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Από τον εθνικό στον κοινοτικό εκπαιδευτικό;
Τάσεις και προοπτικές για ένα επάγγελμα που αλλάζει

Γιώργος Σταμέλος
Επικ.Καθηγητής

ΠΤΔΕ Παν/μιου Πατρών

Ο  εκπαιδευτικός1 ως  κατ’εξοχήν  κοινωνικό  επάγγελμα  επηρεάζεται  κατά 

τρόπο καθοριστικό από το πολιτικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

στο οποίο εντάσσεται. Συνεπώς, σε μια περίοδο τάχιστων και ριζικών αλλαγών, όπως 

η  σημερινή,  απαιτείται  η  ανάλυση  των  κυριοτέρων  αλλαγών  που  συντελούνται 

γενικότερα  και  επηρεάζουν  το  εν  λόγω  επάγγελμα  για  δύο  λόγους:  α.  τον 

επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, β. την αναδιάρθρωση του 

περιεχομένου εκπαίδευσής του.

Το χθες και το σήμερα της ελληνικής πραγματικότητας: βασικές γραμμές αναφοράς

Η  τομή  χωρίς  αμφιβολία  στο  επάγγελμα  του  εκπαιδευτικού  Δημοτικού 

Σχολείου  (ΕΔΣ)  για  την  Ελλάδα  ήταν  η  δημιουργία  των  Πανεπιστημιακών 

Παιδαγωγικών  Τμημάτων  (ΠΠΤ).  Για  λόγους  ιστορικής  συνέπειας  πρέπει  να 

αναφερθεί ότι τα Τμήματα αυτά δημιουργήθηκαν μετά από πολιτική (κυβερνητική) 

αποδοχή  συνδικαλιστικού  αιτήματος  των  ενδιαφερομένων.  Η  υλοποίηση  της 

συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης έγινε με την καταπάτηση και την καταρράκωση 

κάθε έννοιας πανεπιστημιακής αυτονομίας στο βαθμό που τα πανεπιστήμια όχι μόνο 

δεν  ζήτησαν την ίδρυση αυτών των Τμημάτων αλλά και  πολλές  φορές  έμμεσα ή 

άμεσα διατύπωσαν ενστάσεις, αμφιβολίες  ή και αντιρρήσεις2, χωρίς να ξεχνιέται η 

1 O όρος  «εκπαιδευτικός»  ορίζει  το  σύνολο  των  επαγγελματιών  που  έχουν  ως  κύριο  έργο  τη 
διδασκαλία  στο  πλαίσιο  του  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Συνεπώς,  η  χρήση  του  από  τη  μια 
σηματοδοτεί  ένα επαγγελματικό χώρο και από την άλλη υπονοεί το αδιαίρετο και αδιαφοροποίητο 
του συγκεκριμένου χώρου. 

Στη συγκεκριμένη εργασία ο όρος «εκπαιδευτικός» αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δη του Δημοτικού Σχολείου.
2 Γεγονός που εκτός των άλλων καταδεικνύει ότι η πανεπιστημιακή αυτονομία δεν είναι πανάκεια...
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παντελής  έλλειψη  ενδιαφέροντος  ή  και  συμπαράστασης  από  την  πλευρά  των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης3.

Η  μεταβολή  αυτή  αποτελεί  τομή  στο  μέτρο  που  σημάδεψε  κατά  τρόπο 

καθοριστικό τόσο την εκπαίδευση όσο και το επάγγελμα του ΕΔΣ. 

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή του, τόσο αρχική όσο και συνεχιζόμενη, αυτή 

αποδεσμεύτηκε από την άμεση επιτήρηση και κηδεμονία του κράτους, το οποίο στο 

πλαίσιο  των  Παιδαγωγικών  Ακαδημιών  (ΠΑ)  καθόριζε  και  επέβαλε  ένα  ενιαίο 

ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αλλά επίσης, και ίσως πάνω από όλα, 

καθόριζε  τρόπο ζωής  και  συμπεριφοράς.  Οσον αφορά το  επάγγελμα,  η  μεταβολή 

αυτή  ουσιαστικά  πιστοποίησε  με  τον  πλέον  επίσημο  τρόπο  την  ύπαρξη  ενός 

επαγγέλματος  μακριά και  πέρα από «αποστολές» κάποιων «λειτουργών».  Γεγονός 

που  μετατόπισε  (ή  θα  έπρεπε  να  μετατοπίσει)  το  ενδιαφέρον  από  την  ικανότητα 

τεχνικής  υλοποίησης   «της  αποστολής»  σε  ζητήματα  όπως  η  επαγγελματική 

ταυτότητα, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και η επαγγελματική απόδοση και/ή 

αποτελεσματικότητα. 

Ετσι, φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό μέσα από αργόσυρτες και συγκρουσιακές 

διαδικασίες ότι οι δύο άξονες αναφοράς του επαγγέλματος ήταν η κοινωνικοποίηση 

των μαθητών και η μετάδοση καθορισμένων βασικών γνώσεων, απαραίτητων για την 

περαιτέρω απρόσκοπτη εκπαιδευτική πρόοδο των μαθητών.

Ο πραγματικός νεωτερισμός ήταν ο πρώτος άξονας. Πράγματι, ύστερα από 

ενάμιση  αιώνα  λειτουργίας,  το  ελληνικό  κράτος  αποδέχθηκε,  επισήμως  αλλά 

καθυστερημένα,  ότι  όλοι  οι  πολιτές  της  ελληνικής  επικράτειας  είναι  ισότιμοι  και 

αποδεκτοί και ως εκ τούτου το ζητούμενο δεν ήταν πλέον η επιβολή μιάς κρατικά 

καθορισμένης και επιβαλλόμενης εκδοχής της ελληνικής ταυτότητας αλλά η ομαλή 

και  απρόσκοπτη  ένταξη  όλων  ανεξαιρέτως  των  νέων  ανθρώπων  στο  κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο καλούνταν να ζήσουν και δημιουργήσουν. Γεγονός που εκτός των 

άλλων, εναρμόνισε την ελληνική πραγματικότητα με τα δεδομένα και τις επιλογές 

του ευρύτερου γεω-πολιτικού χώρου με τον οποίο το ελληνικό κράτος αποφάσισε 

πολιτικά να συμπορευτεί.

3 Γενικά  για  την  ίδρυση  των  ΠΠΤ  δες:  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  Γ,  1999,  Τα Πανεπιστημιακά  Παιδαγωγικά 
Τμήματα: καταβολές-παρούσα κατάσταση-προοπτικές, εκδ.Gutenberg, Αθήνα.

2



ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2001, Από τον εθνικό στον κοινοτικό εκπαιδευτικό; Τάσεις και προοπτικές για ένα επάγγελμα που αλλάζει, 
εις ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κ. – ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α. (επιμ.), 2001, Πρακτικά Συνεδρίου: Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή 
ένωση, εκδ. Σπανίδη, Ξάνθη, σελ.83-89.

Παρ’όλα αυτά,  αν  κάποιος  ήθελε  να  περιγράψει  κατά  τρόπο απλό τη  νέα 

πραγματικότητα θα έλεγε ότι το πλαίσιο αναφοράς παρέμεινε εθνικό και το πρότυπο 

της  εκπαίδευσης  παρέπεμπε  στον  εγγραμματισμό  ελληνοπαίδων γεννημένων  στην 

Ελλάδα από γονείς που και οι δύο ήταν Ελληνες, που ζούσαν στην Ελλάδα.

Σε  ό,τι  αφορά  το  επάγγελμα  η  εξέλιξη  παρουσιάζεται  με  περισσότερες 

αποχρώσεις.  Από τη μια,  είναι  αλήθεια  ότι  αφενός  μεν,  η  αυτόματη,  με  πολιτική 

πράξη,  ένταξη  των  υπηρετούντων  ΕΔΣ  στην  κατηγορία  των  Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ) δημοσίων υπαλλήλων τους αναβάθμισε ντε φάκτο οικονομικά και 

αφετέρου, η ένταξη των ΠΠΤ στο μηχανογραφικό των εισαγωγικών εξετάσεων για τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, διαφοροποίησε την κοινωνικο-οικονομική προέλευση των 

υποψηφίων ΕΔΣ αστικοποιώντας  την.  Από την  άλλη όμως,  η  πρυτάνευση  μικρο-

πολιτικών επιλογών σε πολιτικό  και  συνδικαλιστικό  επίπεδο,  με το σκάνδαλο της 

παρατεταμένης συνύπαρξης ΠΑ και  ΠΠΤ (1984-1991) και την αλματώδη αύξηση 

των σπουδαστών των ΠΑ κυρίως τη διετία 1984-86, ουσιαστικά απέκλησε ή έστω 

περιόρισε  δραστικά  την  ουσιαστική  διαφοροποίηση του  πληθυσμού  των ΕΔΣ και 

μάλιστα  για  ένα  ιδιαιτέρως  παρατεταμένο  χρονικό  ορίζοντα  λόγω επίσης  και  της 

εντονότατης δημογραφικής κρίσης της χώρας4.

Οι συντελούμενες αλλαγές και οι συνέπειές τους

Οι συντελούμενες αλλαγές μπορούν να κωδικογραφηθούν σε δύο άξονες τον 

υπερ-εθνικό και τον υπο/ενδο-εθνικό και ουσιαστικά σηματοδοτούν την ουσιαστική 

μεταβολή  του  πλαισίου  συγκρότησης  των  σύγχρονων  κοινωνιών  των  τελευταίων 

τουλάχιστον  δύο  αιώνων,  δηλαδή  του  εθνικού  κράτους5.  Εκείνο  που  φαίνεται  να 

διαγράφεται, εν ολίγοις, είναι η συρρίκνωση της παρουσίας του (εθνικού) κράτους σε 

μερικούς  μόνο  τομείς,  αυτούς  που  συγκροτούν  αυτό  που  ονομάστηκε  «πυρηνικό 

κράτος»6.

4 Για περισσότερες λεπτομέρειες δες στο ίδιο ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., σελ.71-75.
5 Δες  την  εισαγωγή  στο  QUEIROZ (de)  J-Cl.,  2000,  Το σχολείο  και  οι  Κοινωνιολογίες  του,  εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα.
6 Οι τομείς που θεωρούνται μέρος της απασχόλησης στη δημόσια εξουσία εμφανίζονται στην απόφαση 
της ΕΕ του 1988 με κωδικό EEC 72/1988 και τίτλο “Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η 
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Σε υπερ-εθνικό επίπεδο δύο ευρύτατες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και 

επηρεάζουν ουσιαστικά τα θέματα που αφορούν τον ΕΔΣ. Η παγκοσμιοποίηση και η 

«ευρωπαϊκοποίηση». 

Οσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, εκείνο που πρωταρχικά ενδιαφέρει εδώ 

είναι αφενός μεν η τεράστια τεχνολογική πρόοδος και οι δυνατότητες που απορρέουν 

από  αυτή  και  αφετέρου  οι  ευρύτατες  μετακινήσεις  πληθυσμών.  Η  τεχνολογική 

πρόοδος καταλύει ντε φάκτο τα εθνικά στεγανά, επηρεάζει κατά τρόπο καταλυτικό 

την  έως  σήμερα  γνωστή  οργάνωση  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  δομής  της 

κοινωνίας  και  ανατρέπει  τη  μακραίωνη  σχέση  του  ανθρώπου  με  τη  γνώση.  Ως 

συνέπεια, μεταβάλλεται ριζικά τόσο η ανθρώπινη σχέση με το χώρο, το χρόνο και την 

ανθρώπινη επικοινωνία όσο και η ίδια η έννοια της μάθησης αλλά και της εργασίας. 

Ο παραδοσιακός  διαχωρισμός  της  ανθρώπινης  ζωής  σε  τρεις  διακριτούς  κύκλους 

(μαθητεία,  εργασία,  σύνταξη)  τείνει  προς  την  κατάργησή  του.  Αυτό  ακριβώς 

προσπαθεί να ορίσει,  εκτός των άλλων, η έννοια της «δια βίου μάθησης» όσο και 

εκείνης του «μαθαίνω πως να μαθαίνω»7. Από την άλλη, οι ευρύτατες μετακινήσεις 

πληθυσμών, οικονομικών μεταναστών και προσφύγων,  οδηγούν στην ταχύτατη άρση 

της εθνικής ομοιογένειας ακόμα και εκεί που αυτή είχε κατασκευαστεί κατά τρόπο 

ικανοποιητικό.  Συνοπτικά,  πρόκειται  για  τάσεις  που  τείνουν  στην  παγκόσμια 

ομογενοποίηση δομών, οργανώσεων και προβλημάτων που οδηγεί σε πρωτόγνωρα 

φαινόμενα που απορρυθμίζουν ακόμα και τους πλέον βασικούς πυλώνες γύρω από 

τους οποίους είχε αναπτυχθεί η ανθρώπινη ζωή τους τελευταίους αιώνες.

Η  διαδικασία  δημιουργίας  ενός  ενιαίου  ευρωπαϊκού  χώρου  συνεπάγεται 

επίσης  σημαντικές  μεταβολές.  Σε  ό,τι  αφορά  το  πλαίσιο  αναφοράς  φαίνεται  ό,τι 

βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου εξουσίες που παραδοσιακά ανήκαν στο 

(εθνικό)  κράτος  μεταφέρονται  είτε  σε  Κοινοτικό  επίπεδο  (υπερ-εθνικό)  είτε  σε 

περιφερειακό  επίπεδο  (υπο/ενδο-εθνικό)  με  άδηλο  στόχο  την  αποδυνάμωση  του 

κράτους. Οσον αφορά την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μοιάζει 

ότι  συντελούνται  και  εδώ  σημαντικές  αλλαγές.  Η  εκπαίδευση  που  το  διάστημα 

πρόσβαση στις θέσεις απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση - Η δράση της επιτροπής, όσον αφορά την 
εφαρμογή του αρ.48 παρ.4. της συνθ.ΕΟΚ”.

7 σε αντιδιαστολή με το «μαθαίνω για να πράττω» και το «μαθαίνω συγκεκριμένες γνώσεις χρήσιμες 
για την υπόλοιπη ζωή μου». 
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1956-1992  θεωριόταν  και  αντιμετωπιζόταν  ως  θέμα  ταμπού  και  αποκλειστική 

αρμοδιότητα  των  (εθνικών)  κρατών  όλο  και  περισσότερο,  με  νομική  κάλυψη  τα 

άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα που 

μπορεί να ενταχθεί κάλλιστα στη φαρέτρα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

(ΕΕ). Το ίδιο και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 

Δικαστήριο  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΔΕΚ)  έχει  ασχοληθεί  πολύτροπα  και 

μακροχρόνια με το θέμα «εκπαίδευση - εκπαιδευτικός». Αν και ως δικαστήριο δεν 

έχει  αποστολή  ούτε  δικαίωμα  να  χαράζει  και  να  υιοθετεί  πολιτικές  εντούτοις  οι 

αποφάσεις του (νομολογία) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νομιμοποίηση για τη 

συγκρότηση,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  πολιτικών  αποφάσεων  από  τους  αρμόδιους 

φορείς. Ετσι, για παράδειγμα, η απόφαση στην υπόθεση Lawrie-Blum8, δημιούργησε 

μια νομολογία η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές στη συγκρότηση 

της  έννοιας  «εκπαιδευτικός».  Σύμφωνα  με  αυτή,  η  δραστηριότητα  που 

χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και κύρια για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι «η 

παιδαγωγική  δραστηριότητα»  και  όχι  «η  υλοποίηση  της  κρατικής  εκπαιδευτικής 

πολιτικής»9.  Ως  εκ  τούτου,  ο  εκπαιδευτικός  δεν  είναι  «μισθοφόρος»  κάποιας 

«αποστολής» αλλά επαγγελματίας που η ουσία της εργασίας του έχει  να κάνει  με 

τους μαθητές και όχι με το κράτος. 

Με  βάση  τα  προηγούμενα,  θα  μπορούσε  κανείς  να  υποστηρίξει  ότι  εδώ 

αρχίζει  να  διαφαίνεται  ένα  μοντέλου  «ευρωπαίου  εκπαιδευτικού»  με  κοινά 

χαρακτηριστικά,  που  τα  μεν  επαγγελματικά  στοιχεία  αχνοφαίνονται  ήδη,  τα  δε 

αντίστοιχα που αφορούν την εκπαίδευσή του προετοιμάζονται ήδη!10    

Με  την  απόφαση  όμως  αυτή  εκείνο  που  συνέβη  πρωτίστως  είναι  ότι  το 

επάγγελμα  του  εκπαιδευτικού  δεν  συμπεριελήφθηκε  στα  επαγγέλματα  που 

εντάσσονται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης11. 

Ως πρώτη επίπτωση του προηγουμένου είναι η άρση της εθνικής ομοιογένειας 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό έχει συντελεστεί εδώ και αρκετά χρόνια στα 

8 Υπόθεση 66/85, αποφ.ΔΕΚ της 3/7/1986, Συλλογή νομολογίας του ΔΕΚ του 1986, σελ.2121.
9 Νομολογία που θέτει σοβαρότατα προβλήματα επαγγελματικής συγκρότησης και αναγνώρισης στους 
Ελληνες  εκπαιδευτικούς  της  Δευτεροβάθμιας  στο  βαθμό  που  η  τεκμηρίωση  από  μέρους  τους 
παιδαγωγικής κατάρτισης είναι περιορισμένη ή και ανύπαρκτη.
10 Για περισσότερες πληροφορίες δες: http  ://  europa  .  eu  .  int  /  comm  ./  education  /  tuning  .  html  
11 Δες ΜΟΥΑΜΕΛΑΤΖΗ Ευτ., 1996,  η επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στη δημόσια και ιδιωτική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ.172-182.
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πανεπιστήμια ενώ πρόσφατα με το ΠΔ.    θεσμοθετήθηκε και για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (ΔΕ). Γεγονός που καταδεικνύει, εκτός των άλλων, ότι όσα συντελούνται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου ούτε ιδεολογήματα και πρέπει 

να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε εθνικό επίπεδο. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση 

πάντως  είναι  ότι  το  ΠΔ.  αναφέρεται  σε  όλη  τη  ΔΕ  και  όχι  μόνο  στην  μετα-

υποχρεωτική ΔΕ, διαίρεση η οποία πιθανώς να τεκμηριωνόταν με παραπομπή στο 

126 του Μάαστριχτ. Συνεπώς, αργά ή γρήγορα, πρέπει να αναμένεται η επέκτασή της 

και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση12.

Ως  ουσιαστική  όμως συνέπεια  πρέπει  μάλλον να θεωρηθεί  η  (μελλοντική) 

ανατροπή της σχέσης πολιτικής διοίκησης Υπουργείου και εκπαιδευτικού, στο μέτρο 

που η πρώτη διατηρεί (μέχρι νεωτέρας) το δικαίωμα να χαράζει και να εφαρμόζει 

εκπαιδευτική  πολιτική  όμως  ο  εκπαιδευτικός,  στο  όνομα  της  παιδαγωγικής  του 

δραστηριότητας, θα μπορούσε να αρνηθεί την υλοποίησή της. Βέβαια, παραμένει η 

διοικητική ιεραρχία, όμως αυτή κρίνει, αν έχει τους μηχανισμούς και το προσωπικό, 

την  επαγγελματική  πληρότητα  και  ικανότητα  και  όχι  πια  την  εφαρμογή  μιάς 

πολιτικής!

Οσα  αναφέρθηκαν  μέχρι  τώρα σε  αυτή  την  ενότητα  έχουν  ένα  στόχο:  να 

καταδείξουν την διαδικασία ανατροπής τόσο, του πλαισίου ένταξης και λειτουργίας 

του  επαγγέλματος  του  ΕΔΣ  (ένα  εθνικό  κράτος  –  εθνική  ομοιογένεια)  όσο  και, 

αφενός μεν, των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του, και αφετέρου, των αξόνων 

αναφοράς της εκπαίδευσής του.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτή συνεπάγεται 

αρκεί να τεκμηριώσει την αλλαγή πλαισίου. Από τη μια, έχουμε την ανάπτυξη ενός 

Κοινοτικού Δικαίου. Από την άλλη, έχουμε, αφενός μεν, την προώθηση μιας όλο και 

σημαντικότερης  ενδο-κοινοτικής  κινητικότητας  (βασικός  στόχος  της  ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης), και αφετέρου, την εντατικοποίηση της άφιξης στα κράτη-μέλη της ΕΕ 

οικονομικών και πολιτικών μεταναστών.

Σε  ό,τι  αφορά  τους  δύο  άξονες  συγκρότησης  του  επαγγέλματος  του 

εκπαιδευτικού,  συνεπώς  και  της  συγκρότησης  προγραμμάτων  αρχικής  και 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσής του, οι αλλαγές είναι επίσης καταλυτικές.
12 Πρέπει να σημειωθεί ότι η εθνική ομοιογένεια των εκπαιδευτικών είναι επίσης ένα ζήτημα άκρως 
σχετικό  στο βαθμό που τρεις  χώρες  της  ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο,  Ιρλάνδία  και  Ολλανδία),  δεν  τη 
χρησιμοποιούσαν. 

6



ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2001, Από τον εθνικό στον κοινοτικό εκπαιδευτικό; Τάσεις και προοπτικές για ένα επάγγελμα που αλλάζει, 
εις ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κ. – ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α. (επιμ.), 2001, Πρακτικά Συνεδρίου: Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή 
ένωση, εκδ. Σπανίδη, Ξάνθη, σελ.83-89.

Η  κοινωνικοποίηση  παύει  να  θεωρείται  μια  συλλογική  διαδικασία  και 

εξατομικεύεται. Μετατρέπεται σε διαδικασία ατομικής κοινωνικοποίησης παιδιών με 

διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις σε μια κοινωνία πολυ-πολυτισμικά (προς το 

παρόν) εθνική. Αίτημα πρωτόγνωρο και μοντέλο υπό κατασκευή, γεγονός που έχει 

φέρει τον εκπαιδευτικό σε κατάσταση νευρικής κρίσης. 

Αυτό δεν είναι  πρόβλημα ελληνικό  ούτε  συνιστά εθνική  ιδιαιτερότητα.  Το 

αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της ΕΕ. Εκείνο που διαφοροποιεί τη χώρα μας είναι το 

ταχύτατο πέρασμα (πρακτικά μόλις σε μια δεκαετία) από τη μια περίοδο13 στην άλλη 

(σε αντίθεση με τις περισσότερες από τις χώρες μέλη της ΕΕ), το οποίο δεν μπορεί 

παρά να δημιουργεί εντάσεις και οξυμένα προβλήματα. 

Επιπλέον,  πρέπει  να  γίνει  αναφορά  στα  χαρακτηριστικά  του  εν  ενεργεία 

εκπαιδευτικού  πληθυσμού.  Αφενός  μεν,  όπως έχει  ήδη αναφερθεί,  αυτός  δεν  έχει 

ανανεωθεί όσο θα έπρεπε, και αφετέρου ακόμα και το πλέον νεαρό τμήμα του δεν 

είναι  σίγουρο  ότι  είναι  και  το  πλέον  καλά  εξοπλισμένο.  Πράγματι,  με  μια 

στοιχειωδώς αντικειμενική θεώρηση της πρόσφατης ιστορίας εκπαίδευσης του ΕΔΣ, 

τόσο οι «με  συνοπτικές  διαδικασίες» απόφοιτοι  των ΠΑ της  τελευταίας  περιόδου 

(1984-1991) όσο και οι «εκ των ενώντων» πρώτοι απόφοιτοι των ΠΠΤ δεν πρέπει να 

θεωρούνται εκ των προτέρων ως απολύτως επαρκώς εκπαιδευμένοι14.  Χρειάζεται να 

προστεθεί ότι η διαδικασία εξομοίωσης δεν είναι εκείνη που μπορεί να θεωρηθεί ότι 

βελτίωσε ή θα βελτιώσει την εκπαιδευτική συγκρότηση μέρους των εκπαιδευτικών.

Ούτε το πλέον παραδοσιακό κομμάτι της επαγγελματικής συγκρότησης του 

ΕΔΣ  (ο  δεύτερος  άξονας  των  βασικών  γνώσεων)  έμεινε  ανεπηρέαστο  από  τις 

αλλαγές. Η εισαγωγή και διάδοση των νέων τεχνολογιών, η συνεχής παραγωγή νέας 

γνώσης  και  η  απαξίωση  της  παλαιότερης  οδήγησαν  στην  ανατροπή  του 

παραδοσιακού μοντέλου της διαδικασίας μάθησης. Το «μαθαίνω πως να μαθαίνω» σε 

μια άτερμονη διαδικασία «δια βίου μάθησης» δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη 

παγιωμένη και παραδοσιακή εικόνα του εκπαιδευτικού, τόσο για τον ίδιο όσο και για 

την εκπαίδευσή του αλλά και στο ρόλο του μπροστά στους μαθητές και την κοινωνία. 

Γεγονός  που  δημιουργεί  ένα  χάσμα μεταξύ  αρχικής  εκπαίδευσης,  επαγγελματικής 

13 Από την περίοδο της « εθνικής αποστολής» στη περίοδο της «συλλογικής κοινωνικοποίησης» και 
από εκεί στη νέα περίοδο της «εξατομικευμένης κοινωνικοποίησης».
14 ¨Ο.π. ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, σελ.74.
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ένταξης και εμπειρίας, κοινωνικής προσμονής αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο σε 

θέματα επαγγελματικού άγχους και αυτοεκτίμησης.

Αυτή η ρευστή εικόνα, χαρακτηριστικό μεταβατικών περιόδων αντανακλάται 

επακριβώς  στο  ασύνδετο  και  πολλές  φορές  χαοτικό  προπτυχιακό  πρόγραμμα 

σπουδών (ΠΠΣ) των ΠΠΤ15. Οι παλαιότεροι άξονες αναφοράς δεν ισχύουν πια ενώ 

καινούργιοι  δεν  φαίνονται  να  έχουν  τεκμηριωθεί  και  συγκροτηθεί  αρκούντως 

ικανοποιητικά16. Συνεπώς τα πάντα είναι εντάξιμα και όλα είναι πιθανά μέσα σε ένα 

ΠΠΣ που συνεχώς διευρύνεται ασύστολα, τυχαία και ενίοτε με βάση προσωπικές και/

ή συντεχνιακές προτεραιότητες.

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί, με συνοπτικό τρόπο, 

η γενικότερη αλλαγή που συντελείται  στο πολιτικό  (παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση,  περιφερειοποίηση),  στο  κοινωνικο-οικονομικό  (μεταβολή  δομής  και 

οργάνωσης  της  ανθρώπινης  ζωής)  και  το  πολιτισμικό  (μετακινήσεις  πληθυσμών, 

πολυπολιτισμικές  κοινωνίες)  πλαίσιο  στο  οποίο  εντάσσεται  το  επάγγελμα  του 

εκπαιδευτικού. Η προσπάθεια αυτή είχε ως τελικό στόχο να δείξει ότι η αλλαγή αυτή 

είναι τόσο ριζική που έχει καταλυτική επίδραση στα χαρακτηριστικά του εν λόγω 

επαγγέλματος. Κατά συνέπεια, τίθεται θέμα επαναπροσδιορισμού και ανασύνθεσης 

τόσο της  εκπαίδευσής του (σε όλα της  τα επίπεδα)  όσο και  των επαγγελματικών 

προϋποθέσεων και δεδομένων.

Από  εκεί  και  πέρα  το  ερώτημα  που  τίθεται,  περισσότερο  ως  φιλοσοφική 

αναζήτηση παρά ως δίλημμα προς επίλυση, στο βαθμό που η πραγματικότητα το έχει 

παρακάμψει,  είναι  αν  το  επιζητούμενο  μοντέλο  ατομικής  κοινωνικοποίησης 

πολιτισμικά διαφορετικής προέλευσης παιδιών σε μια πολιτισμικά πολλαπλή εθνική 

κοινωνία είναι εφικτό ή μη. 

Το  «φιλοσοφικό»  αυτό  ερώτημα  έχει  την  αξία  του  ως  ενδιάμεσο  στάδιο 

προσέγγισης  αυτού  που  κατά  τη  γνώμη  μου  είναι  το  κεντρικό  και  καθοριστικό 

ερώτημα.  Πώς  δηλαδή  σε  μια  κατάσταση  «παγκομιο-εντοπιότητας»,  όπως  την 

προσδιορίζει  ο  Μπεκ17,  μπορεί  να  επιβιώσει  ένας  μειονοτικός  (πληθυσμιακά) 

15 Στο ίδιο, σελ.217 και παραρτήματα.
16 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Προσπάθεια ιχνηλασίας Β’, εκδ.Αρμός, Αθήνα, σελ.145-181.
17 ΜΠΕΚ Ο, 1999, Τι είναι παγκοσμιοποίηση;, εκδ.Καστανιώτης, Αθήνα.
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πολιτισμός  τη  στιγμή  που  πιέζεται  αφόρητα  τόσο  εξωτερικά  όσο  και  εσωτερικά. 

Ομως, από εδώ και πέρα ξεκινά ένα άλλο θέμα που υπερβαίνει το πλαίσιο και τους 

στόχους του παρόντος κειμένου...
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