6 8,9 
14 20,9 

Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν 8 12 

Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν Γηδαθηηθή 8 12 
33 49,3 

Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή Αληηθείκελν 25 37,3 

Υακέλεο ηηκέο 9 13,4 9 13,4 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 67 100,0 

  

ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα Β.6.β. παξνπζηάδνληαη φινη νη δπλαηνί 

ζπλδπαζκνί φπσο θαη επειέγεζαλ απφ ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνηηνχλ 

ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Οη έμη 

ζπλδπαζκνί παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ πξψηε θάζε θνξά επηινγή. Οη δχν 

πξψηνη ζπλδπαζκνί έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επηινγή 1 έκθαζε ζην 

αληηθείκελν. Οη δχν επφκελνη ζπλδπαζκνί έρνπλ ηελ επηινγή 1 ζηε δηδαθηηθή θαη 

νη δχν ηειεπηαίνη ζπλδπαζκνί  δειψλνπλ σο πξψηε επηινγή ηελ παηδαγσγηθή. 

ηε δεχηεξε ζηήιε δίλεηαη ην πιήζνο ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ρσξηζηά θαη ζηελ 

ζηήιε πνπ αθνινπζεί, δίλεηαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο ζπλδπαζκνχο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κε κφλε εμαίξεζε 

ην ζπλδπαζκφ, πνπ πξνηάζζεη ηελ παηδαγσγηθή, θαηφπηλ ηελ δηδαθηηθή θαη ηέινο 

ην αληηθείκελν θαη ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 37,3%. ηηο δχν 

ηειεπηαίεο ζηήιεο δίλεηαη ην πιήζνο θαη ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο επηινγήο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

αληηθείκελν επηιέρζεθε  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξψηε επηινγή κε πνζνζηφ 

16,4%, ε δηδαθηηθή κε πνζνζηφ 20,9% θαη ε παηδαγσγηθή κε πνζνζηφ 49,3%. 

Σέινο, ην 13,4% απνηειεί ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ή ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο έρεη ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα 

έλαληη ηεο δηδαθηηθήο, πνπ θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζέζε θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

ηίζεηαη ηειεπηαίν. Ζ επηινγή ηεο παξνπζίαζεο ησλ πνζνζηψλ απηψλ έγηλε θαζψο 
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ε απάληεζε ζηεξίδεηαη ζε ηεξάξρεζε, φπνπ θάζε ςεθίν εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άπαμ, επηπιένλ ην λνχκεξν 1 είλαη ηζρπξφηεξν έλαληη ηνπ 3. Σν 

Γξάθεκα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη νπηηθνπνηεκέλα ηελ θαηαλνκή ηεο 

πξψηεο επηινγήο θαζεκηάο απφ ηηο ηξείο δηαζηάζεηο, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην δείγκα καο.  

 

 

Γράφημα 5 Εκπαιδευτικοί Διδαςκαλείου - τοιχεία Beijaard (2000) 

 Σν εξψηεκα Νν 3 ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηηο έλλνηεο επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη θαηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηελ ππάξρνπζα ή φρη κεηαμχ ηνπο 

ζπζρέηηζε: «Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φηαλ απνηππψλεη 

ζε εκεξήζηα θχιια εξγαζίαο ηα κηθξά θαζεκεξηλά γεγνλφηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Σπκθσλείηε;». Σν 70,1% ( 47 άηνκα) ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή εκεξήζησλ θχιισλ ελψ ην 25,4% (17 

άηνκα) εθθξάδεηαη αξλεηηθά γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. Σέινο, νη ρακέλεο 

ηηκέο είλαη ζε πνζνζηφ 4,5%. ηε ζπλέρεηα, ηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε 

ζπκπιήξσζε ην 73,1% (49 άηνκα), ελψ δελ απαληήζεθε απφ ην 26,9% (18 

άηνκα).  

Οη απνδειηησκέλεο απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ. Ο Πίλαθαο Β.7.α. δίλεη ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηαγξαθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο.     
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Πίλαθαο Β.7.α. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο – θαηαθαηηθή απάληεζε* 

 Ν % 

Ζ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ζπληειεί ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε ζρεδίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 
15 31,91 

Με ηελ θαηαγξαθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαζηνράδεηαη θαη αμηνινγεί ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά γηα 

κειινληηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 

14 29,79 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα νδεγείηαη 

ζε απηνβειηίσζή ηνπ. 
13 27,65 

Απνθηά νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ ηάμε ηνπ θαη ηεο πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ ηνπ. 
9 19,15 

Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ απνηξέπεηαη ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ 

ζθαικάησλ. 
3 6,38 

Ο εθπαηδεπηηθφο εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο θαη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο είλαη 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη παξφκνηεο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. 
3 6,38 

Ζ θαηαγξαθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 3 6,38 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ιεηηνπξγεί εξεπλεηηθά. 1 2,13 

* Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφςεηο   

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επί ηεο ζεηηθήο θαηαγξαθήο 

(πνζνζηφ: 70,1%), νη ηξεηο πξψηεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Πξσηεχνλ 

πιενλέθηεκα γηα ην 31,91% ζεσξείηαη ην φηη ε θαζεκεξηλή θαηαγξαθή πξνζθέξεη 

ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζπληειεί ζηνλ θαιχηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ. Ακέζσο επφκελν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν (πνζνζηφ 29,79%) είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλαζηνράδεηαη θαη 

αμηνινγεί ηα γεγνλφηα θαη ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

αλαηξνθνδνηηθά γηα κειινληηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Παξαπιήζηα κε ηελ 

πξνεγεζείζα απάληεζε δίλεη θαη ην 27,65% πνπ ζεσξεί φηη ε απνηχπσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη αθνινχζσο ζηελ απηνβειηίσζή ηνπ. 

Οη αηηηνινγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ πεξηζηξέθνληαη, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ην πνζνζηφ απάληεζεο θαζεκηάο, γχξσ απφ ηελ δπλαηφηεηα γηα απφθηεζε 

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο ηάμεο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη απνθπγή 

επαλαιακβαλφκελσλ ιαζψλ. Σέινο έλα ππνθείκελν (πνζνζηφ 2,13%) 
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αληηιακβάλεηαη ηελ εξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ιεηηνπξγεί εξεπλεηηθά.   

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθθέξνπλ 

αξλεηηθή  άπνςε (πνζνζηφ: 8,5%) ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ 

κηθξψλ θαη θαζεκεξηλψλ. Οη αηηηνινγήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β.7.β. Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επειέμαλ ηελ αξλεηηθή απάληεζε, 

κφλν ην 64,71% (11 ππνθείκελα) πξνέβε ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζέζε ηνπ.    

 

Πίλαθαο Β.7.β. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο –αξλεηηθή απάληεζε   

 Ν % 

Η θαζεκεξηλή θαηαγξαθή δε ζρεηίδεηαη θαη δελ νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα κηθξά θαζεκεξηλά, ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη θαη δε 

ρξήδνπλ απνηχπσζεο. 

7 41,18 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηππνιαηξηθή /δεκνζηνυπαιιειηθή ζπλήζεηα πνπ δελ νδεγεί ζε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αιιά ζε πεξηπησζηνινγία. 
3 17,64 

Ο ρξφλνο (γηα ηελ θαηαγξαθή) απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 1 5,88 

Γελ απάληεζαλ 6 35,30 

ΤΝΟΛΟ 17 100,00 

  

Απφ ην ζχλνιν ησλ αηηηνινγήζεσλ, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ 

(41,18%) εηζεκαίλεηαη φηη ηα κηθξά θαζεκεξηλά γεγνλφηα είλαη επαλαιακβαλφκελα 

θαη άλεπ ζεκαζίαο, ψζηε λα σζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνβεί ζηελ 

θαηαγξαθή ηνπο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ πξνάγεη ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ αξθεηέο θνξέο πξφθεηηαη γηα κηα ηππνιαηξηθή 

ζπλήζεηα (πνζνζηφ 17,64%). Σέινο, έλαο εθπαηδεπηηθφο (5,88%) ζεκεηψλεη φηη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνδειηίσζε ησλ κηθξψλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ 

απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.    

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε ππάξρεη κφλν ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

«Ταμηλνκήζαηε κε 1, 2, 3 (1 ηζρπξφηεξν, 3 αζζελέζηεξν) ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνινπζνχλ, αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο: Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ, Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία / 

δηδαθηηθέο εκπεηξίεο, Πξνζσπηθφηεηα / βηνγξαθηθφ απφζεκα». Οη ζπλδπαζηηθέο 

απαληήζεηο θαη ηα πνζνζηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β.8. 
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Πίλαθαο Β.8. 

1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή Ν % Ν % 

Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πξνζσπηθφηεηα 3 4,5 
3 4,5 

Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ –Πξνζσπηθφηεηα – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία 0 0,0 

Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Πξνζσπηθφηεηα 9 13,4 
33 49,2 

Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πξνζσπηθφηεηα – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ 24 35,8 

Πξνζσπηθφηεηα – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία 3 4,5 
23 34,4 

Πξνζσπηθφηεηα – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία –Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ 20 29,9 

Υακέλεο ηηκέο 8 11,9 8 11,9 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 67 100,0 

 

Με βάζε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηηο εμήο 

δηαπηζηψζεηο. Ο ζπλδπαζκφο πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35,8%) 

δίλεη βαξχηεηα ζηελ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηέινο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Μεγάιε επίζεο ζπρλφηεηα απαληήζεσλ (29,9%) 

παξνπζηάδεη ν ζπλδπαζκφο πνπ εζηηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηελ αθαδεκατθή 

πξνεηνηκαζία θαη ηέινο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Κνηλφ γλψξηζκα ησλ δχν 

απηψλ ζπλδπαζκψλ πνπ πξναλαθέξζεζαλ είλαη φηη σο ιηγφηεξν ηζρπξφ νξίδεηαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί παξνπζηάδνπλ κηθξέο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ ηειεπηαία επίζεο ζηήιε ηνπ Πίλαθα παξνπζηάδεη ηελ 

πξψηε επηινγή απφ θάζε ζπλδπαζκφ. Ζ επηινγή ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο 

/ δηδαθηηθέο εκπεηξίεο ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ 

(49,2%), ελψ αθνινπζεί κε 3,4% ε πξνζσπηθφηεηα σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Σέινο, ζε ρακειά πνζνζηά θηλείηαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ (4,5%). ην Γξάθεκα 6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο πξψηεο 

επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – ζπνπδαζηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ. 
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Γξάθεκα 6 Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ-Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία-Πξνζσπηθφηεηα 

Ζ 5ε εξψηεζε (βιέπε επίζεο, εξσηεκαηνιφγην πξνο θνηηεηέο, εξψηεκα Νν 7) 

ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, κε κηα κφλν επηινγή ζηελ απάληεζε: «Ωο εθπαηδεπηηθνί 

έρεηε θιεζεί λα αλαιάβεηε θαζήθνληα ελφο ξφινπ ζεζπηζκέλνπ. Παξάιιεια φκσο 

ππάξρεη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Θεσξείηε φηη:  

 Σπλππάξρνπλ αιιεινεμαξηψκελα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα; 

 Σπλππάξρνπλ αλεμάξηεηα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα; 

 Υπεξηεξεί ν ζεζπηζκέλνο ξφινο; 

 Υπεξηεξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα;». ηνλ Πίλαθα Β.9., πνπ 

αθνινπζεί, δίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Πίλαθαο Β.9. πλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα θαη ζεζπηζκέλνο ξφινο 

 ΝΑΙ  % 

Αιιεινεμαξηψκελα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 56 83,6 

Αλεμάξηεηα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 4 6,0 

Τπεξηεξεί ζεζπηζκέλνο ξφινο 5 7,4 

Τπεξηεξεί ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 1 1,5 

Υακέλεο ηηκέο 1 1,5 

ΤΝΟΛΟ 67 100,0 
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 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 67 εθπαηδεπηηθψλ (83,6%) ππνζηεξίδεη φηη 

ζπλππάξρνπλ αιιεινεμαξηψκελα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο δχν θαηεγνξίεο ζπγθεληξψλνπλ κηθξά 

πνζνζηά απαληήζεσλ, 6,0% θαη 7,4%, αληίζηνηρα, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα επηιέγεηαη κφλνλ απφ ην 1,5%. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ θαη πνπ απνηέιεζαλ ηελ ηξίηε νκάδα ηνπ 

δείγκαηφο καο. 
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Γ. Δθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο πφιεο 

  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο είλαη ην ίδην 

κε εθείλν πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο - ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.   

 

Γ.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο: 

 (α) Χο πξνο ην θχιν, ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 85.7% έλαληη 

ησλ αλδξψλ κε πνζνζηφ 14.3%. 

(β) Ζ νξγαληθή ζέζε εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζε ζρνιεία εληφο 

ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ. 

(γ) Χο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

παξαηεξνχληαη ζηα έηε πξνυπεξεζίαο πνπ εθηείλνληαη απφ 11 έσο θαη 20 ρξφληα, 

γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη δηφηη ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο ελ ιφγσ πφιεο (βι. 

Πίλαθα Γ.1.). 

 

Πίλαθαο Γ.1. Γηδαθηηθή εκπεηξία (Αξηζκφο εηψλ) 

Έηε Ν % 

0-5 2 5.7 

6-10 4 11.4 

11-15 8 22.9 

16-20 8 22.9 

21-25 3 8.5 

26-30 6 17.2 

31- + 4 11.4 

ΤΝΟΛΟ 35 100,0 

 

 (δ) ρεηηθά κε ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο απαληήζεηο 

ηνπο κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο – φπσο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ- ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ πηπρίν 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο κε εμνκνίσζε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη θαη 

ηε θνίηεζή ηνπο ζε Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ηνλ Πίλαθα Γ.2. 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα. 
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Πίλαθαο Γ.2. Πηπρίν Δθπαηδεπηηθψλ 

 Ν % 

Π.Σ.Γ.Δ. 12 34,3 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 12 34,3 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία κε Δμνκνίσζε 8 22,9 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία κε Γηδαζθαιείν 2 5,7 

Γελ απάληεζαλ 1 2,8 

ΤΝΟΛΟ 35 100,0 

 

Σα δχν ηζφπνζα θαη πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πηπρίν Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη Παηδαγσγηθψλ 

Αθαδεκηψλ αληίζηνηρα (πνζνζηφ 34,3%). Αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πεξάησζαλ ην πξφγξακκα ηεο εμνκνίσζεο (22,9%).    

 (ε) Χο πξνο ηελ θαηνρή επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ, απφ ην δείγκα ησλ 35 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ θαη ππεξεηνχλ ζηα 4 ζρνιεία ηνπ θέληξνπ ηεο 

Πάηξαο, πνπ επηζθεθζήθακε, πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ.3. 

 

Πίλαθαο Γ.3. Λνηπέο ζπνπδέο* 

 Ν % 

Γηδαθηνξηθφ  1 2,9 

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 2 5,7 

Πηπρίν Α.Δ.Η. 3 8,6 

Πηπρίν Α.Σ.Δ.Η. 1 2,9 

Άιια  2 5,7 

Υσξίο ινηπέο ζπνπδέο 27 77,1 
*’ απηή ηελ εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο  

 

Γ.2. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο θαη 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα 

ηελ πξψηε εξψηεζε (Δξψηεζε Νν 1) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, «Σχκθσλα κε ηνλ 

Kelchtermans (1993), 5 ζηνηρεία απαξηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Η 

απηφ-εηθφλα (ε πεξηγξαθή πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνπο ίδηνπο), ε απηφ-

εθηίκεζε (πψο θξίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο 

άιινπο), ην εξγαζηαθφ θίλεηξν (πξνζήισζε ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ), ε 

αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο (νξηνζέηεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο), νη κειινληηθέο 

πξννπηηθέο (νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπο 

αλάπηπμε)», ε ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Γ.4.  



 

 

96 

Πίλαθαο Γ.4. ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ Kelchtermans (1993) 

 1 2 3 4 5   

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Απηνεηθφλα 2 5,7 7 20,0 6 17,1 6 17,1 9 25,7 30 85,6 

Απηνεθηίκεζε 12 34,2 5 14,3 9 25,7 4 11,4 0 0,0 30 85,6 

Δξγαζηαθφ θίλεηξν 7 20,0 4 11,4 6 17,1 9 25,7 4 11,4 30 85,6 

Αίζζεζε θαζήθνληνο 9 25,7 10 28,5 5 14,3 5 14,3 1 2,8 30 85,6 

Μειινληηθέο 

πξννπηηθέο 

0 0,0 4 11,4 4 11,4 6 17,1 16 45,7 30 85,6 

Υακέλεο ηηκέο Ν=5  14,4% 5 14,4 

ΤΝΟΛΟ      35 100,0 

 

 Οη παξαηεξήζεηο πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ Πίλαθα Γ.4. ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο. ρεηηθά κε ην ζηνηρείν ηεο απηνεηθφλαο, νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

(25,7%) εληνπίδνληαη ζηελ πέκπηε ζέζε (5). Αληίζεηα, ε απηνεθηίκεζε 

θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε (πνζνζηφ 34,2%). ηε ζπλέρεηα, ην εξγαζηαθφ 

θίλεηξν ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηέηαξηε ζέζε (πνζνζηφ 25,4%), ελψ ε αίζζεζε ηνπ 

θαζήθνληνο ζεσξείηαη αξθεηά ηζρπξή θαζψο θαηαηάζζεηαη ζηε 2ε ζέζε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (28,5%). Σέινο, νη κειινληηθέο πξννπηηθέο 

βξίζθνληαη ζηελ 5ε ζέζε κε πνζνζηφ 45,7% ησλ απαληήζεσλ. ην Γξάθεκα 7 

θαίλνληαη νη απαληήζεηο ηεο πξψηεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

     

 

Γξάθεκα 7 Δθπαηδεπηηθνί πφιεο - ηνηρεία Kelchtermans (1993) 
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ηελ 2ε εξψηεζε, «Οη Beijaard et al. (2000) αλαθέξνπλ φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) έκθαζε ζην αληηθείκελν (ν 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα γλψζεο θαη δεμηνηήησλ), β) έκθαζε ζηε 

δηδαθηηθή (ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα εθηέιεζεο, δηδαθηηθήο θαη 

καζεζηαθήο πνξείαο ζηελ ηάμε), γ) έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή (έκθαζε ζε ζέκαηα 

πνπ εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή)». 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ.5.α.  

 

Πίλαθαο Γ.5.α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο (Beijaard et al., 2000) 

 1 2 3  

 Ν Ν Ν Ν 

Έκθαζε ζην αληηθείκελν 1 9 21 31 

Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή 3 18 10 31 

Έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή 27 4 0 31 

Υακέλεο ηηκέο    4 

ΤΝΟΛΟ    35 

 

Δλ ζπλερεία, ζηνλ Πίλαθα Γ.5.β. παξνπζηάδνληαη, κε ηε βνήζεηα ησλ 

δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ, νη επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Πίλαθαο Γ.5.β.  ηνηρεία ηαπηφηεηαο (Beijaard et al., 2000) 

1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή Ν % Ν % 

Αληηθείκελν Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή 0 0,0 
1 2,9 

Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή 1 2,9 

Γηδαθηηθή Αληηθείκελν Παηδαγσγηθή 0 0,0 
3 8,6 

Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν 3 8,6 

Παηδαγσγηθή Αληηθείκελν Γηδαθηηθή 9 25,7 
27 77,1 

Παηδαγσγηθή Γηδαθηηθή Αληηθείκελν 18 51,4 

Υακέλεο ηηκέο 4 11,4 4 11,4 

ΤΝΟΛΟ 35 100,0 35 100,0 

  

Ήδε απφ ηνλ πίλαθα Γ.5.α. θαζίζηαηαη ζαθήο ε ηάζε πνπ επηθξαηεί θαη 

δίλεη βαξχηεηα ζην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο (Ν=27).ηελ πξψηε ζηήιε 

παξνπζηάδνληαη φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ βάζεη 

ηεο αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ. Οη έμη ζπλδπαζκνί 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ πξψηε θάζε θνξά επηινγή. Οη δχν πξψηνη 

ζπλδπαζκνί έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επηινγή 1 ζην αληηθείκελν. Οη δχν 
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επφκελνη ζπλδπαζκνί έρνπλ ηελ επηινγή 1 ζηε δηδαθηηθή θαη νη δχν ηειεπηαίνη 

ζπλδπαζκνί δειψλνπλ σο πξψηε επηινγή ηελ παηδαγσγηθή. ηε δεχηεξε ζηήιε 

δίλεηαη ην πιήζνο ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ρσξηζηά θαη ζηελ ζηήιε πνπ αθνινπζεί, 

δίλεηαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ζπλδπαζκνχο δελ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κε κφλε εμαίξεζε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

ζπλδπαζκνχο πνπ πξνηάζζνπλ ηελ παηδαγσγηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 25,7% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ πξψηε ηελ παηδαγσγηθή αθνινχζσο ην αληηθείκελν 

θαη ηέινο ηε δηδαθηηθή θαη ην 51,4% δειψλεη πξψηε ηελ παηδαγσγηθή, θαηφπηλ ηε 

δηδαθηηθή θαη ηέινο ην αληηθείκελν.  

ηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο δίλεηαη ην πιήζνο θαη ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο 

επηινγήο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν επηιέρζεθε πξψην απφ ην 2,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ε δηδαθηηθή απφ ην 8,6% θαη ε παηδαγσγηθή απφ ην 77,1%. Σέινο, ην 11,4% 

απνηειεί ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ή ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε 

δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο έρεη ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

δχν ζηνηρείσλ. Σν Γξάθεκα 8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη νπηηθνπνηεκέλα ηελ 

θαηαλνκή ηεο πξψηεο επηινγήο θαζεκηάο απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

 

 

Γξάθεκα 8 Δθπαηδεπηηθνί πφιεο - ηνηρεία Beijaard et al., (2000) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ 3ε εξψηεζε «Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε φηαλ απνηππψλεη ζε εκεξήζηα θχιια εξγαζίαο ηα κηθξά θαζεκεξηλά 
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γεγνλφηα ηνπ ζρνιείνπ. Σπκθσλείηε;», δεηηέηαη λα ηνπνζεηεζνχλ πξψηα νη 

εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαο Ναη ή Όρη (θιεηζηνχ ηχπνπ εξψηεκα) θαη θαηφπηλ λα 

αηηηνινγήζνπλ ηε ζέζε ηνπο (αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεκα). Σν 57,1% (20 άηνκα) 

ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 

εκεξήζησλ θχιισλ, ελψ ην 37,2% (13 άηνκα) εθθξάδεηαη αξλεηηθά γηα ηελ κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζε. Σέινο, νη ρακέλεο ηηκέο είλαη ζε πνζνζηφ 5,7%. ηε ζπλέρεηα, 

ηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε ζπκπιήξσζε ην 62,9% (22 άηνκα) ελψ δελ 

απαληήζεθε απφ ην 37,1% (13 άηνκα). Οη απνδειηησκέλεο απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Ο Πίλαθαο Γ.6.α. δίλεη ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο θαηαγξαθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.     

 

Πίλαθαο Γ.6.α. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο – θαηαθαηηθή απάληεζε*  

 Ν % 

Η θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο: βιέπεη 

ηα γεγνλφηα πην αληηθεηκεληθά, πξνβιεκαηίδεηαη θαη πξνβαίλεη ζε απηναμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ.  

9 25,7 

Η απνδειηίσζε κηθξψλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ καζεηψλ, ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ φζν θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο θαη απνθηά 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ηάμεο. Έρεη «εηθφλα» ηνπ καζεηή, ψζηε λα ελεκεξψλεη ηνπο 

γνλείο. 

9 25,7 

Με ηελ θαηαγξαθή δηαπηζηψλεη \ εληνπίδεη άκεζα ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο θαη 

απνθεχγεη ηελ επαλάιεςή ηνπο ή πξνβαίλεη ζε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

3 8,6 

* Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφςεηο   

 

Οη αηηηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη 

ζηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ εζηηάδνληαη είηε ζηε βειηίσζε ησλ 

ίδησλ σο επαγγεικαηηψλ είηε ζηε βειηίσζε ησλ ίδησλ κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπο. Πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε κέζα απφ ηα ιάζε ηνπο 

(8,6%), κέζα απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο (25,7%) θαη κέζα απφ ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ ηνπο (25,7%). 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εθθέξνπλ αξλεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ 

θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ. Οη αηηηνινγήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Γ.7.β.  
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Πίλαθαο Γ.6.β. Καηαγξαθή θαζεκεξηλφηεηαο –αξλεηηθή απάληεζε   

 Ν % 

Η θαζεκεξηλή θαηαγξαθή δελ είλαη απαξαίηεηε θαζψο πξέπεη λα δίλεηαη βάξνο ζηα 

ζνβαξά θαζεκεξηλά γεγνλφηα, ελψ ηα κηθξά απνηππψλνληαη ζηε κλήκε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

3 8,6 

Γελ ππάξρεη επάξθεηα ρξφλνπ γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία 2 5,7 

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζε «άηππα εμσζεζκηθά πιαίζηα» ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο.   

1 2,9 

Η επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη κέζα /θαη αλάινγα απφ ηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή. 

1 2,9 

Κελά  8 22,9 

  

Ζ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο–ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (βι. 

Πίλαθα Β.7.β.) σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα ηεο 

θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη δελ ρξήδνπλ θαηαγξαθήο, 

γηαηί ζπγθξαηνχληαη ζηε κλήκε (8,6%). Ο παξάγνληαο επίζεο ηεο επάξθεηαο 

ρξφλνπ θαίλεηαη λα είλαη αλαζηαιηηθφο γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία (5,7%).  

ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, «Ταμηλνκήζαηε κε 

1, 2, 3 (1 ηζρπξφηεξν, 3 αζζελέζηεξν) ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνινπζνχλ, 

αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο: Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ, Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία / 

δηδαθηηθέο εκπεηξίεο, Πξνζσπηθφηεηα / βηνγξαθηθφ απφζεκα», νη ζπλδπαζηηθέο 

απαληήζεηο θαη ηα πνζνζηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ.7. θαησηέξσ. 

 

Πίλαθαο Γ.7.  

1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή Ν % Ν % 

Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πξνζσπηθφηεηα 0 0.0 0 0.0 

Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ –Πξνζσπηθφηεηα – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία 0 0.0 

Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Πξνζσπηθφηεηα 0 0.0 14 40.0 

Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πξνζσπηθφηεηα – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ 14 40.0 

Πξνζσπηθφηεηα – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία 6 17.1 19 54.3 

Πξνζσπηθφηεηα – Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία – Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ 13 37.2 

Υακέλεο ηηκέο 2 5.7 2 5.7 

ΤΝΟΛΟ 35 100,0 35 100,0 
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Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (40%) δίλεη κεγάιε έκθαζε 

πξψηα ζηελ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, θαηφπηλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηέινο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ην πνζνζηφ πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα (54,3%) δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηηο δχν επφκελεο 

αμηνινγήζεηο. Σν 37,2% αμηνινγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ σο ην ιηγφηεξν 

ηζρπξφ θαη κφιηο ην 17,1% θαηαηάζζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζηε 2ε ζέζε 

θαη ηζρπξφηεξν ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο.  Ζ πξνηεξαηφηεηα θαζεκηάο ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ δίλεηαη κε ην Γξάθεκα 9 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Γξάθεκα 9 Πεξηβάιινλ ζρνιείνπ-Αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία-Πξνζσπηθφηεηα 

 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα: «Ωο εθπαηδεπηηθνί έρεηε θιεζεί λα αλαιάβεηε 

θαζήθνληα ελφο ξφινπ ζεζπηζκέλνπ. Παξάιιεια φκσο ππάξρεη θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Θεσξείηε φηη:  

 Σπλππάξρνπλ αιιεινεμαξηψκελα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα; 

 Σπλππάξρνπλ αλεμάξηεηα ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα; 

 Υπεξηεξεί ν ζεζπηζκέλνο ξφινο; 

 Υπεξηεξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα;».  

 

Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (80,0%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθεληξψλνληαη ζην 

ζεζπηζκέλν ξφιν πνπ ζπλππάξρεη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα. Αληίζεηα, ηα 
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ππφινηπα ηξία εξσηήκαηα παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή ηζνβαζκία ζρεηηθά κε ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ. ηνλ Πίλαθα Γ.8. δίλνληαη  

αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Πίλαθαο Γ.8. πλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα θαη ζεζπηζκέλνο ξφινο 

 ΝΑΙ  % 

Αιιεινεμαξηψκελα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 28 80,0 

Αλεμάξηεηα ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 2 5,7 

Τπεξηεξεί ζεζπηζκέλνο ξφινο 1 2,9 

Τπεξηεξεί ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 4 11,4 

ΤΝΟΛΟ 35 100,0 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο νδεγεί ζηε 

δηαηχπσζε θάπνησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα.  
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3.5  ηαηηζηηθή αλάιπζε – πδήηεζε 

 

 Δπηρεηξψληαο κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα θάησζη. Οη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο (87,7%) δειψλνπλ σο πξψηε επηινγή εηζαγσγήο ην ελ 

ιφγσ ηκήκα θαη ε επηινγή απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ (90%) εθθξάδεη πξνζσπηθή βνχιεζε, ελψ 

θαλείο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ επέιεμε ηελ απάληεζε φηη βξέζεθε ηπραία κε 

βάζε ηηο κνλάδεο επηηπρίαο. Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ε 

θνίηεζε ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαίλεηαη λα επεξέαζε ηελ επηινγή γηα ην 

58,34% ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ην αλέθεξαλ σο επηπιένλ παξάγνληα επηινγήο 

(βι. Πίλαθα Α.3.).   

 Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ 

αθαδεκατθψλ παξαδφζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ ηάμε, ζπκβάιινπλ ζηελ 

απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα. Σα 

αλσηέξσ πεξηγξάθνπλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (100%) 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ αμία ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ (βι. 

Πίλαθα Α.4.).  

 Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη πξνπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο/ζηξηεο έρνπλ επηιέμεη 

ζπλεηδεηά λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απνδεηνχλ 

κέζσ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ λα ην πξνζεγγίζνπλ θαη λα ην γλσξίζνπλ 

ζπζηεκαηηθφηεξα. Ζ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξννησλίδεη 

ειπηδνθφξα κελχκαηα γηα ηελ επαθφινπζε κεηάβαζή ηνπο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ δηακφξθσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία βέβαηα ζηελ παξνχζα θάζε βξίζθεηαη ζε 

δηαξθή αιιαγή θαη αλαζρεκαηηζκφ (Flores & Day, 2006).  

 Οη δχν άιιεο νκάδεο εξσηψκελσλ, νη εθπαηδεπηηθνί-ζπνπδαζηέο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Πάηξαο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή 

νκνηνγέλεηα σο πξνο ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

δείγκαηφο καο πνπ θνηηά ζην Γηδαζθαιείν παξνπζηάδεη ιίγα ζπλνιηθά έηε 

ππεξεζίαο (βι. Πίλαθα Β.2.) θαη επνκέλσο έρεη κηθξή δηδαθηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, 
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αξθεηά κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θνηηήζεη ζε 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ-ζπνπδαζηψλ ζην 

Γηδαζθαιείν είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή γηα ηνλ ελ γέλεη επαγγεικαηηζκφ ηνπο, ηδηαίηεξα 

αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο πνπ εγείξεη ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή (Day et al., 2006).  

 Σα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο, πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο 

Πάηξαο, αηηηνινγνχλ θαη ηελ παξνπζία εθπαηδεπηηθψλ κε πνιιά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, πνπ δελ ζα ζπλαληνχζακε ζην Γηδαζθαιείν, ιφγσ ππέξβαζεο 

ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εηψλ πξνυπεξεζίαο. Σέινο, νη δχν θαηεγνξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θηήζε επηπιένλ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Υ2 πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξίλνπκε ηηο δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ κε ηα πηπρία πνπ θαηέρνπλ, δελ 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ Δθπαηδεπηηθψλ Γηδαζθαιείνπ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ πφιεσο σο πξνο ηελ θηήζε επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ (Υ2 =7,25, 

DF=5, p>.05).         

 Έρνληαο κηα εηθφλα ηνπ πξνθίι ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ εξσηψκελσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλάο καο, κπνξνχκε λα αλαδείμνπκε ηα θνηλά 

ζεκεία ή ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη θαη ηα νπνία εμάγνληαη κέζσ ησλ 

θνηλψλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηνχλ νη 

απαληήζεηο ησλ ηξηψλ νκάδσλ ησλ εξσηεζέλησλ, κειεηψληαο ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο.  

 Κνηλφ εξψηεκα θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο είλαη απηφ πνπ εμεηάδεη ηε βαξχηεηα 

πνπ απνδίδνπλ ζε θαζέλα απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο (Απηνεηθφλα, 

Απηνεθηίκεζε, Δξγαζηαθφ θίλεηξν, Αίζζεζε θαζήθνληνο θαη Μειινληηθέο 

πξννπηηθέο), πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Kelchtermans (1993), ε ζπλχπαξμή ηνπο 

ζπλζέηεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο κάο νδεγνχλ ζηηο εμήο 

δηαπηζηψζεηο:   
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1. Φνηηεηέο  

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ην εξγαζηαθφ θίλεηξν θαη ν ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφο είλαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο. 

 2. Δθπαηδεπηηθνί Γηδαζθαιείνπ  

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ε 

απηνεθηίκεζε θαη ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο είλαη πάιη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο. 

 3. Δθπαηδεπηηθνί πφιεο  

Γηα ηελ νκάδα απηή, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε, ν παξάγσλ κε ηε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα είλαη ε 

απηνεθηίκεζε, ελψ θαη πάιη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο θαίλεηαη λα είλαη ν ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφο παξάγσλ.     

 Οη κειινληηθέο πξννπηηθέο θαηέρνπλ ηελ πέκπηε ζέζε θαη γηα ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο εξσηψκελσλ, ελψ ην εξγαζηαθφ θίλεηξν θαη ε απηνεθηίκεζε δείρλνπλ 

λα βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο επηινγέο.  

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο απηέο 

νκάδεο αθνξνχλ ηνλ παξάγνληα εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο (εξγαζηαθφ θίλεηξν γηα θνηηεηέο θαη 

απηνεθηίκεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν νκάδσλ), ελψ παξνπζηάδνπλ 

ζχγθιηζε ζηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα (κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη γηα ηηο 

ηξεηο νκάδεο). ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην παξάγνληα (Δξγαζηαθφ θίλεηξν) 

εθαξκφζακε ην κε-παξακεηξηθφ ηεζη ησλ Kruskal-Wallis, ιφγσ ησλ ηαμηλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ έρνπκε θαη δεδνκέλεο ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ δεηηέηαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Ο Πίλαθαο 1.α. πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Πίλαθαο 1.α. – Σέζη Kruskal-Wallis γηα ηνλ παξάγνληα «Δξγαζηαθφ θίλεηξν» 

 job_motivation 

Chi-Square 9,542 

Df 2 

Asymp. Sig. ,008 

Monte Carlo Sig. Sig. ,007(a) 

95% Confidence Interval Lower Bound ,006 

Upper Bound ,009 

 a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: Research group  
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 Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 1.α. δείρλνπλ φηη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (Research group), πνπ εληνπίδνληαη ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Ζ=9,54, DF=2, p<.05). Οη 

θνηηεηέο/ηξηεο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλδένληαη 

κε ην εξγαζηαθφ θίλεηξν, φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο δχν άιιεο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο (εθπαηδεπηηθνί), νη 

νπνίνη έρνπλ πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη εξγάδνληαη.  

 Παξνκνίσο, ην ίδην κε-παξακεηξηθφ θξηηήξην ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ηνλ 

παξάγνληα ηεο απηνεθηίκεζεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

1.β. 

 

Πίλαθαο 1.β. - Σέζη Kruskal-Wallis γηα ηνλ παξάγνληα «Απηνεθηίκεζε» 

 self_esteem 

Chi-Square 14,056 

Df 2 

Asymp. Sig. ,001 

Monte Carlo Sig. Sig. ,001(a) 

95% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,001 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: Research group 
 

 Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (H=14.05, DF=2, p<.05). Με βάζε ηνλ 

Πίλαθα 1.β. παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνθηήζεη δηδαθηηθή εκπεηξία 

(Δθπαηδεπηηθνί/ ζπνπδαζηέο Γηδαζθαιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθνί πφιεο) ηείλνπλ λα 

δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα ηεο απηνεθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ελ αληηζέζεη κε ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο. 

 ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Beijaard et al. (2000) γηα ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο, νη απαληήζεηο θαίλεηαη λα 

ζπγθιίλνπλ. Βάζεη ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέγεζαλ, ν παξάγσλ ηεο 

παηδαγσγηθήο θαίλεηαη λα είλαη ν πιένλ ζεκαληηθφο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Σν απνηέιεζκα απηφ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ηαχηηζε κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα 

ησλ Beijaard & De Vries (1997) ζχκθσλα κε ηα νπνία, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί 

ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηελ παηδαγσγηθή πιεπξά ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο σο ηελ 
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πιένλ ζεκαληηθή έλαληη ησλ δχν ππνινίπσλ (αληηθείκελν θαη δηδαθηηθή). Οη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν θαη ηε δηδαθηηθή παξνπζηάδνληαη κε 

κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηψκελσλ.  

Δμεηάδνληαο ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ επξεκάησλ γηα ηελ έκθαζε 

πνπ δίδεηαη θαη απφ ηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ζηελ παηδαγσγηθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη Kruskal-Wallis, δεδνκέλνπ φηη θαη εδψ 

νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε αμηνινγηθή (ηεξαξρηθή) θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Πίλαθαο 2 - Σεζη Kruskal-Wallis γηα ηνλ παξάγνληα "Παηδαγσγηθή" Test Statistics(b,c) 

  Paidagogiki.2c 

Chi-Square 11,572 

df 2 

Asymp. Sig. ,003 

Monte Carlo Sig. Sig. ,004(a) 

95% Confidence Interval Lower Bound ,003 

Upper Bound ,005 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: Research group 
 

 Έρνληαο σο βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2 θαίλεηαη φηη νη παξφκνηεο 

απαληήζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Ζ=11,57, 

DF=2, p<.05), φηη δειαδή απηέο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηφο καο. Πην αλαιπηηθά, ηφζν νη ηειεηφθνηηνη 

ζπνπδαζηέο/ζηξηεο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο ζην 

ζρνιείν ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Σε ζέζε απηή εληζρχεη θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο βαξχηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή, φπσο 

ζπλάγεηαη θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ ηεζη ζπζρέηηζεο Spearman 

(Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3 - Σεζη ζπζρέηηζεο "Spearman" κεηαμχ «ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο» θαη 

έκθαζεο ζηελ "Παηδαγσγηθή" 

      years.of.teach Paidagogiki.2c 

Spearman's rho years.of.teach Correlation Coefficient 1,000 ,055 

Sig. (2-tailed) . ,425 

N 230 216 

Paidagogiki.2c Correlation Coefficient ,055 1,000 

Sig. (2-tailed) ,425 . 

N 216 218 

   

      Σν απνηέιεζκα (rs=.05, p>.05) απνξξίπηεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε, φηη 

δειαδή ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδερνκέλσο έπαηδαλ 

θάπνην ξφιν ζηε βαξχηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο (πνπ 

ζεσξήζεθαλ φηη έρνπλ κεδεληθή δηδαθηηθή εκπεηξία) ζα ηεξαξρνχζαλ δηαθνξεηηθά 

ηνλ παξάγνληα ηεο παηδαγσγηθήο φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

 πλνςίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ησλ Beijaard et 

al., (2000), παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ παξάιιειε 

χπαξμε θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Γηαπηζηψλεηαη, σζηφζν, κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ησλ Beijaard 

et al., (2000) κε ηα αληίζηνηρα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλά ρείξαο έξεπλα. Σν 

αληηθείκελν θαη ε δηδαθηηθή θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη εμίζνπ ζηελ αληίιεςή ηνπο 

γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ παηδαγσγηθή,  πνπ εμέρεη 

θεληξηθή ζέζε ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ βαξχηεηά ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επξεκάησλ ελδερνκέλσο 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ δηαθξίλεη ηηο δνκέο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζ’ απηέο.  

 Κνηλή εξψηεζε θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εξσηψκελσλ απνηειεί ε ζέζε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ αιιά ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, πνπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ 

ζεηηθή απφθξηζε ππεξηεξεί θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο ζε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά. 

Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη ε αηηηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο απφθξηζήο 

ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη αξθεηέο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ζπλάδνπλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ.  
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Οη απαληήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ φζν θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ζε ζρνιεία ηεο Πάηξαο θαίλεηαη λα 

ηαπηίδνληαη ζε αξθεηά ζεκεία. Θεσξνχλ φηη ε θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ 

ζπκβάιιεη πξσηίζησο ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ην εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζρεδίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ απηνβειηίσζε / απηναμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε θαζεκεξηλή θαηαγξαθή, 

φπσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, παξέρεη δπλαηφηεηεο 

απηνβειηίσζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηε δηαθνξά φηη απηή 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηα ιάζε. Ο παξάγσλ ηνπ ιάζνπο θαη ε εκπεηξία πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απ’ απηφ θαηέρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ, έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλαθέξνπλ, ζε κηθξφ πνζνζηφ, ηελ 

απνδειηίσζε ησλ ζθαικάησλ σο ηξφπν απνθπγήο ζε επφκελε παξφκνηα 

θαηάζηαζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

παξάγνληα ηνπ ιάζνπο αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ίζσο 

απνξξέεη απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαζεκηάο νκάδαο. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πνπ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

απφθηεζε εκπεηξίαο θαη ζηελ επρέξεηα πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ.   

Κνηλφ ζεκείν θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ είλαη ε απφθηεζε πιήξνπο εηθφλαο ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ, ψζηε λα 

δηακνξθψζνπλ ηε δηδαζθαιία αλάινγα. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πφιεσο ε 

πιεξνθνξία γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ αμηνπνηείηαη θαη πεξαηηέξσ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, πνπ απνηειεί απηφ δήηεκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ 

εξσηψκελσλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξφνδν θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ ηνπο.  

ην εξψηεκα γηα ηε ζηάζε φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 

ππάξρεη θαη ε κεξίδα ησλ αηφκσλ (εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ) πνπ έρνπλ 

επηιέμεη ηελ αξλεηηθή απάληεζε, δίδνληαο ηελ αληίζηνηρε αηηηνιφγεζε. Οη δχν 

θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηάζζνπλ ηελ αλεπάξθεηα ρξφλνπ γηα κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια ηνλίδνπλ φηη ηα κηθξά θαη θαζεκεξηλά απνηππψλνληαη 

ζηε κλήκε  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ άιισζηε είλαη επαλαιακβαλφκελα. Αληίζεηα, 
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φπσο επηζεκαίλεηαη, έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηα κεγάια θαη ζνβαξά γεγνλφηα 

ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο πφιεο 

αλαθέξνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζε «άηππα εμσζεζκηθά 

πιαίζηα» θαη φηη θξίλεηαη κε βάζε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δηδαζθαιείνπ, φπσο θαη νξηζκέλνη θνηηεηέο, ηελ εθιακβάλνπλ σο κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία πνπ δελ απνθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Μηα επηπιένλ 

παξαηήξεζε αθνξά ζην φηη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ δηαθξίλνπλ ηα γεγνλφηα 

ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κηθξά θαη κεγάια, δηφηη ελδερνκέλσο ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε.   

Απφ ηελ απνδειηίσζε ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ 

πξνθχπηεη κηα παξεξκελεία σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ εκεξήζησλ θχιισλ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αλεπαξθή ελεκέξσζή ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφλ.  

Οη ηξεηο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε γηα ηε  ζπλχπαξμε 

ηνπ ζεζπηζκέλνπ ξφινπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, φπσο θαη ζηηο αλσηέξσ, εθαξκφδνπκε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη Kruskal-

Wallis γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη 

νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε ηεξαξρηθή θιίκαθα. Ο Πίλαθαο 4 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Πίλαθαο 4 Σεζη Kruskal-Wallis γηα ηελ ζπλχπαξμε "ζεζπηζκέλνπ ξφινπ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο" 

  Alliloexartomenoi 

Chi-Square 7,926 

df 2 

Asymp. Sig. ,019 

Monte Carlo Sig. Sig. ,023(a) 

95% Confidence Interval Lower Bound ,020 

Upper Bound ,026 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: Research group 

 

Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 4, πξνθχπηεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αθνχ νη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ 

ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (H=7.92, DF=2, p<.05). Μέζα, 

δειαδή, απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε απάληεζε ηεο 

ζπλχπαξμεο ηνπ ζεζπηζκέλνπ ξφινπ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα 
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πξνέξρεηαη απφ ηηο 3 δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο.  Δπνκέλσο, 

κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ζεζπηζκέλνο ξφινο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα είλαη αιιεινεμαξηψκελα, άζρεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε 

πξαγκαηηθήο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, κηα ηέηνηα δηαπίζησζε εληζρχεη 

πεξηζζφηεξν ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαζψο 

παξνπζηάδνληαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ, ην ξφιν πνπ ζα αλαιάβνπλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ 

ήδε έρνπλ μεθηλήζεη λα δηακνξθψλνπλ. Ζ ζηάζε απηή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαζψο θαίλεηαη λα δηαθέξεη απφ ηα εξεπλεηηθά 

πνξίζκαηα ησλ Nias (1989)  θαη Cooper & Olson (1996), φπνπ ππεξηεξεί ν 

ζεζπηζκέλνο ξφινο έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο νη λένη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ θαηαπλίγνπλ ζην φλνκα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο (Cooper & 

Olsen, 1996). Καη εδψ πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα δηαθνξνπνίεζε απφ ηα αληίζηνηρα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη 

ζηελ ειιεληθή γεληθφηεξα αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

ιεηηνπξγνχ.  

Ζ ηειεπηαία ππφ εμέηαζε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ νπνία θιήζεθαλ κφλνλ νη 

εθπαηδεπηηθνί (φρη νη θνηηεηέο/ηξηεο) λα ηεξαξρήζνπλ κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ηνπο 

παξάγνληεο: πεξηβάιινλ ζρνιείνπ, αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία /δηδαθηηθέο 

εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθφηεηα. ηελ πεξίπησζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγσλ είλαη ε αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, ελψ 

ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο πφιεο, ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγσλ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη 

πάιη ην κε παξακεηξηθφ ηεζη ησλ Kruskal-Wallis. Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.  
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Πίλαθαο 5 Σεζη Kruskal-Wallis γηα ηνπο παξάγνληεο "Πεξηβάιινλ ρνιείνπ" θαη 

"αθαδεκατθή Πξνεηνηκαζία" 

  
Akadimaiki_Proetoi

masia Prosopikotita 

Chi-Square ,120 27,876 

df 1 1 

Asymp. Sig. ,729 ,000 

Monte Carlo 
Sig. 

Sig. 
,746(a) ,000(a) 

  95% Confidence 
Interval 

Lower Bound 
,738 ,000 

    Upper Bound ,755 ,000 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 743671174. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: Research group 
 

 

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (H=.12, DF = 1, p>.05). Χο εθ 

ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί-

ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ζα απνδίδνπλ πάληα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ 

παξάγνληα ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα 

ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(H=27.87, DF=1, p<.05).  

Απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ βάζεη ηεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δχν νκάδεο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί-ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ βξίζθνληαη αθφκα ζε δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο θχθινπ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ, κε απνηέιεζκα πηζαλφλ λα 

απνδίδνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, ζε ζρέζε κε ηε 

δεχηεξε νκάδα, απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο πφιεσο 

θαη νξηζκέλνη έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ην ζηάδην ζπνπδψλ, νπφηε βαζίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, εμήγεζε γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε απηή ίζσο απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πνπ εξγάδνληαη ζε θεληξηθά ζρνιεία ηεο πφιεσο, 

έρνπλ αξθεηά έηε πξνυπεξεζίαο, ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηε ζηάζε ηνπο. Άιισζηε ν 

παξάγσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη ππνγξακκηζηεί θαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία 

ησλ Flores & Day, (2006), ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο 

ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ-εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. Έλα κεγαιχηεξν δείγκα 
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βέβαηα εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο εθδειψλνπλ αηζηνδνμία γηα ην 

επάγγεικα πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ, ελψ δείρλνπλ λα είλαη αξθεηά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη/εο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, γηα είλαη επαξθήο θαη νινθιεξσκέλε, απαηηεί ηε ζπλχπαξμε, 

ηε ιεπηή αιιειεπίδξαζε (delicate interaction), φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ 

νη Day & Leitch, (2001), αλάκεζα ζην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ζέζεηο ηνπο ζε ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ηαχηηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη, φπσο 

θάλεθε, ε ζχγθιηζε απηή δελ ζηεξηδφηαλ ζηελ ηπραηφηεηα αιιά επξφθεηην γηα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε άπνςε.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ είλαη θαλεξφ φηη έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο εκπεηξίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη ζε ζέζε 

λα θξίλνπλ δηαθνξεηηθά θάπνηα δεδνκέλα ζπγθξηηηθά κε ηνπο θνηηεηέο. ε 

νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαίλνληαη λα δηαηππψλνπλ νξηζκέλα 

παξάπνλα ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε 

έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία 

ηεο πφιεο «Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζε «άηππα εμσζεζκηθά 

πιαίζηα» ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο». Ζ ζηάζε απηή ελδφκπρα ππνδειψλεη κηα 

παξαίηεζε απφ θαζεηί πνπ πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζηνηρείν πνπ 

ζχληνκα ζα νδεγήζεη ζε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη δσηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ –

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Ζ αλσηέξσ βέβαηα εθηίκεζε δε θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζην ζρνιείν πξνζπαζνχλ 

γηα ην θαιχηεξν, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, φπνπ κέζα 

απφ ηελ πξφνδφ ηνπο πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο ειιείςεηο ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί θαη λα βειηησζνχλ.  

 Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηαπηφρξνλα 

ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαζ’ φιε 
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ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα είλαη ζαλ 

κηα νληφηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη, πξνζαξκφδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη άκεζα, 

εμαξηψκελε απφ ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα. Υξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

αλαηξνθνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα αθνκνηψλεη, λα θαιχπηεη  θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε εθηεηακέλεο -πιένλ- αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Έλα ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηεο επνρήο πνπ δηαλχνπκε είλαη ε πιεζψξα ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη θαη εζηηάδνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

πνηθίιεο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. Παξάιιεια, νη έλλνηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

γλσξίζκαηα θαη δηαζηάζεηο θαη λα βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 

(Hargreaves, 2000). Οη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζέηνπλ έλα λέν 

πιαίζην πνπ επηβάιιεη ηνλ αλαζρεκαηηζκφ θαη ηελ επηβνιή λέσλ απαηηήζεσλ 

(Day, 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη πιένλ αληηκέησπνη κε έλαλ θαηαηγηζκφ 

αιιαγψλ, ζηηο νπνίεο –εθηφο ηνπ φηη δελ είραλ πνηέ θιεζεί λα αληηκεησπίζνπλ-  

πξέπεη λα θαλνχλ επηδέμηνη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα κε επάξθεηα. Χο ηέηνηα αιιαγή, πνπ ελέρεη θαη ην 

αίζζεκα ηεο επηηαθηηθήο πίεζεο, είλαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο (Hargreaves, 2000). 

Ζ ζπλέρεηα φκσο ησλ αιιαγψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο εθηείλεηαη θαη ζηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ θαζνξίδεη ζρνιαζηηθά  

θαη πξνάγεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

ην νπνίν ην αληηιακβάλεηαη πεξηνξηζηηθά, φζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν (Beck et al., 2005, Day, 2000, Day, 2002, Parkison, 2008).   

Άκεζε ζπλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ θαη ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ε αλαδίπισζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξνζπάζεηεο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη επαλεθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ (Hargreaves, 

2000). ηελ πνξεία πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ μεπξνβάιιεη ε 

έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζνχλ νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ παξεκβαίλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθεηεξία ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο, φζν θαη απηψλ πνπ πξνζκεηξνχλ αξθεηά 

δηδαθηηθά έηε πξνυπεξεζίαο θαη εκπεηξίαο.  

Σα δχν πξψηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηε ζεσξεηηθή 

θάιπςε ησλ ελλνηψλ επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  



 

 

116 

Ζ αλάδπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο θαη 

εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ, εθθηλψληαο απφ ηελ αλάγθε πξνάζπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο / απαηηήζεηο πνπ νξζψλνληαη θαη άπηνληαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, μεπξνβάιιεη ε έλλνηα ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ. Ο 

λένο επαγγεικαηηζκφο, πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, 

ζηνηρεηνζεηεί κεηαβνιή ζηελ θνπιηνχξα ηεο δηδαζθαιίαο (Hargreaves, 1994), ελψ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζε αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ε απφθηεζε 

ηθαλφηεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε αληίιεςε (ησλ εθπαηδεπηηθψλ) γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα.   

Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηακνξθψλεηαη 

θαη επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ε αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, ε πξνζσπηθφηεηα, ελψ 

δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγσλ. Δπίζεο, μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ θαηέρεη ε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε πξνζπάζεηά ηνπο δειαδή λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα βηψζνπλ ην 

ξφιν ηνπο κέζα απφ ηηο πξψηεο  δηδαθηηθέο εκπεηξίεο.   

Ζ πξνζπάζεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο απνηέιεζε θαη ην 

έλαπζκα γηα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέζσ απηψλ νινθιεξψζεθε ην 

εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπιινγή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο καο επηηξέπεη λα πξνβνχκε ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά 

κε ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ θνηηεηψλ Γ΄ 

θαη Γ΄ έηνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ-

ζπνπδαζηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο 

Πάηξαο.  

  Απφ ην δείγκα ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη φηη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δελ έγηλε ηπραία, αιιά πξφθεηηαη γηα ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζέζε κε 

θχξην επηρείξεκα ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ πξνζθέξεηαη κε 

ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ. Πέξα φκσο απφ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν, ε ζηάζε ηνπο 
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απέλαληη ζην επάγγεικα πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή 

θαη θαίλεηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ. Μάιηζηα εμέθξαζαλ νκφθσλα (100%) ηελ πιήξε ρξεζηκφηεηα 

θαη αλαγθαηφηεηα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο απνθνκίδνπλ 

εκπεηξίεο θαη εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ην κειινληηθφ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

Ζ ζηάζε απηή ησλ ηειεηφθνηησλ θνηηεηψλ απνπλέεη κηα αηζηνδνμία γηα ηε 

κειινληηθή ηνπο πνξεία αιιά θαη έξρεηαη ζε αληίθαζε, σο έλα βαζκφ, κε 

νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί εηζεξρφκελνη ζην ζρνιείν (Hebert & Worthy, 

2001, Flores & Day, 2006).  

Οπσζδήπνηε ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηειεηφθνηηνπο ζπνπδαζηέο 

θαη ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, σζηφζν ε κηθξή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ δελ 

δηαθξίλεηαη γηα αξλεηηζκφ ή αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο, πνπ λα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ επηζπκία αθφκα θαη γηα αιιαγή επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο. Σν κφλν 

ζεκείν ζην νπνίν δηαθξίλεηαη θάπνηα αλεζπρία ησλ θνηηεηψλ αθνξά ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ θαηάηαμε ησλ πέληε ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαηά ηνλ Kelchtermans (1993) (βι. εξψηεκα Νν 4). Σν 

ζηνηρείν ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ, ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, θαηαηάρζεθε ζηελ 5ε ζέζε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αληίθαζε, θαζψο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ 

απνηεινχζαλ πξψηε επηινγή νη ζπνπδέο ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Ζ κφλε 

εμήγεζε πνπ ίζσο αηηηνινγεί ηελ ηεξάξρεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ 5ε 

ζέζε, ηε ιηγφηεξν ηζρπξή, είλαη φηη ελδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα κηα ππνβφζθνπζα 

απνγνήηεπζε φζνλ αθνξά ηελ κειινληηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα 

ή φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε απνηειεί κηα έλλνηα πνπ ε πξνζσξηλή θαη 

ζρεηηθά βξαρχρξνλε εκπεηξία ηνπο δελ ηνχο επηηξέπεη λα θξίλνπλ ή λα εθθέξνπλ 

ζρεηηθή άπνςε.  

H πξψηε καο ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Kelchermans (1993), ν 

νπνίνο ζηελ έξεπλά ηνπ απνθάιπςε φηη ηα ππνθείκελα αηελίδνπλ κε ζρεηηθή 

απαηζηνδνμία ηελ κειινληηθή ηνπο πνξεία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα.  

Δπίζεο, νη κειινληηθέο πξννπηηθέο, ην φξακα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, αληηκεησπίδνληαη κε επηθχιαμε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο. Μηα ηέηνηα ζηάζε κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλακέλνπλ λα ζπλαληήζνπλ ζην 
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ζρνιείν θαη ηα νπνία κπνξεί λα επηθέξνπλ κείσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο 

(Kelchtermans, 1993). Απηφ πνπ ίζσο έρεη ελδηαθέξνλ θαη αηηηνινγεί σο έλα 

ζεκείν ηελ αλσηέξσ θαηάηαμε, είλαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πφιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζρνιίαζαλ φηη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο δελ έρνπλ ζεκαζία γη’ απηνχο, θαζψο ε 

παξακνλή ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νινθιεξψλεηαη ζε ιίγα ρξφληα, ελψ 

ήδε θάπνηνη έρνπλ πξναρζεί ήδε θαη δελ αλακέλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν (π.ρ. 

ππνδηεπζπληέο, δηεπζπληέο ζρνιείνπ).         

Γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν νκάδσλ ηνπ δείγκαηφο καο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηαχηηζε ζηηο ζέζεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ζην 3ν εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ 

θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα κηα ηέηνηα ελέξγεηα 

αλαγλσξίδνληαο σζηφζν ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ ζα επηθέξεη ε θαζεκεξηλή 

θαηαγξαθή.  

Μηα επηζήκαλζε πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ε ηαχηηζε ησλ απαληήζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο θνηηεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν παξάγσλ 

ηεο Παηδαγσγηθήο (εξψηεκα 2ν θαη 5ν αληίζηνηρα) ηεξαξρείηαη σο πξσηεχσλ απφ 

φινπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεζπηζκέλν ξφιν 

πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ θαη ηε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαπηφηεηα 

(εξψηεκα 5ν θαη 7ν αληίζηνηρα). Ζ νκνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί, 

ππνδειψλεη θάπνηα σξηκφηεηα εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ. Παξάιιεια, φκσο, ίζσο 

θαλεξψλεη θαη θάπνηα γλσξίζκαηα ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ηελ νπνία 

βηψλνπλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη θνηηεηέο. Ζ αλαθνξά ζηελ χπαξμε 

ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πξνέθπςε κε βάζε ην γεγνλφο φηη 

ηα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ, παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

παξφκνηα εξσηήκαηα εξεπλψλ άιισλ ρσξψλ θαη ε δηαθνξά ελδερνκέλσο έγθεηηαη 

ζε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Δπηπιένλ, ε ηαχηηζε απηή πνπ 

παξαηεξείηαη αλάκεζα θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο, ίζσο απνηειεί θαη 

ηελ απάληεζε ζην πξσηαξρηθφ εξψηεκά καο, αλ ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα 

δηακνξθψλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή δελ παξνπζηάδνληαη 

ρξνληθά φξηα δηακφξθσζεο.  
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Μέζα απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο αιιά θαη ηε κεηέπεηηα εξεπλεηηθή ελφηεηα, 

έγηλε θαλεξφ φηη νη έλλνηεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πέξαλ ηνπ φηη απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή, έρνπλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα θαη 

γλσξίζκαηα θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο. Απνηειεί ινηπφλ 

επηηαθηηθή ζρεδφλ αλάγθε λα ελζθήςνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

θνηηεηέο κέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα θαηαλνήζνπκε φηη ε ηαπηφηεηα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη φηη 

επεξεάδεηαη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά απφ ηηο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε, απφ ηελ 

θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ην ζρνιείν θαη απφ πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά 

γεγνλφηα (Day et al., 2006). Ζ δηδαθηηθή πξάμε κε ηελ νπνία είλαη άκεζα 

εμαξηψκελε ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη βέιηηζηε, απαηηεί 

θηλεηηθφηεηα, αθνζίσζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή  «επέλδπζε», ε νπνία απαηηεί -κε ηε 

ζεηξά ηεο- βαζηά γλψζε ηνπ εαπηνχ θαζψο θαη ηνπ καζεηή (Day & Leitch, 2001). 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ φιε απηή ε αιπζίδα ησλ ελλνηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο θαη ηζνξξνπίαο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε ζρεδίαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ην επίπεδν 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ απηψλ,  θαηά ζπλέπεηα, ε παξερφκελε 

πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Day & Leitch, 2001). 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, ζα παξνπζίαδε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ – 

ζπνπδαζηψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο θαη ηπραίνπ 

δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζρνιείσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο: Ο 

ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζα απέβιεπε ζηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ 

ζχγθιηζεο ή δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ζέζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί κηα ζπζηεκαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.     
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Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο που αφορά την 

επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. 

 

Γυναίκα:    Άνδρας:  

Σχολείο (οργανική θέση εργασίας) ……………………………….. 

Διδακτική εμπειρία (αριθμός ετών): ……………… 

Πτυχίο: ………………………… 

Λοιπές σπουδές: ……………………………… 

 

1. Σύμφωνα με τον Kelchtermans (1993), 5 στοιχεία απαρτίζουν την 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού.  

 Η αυτο-εικόνα (η περιγραφή που δίνουν οι εκπαιδευτικοί για τους 

ίδιους) 

 Η αυτο-εκτίμηση (πώς κρίνεται η εκπαιδευτική τους πορεία από 

τους ίδιους και από τους άλλους) 

 Το εργασιακό κίνητρο (προσήλωση στο επάγγελμα που επέλεξαν) 

 Η αίσθηση του καθήκοντος (οριοθέτηση του επαγγέλματός τους) 

 Οι μελλοντικές προοπτικές (οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για 

την μελλοντική τους ανάπτυξη) 

 

Ταξινομήσατε με 1, 2, 3, 4, 5  όπου: 1 ισχυρότερο και 5 ασθενέστερο: 

Αυτό-εικόνα        

Αυτό-εκτίμηση          

Εργασιακό κίνητρο      

Αίσθηση καθήκοντος      

Μελλοντικές προοπτικές      
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2. Οι Beijaard et al. (2000) αναφέρουν ότι η ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού συνίσταται σε τρεις διαστάσεις:  

 

α) έμφαση στο αντικείμενο (ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα 

γνώσης και δεξιοτήτων)  

β) έμφαση στη διδακτική (ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα 

εκτέλεσης, διδακτικής και μαθησιακής πορείας στην τάξη) 

γ) έμφαση στην παιδαγωγική (έμφαση σε θέματα που ενισχύουν 

κοινωνική, συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του μαθητή)   

 

Ταξινομήσατε με 1, 2, 3 καθεμία από τις παραπάνω διαστάσεις (με 1 το 

ισχυρότερο και 3 το ασθενέστερο). 

 

 

 

3. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καθημερινότητα του 

εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική ανάπτυξη, όταν 

αποτυπώνει σε ημερήσια φύλλα εργασίας τα μικρά καθημερινά γεγονότα 

του σχολείου. Συμφωνείτε; 

 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

 

Γιατί; Αιτιολογήσατε την απάντησή σας: 
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4. Ταξινομήσατε με 1, 2, 3 (1 ισχυρότερο, 3 ασθενέστερο) τους παράγοντες 

που ακολουθούν, ανάλογα με τη σημαντικότητα που έχουν ως προς την 

ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας: 

Περιβάλλον σχολείου 

Ακαδημαϊκή προετοιμασία / διδακτικές εμπειρίες  

Προσωπικότητα / βιογραφικό απόθεμα 

 

 

5. Ως εκπαιδευτικοί έχετε κληθεί να αναλάβετε καθήκοντα ενός ρόλου 

θεσπισμένου. Παράλληλα όμως υφίσταται και ο ρόλος των συναισθημάτων, 

η συναισθηματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Θεωρείτε ότι: 

 Συνυπάρχουν αλληλοεξαρτώμενοι οι δύο ρόλοι  

 Συνυπάρχουν ανεξάρτητα οι δύο ρόλοι 

 Υπερτερεί ο θεσπισμένος ρόλος 

 Υπερτερεί η συναισθηματική ταυτότητα 

 

Επιλέξατε μια απάντηση  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας! 
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Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο ερωτηματολόγιο που αφορά την 

επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού.  

Άντρας:            Γυναίκα:   

Έτος φοίτησης: …………… 

Τόπος καταγωγής: …………………………………………… 

 

1. Αποτελούσε πρώτη σας επιλογή το Τμήμα που σπουδάζετε;     

ΝΑΙ           ΟΧΙ  

 

2. Παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή σας; (μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερους από έναν) 

1. Προσωπική επιλογή 

2. Οικογένεια 

3. Σχολείο (μαθητικές εμπειρίες) 

4. Κοινωνικό περιβάλλον 

5. Τυχαία βρέθηκα με βάση τις μονάδες επιτυχίας 

6. Άλλα (αναφέρατε ποιά)    ……………………………………… 

 

3. Οι πρακτικές ασκήσεις είναι απαραίτητες για την επαγγελματική σας 

κατάρτιση και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Γιατί; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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4. Σύμφωνα με τον Kelchtermans (1993), 5 στοιχεία απαρτίζουν την 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού: 

 Η αυτο-εικόνα (η περιγραφή που δίνουν οι εκπαιδευτικοί για τους 

ίδιους) 

 Η αυτο-εκτίμηση (πώς κρίνεται η εκπαιδευτική τους πορεία από 

τους ίδιους και από τους άλλους) 

 Το εργασιακό κίνητρο (προσήλωση στο επάγγελμα που επέλεξαν) 

 Η αίσθηση του καθήκοντος (οριοθέτηση του επαγγέλματός τους) 

 Οι μελλοντικές προοπτικές (οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για 

την μελλοντική τους ανάπτυξη) 

Αυτό-εικόνα        

Αυτό-εκτίμηση          

Εργασιακό κίνητρο      

Αίσθηση καθήκοντος      

Μελλοντικές προοπτικές    

 

Ταξινομήσατε με  1, 2, 3, 4, 5 (1 το ισχυρότερο και 5 το ασθενέστερο) 

 

5. Οι Beijaard et al. (2000) αναφέρουν ότι η ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού συνίσταται σε τρεις διαστάσεις:  

 

α) έμφαση στο αντικείμενο (ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα 

γνώσης και δεξιοτήτων)  

β) έμφαση στη διδακτική (ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα 

εκτέλεσης, διδακτικής και μαθησιακής πορείας στην τάξη) 

γ) έμφαση στην παιδαγωγική (έμφαση σε θέματα που ενισχύουν 

κοινωνική, συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του μαθητή)   

 

Ταξινομήσατε με 1, 2, 3 καθεμία από τις παραπάνω διαστάσεις, όπου 1 το 

ισχυρότερο και 3 το ασθενέστερο. 
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6. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καθημερινότητα του 

εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική ανάπτυξη όταν 

αποτυπώνει σε ημερήσια φύλλα εργασίας τα μικρά καθημερινά γεγονότα 

του σχολείου. Συμφωνείτε;  

 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

 

Γιατί; Αιτιολογήσατε την απάντησή σας  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης κληθήκατε να αναλάβετε 

καθήκοντα ενός ρόλου θεσπισμένου. Παράλληλα όμως υπάρχει και η 

συναισθηματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Θεωρείτε ότι: 

 Συνυπάρχουν αλληλοεξαρτώμενα ο θεσπισμένος ρόλος και η 

συναισθηματική ταυτότητα 

 Συνυπάρχουν ανεξάρτητα ο θεσπισμένος ρόλος και η συναισθηματική 

ταυτότητα 

 Υπερτερεί ο θεσπισμένος ρόλος 

 Υπερτερεί η συναισθηματική ταυτότητα  

Επιλέξατε αυτό που βιώσατε από την πρακτική σας άσκηση  

 

 Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 

 


