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Περίληψη  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές/τριες 

παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ορισμένες 

ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Διερευνήθηκε 

επίσης η άποψη των φοιτητών/τριών για λίστες που περιλαμβάνουν απαραίτητες ικανότητες 

εκπαιδευτικών. Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της επισκόπησης. Διανεμήθηκαν 

ερωτηματολόγια σε 206 φοιτητές/τριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Π.Τ.Δ.Ε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια εξέταζαν τον βαθμό στον οποίο οι φοιτητές/τριες θεωρούν 

ότι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 28 ικανότητες σημαντικές για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα σύμφωνα με την Ε.Ε., χωρισμένες σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές 

ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, οι φοιτητές/τριες θεωρούν 

ότι έχουν αποκτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες του τομέα των στάσεων και σε 

μικρότερο τις ικανότητες του τομέα δεξιοτήτων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι πολλοί 

φοιτητές πλησιάζουν στο τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους χωρίς να θεωρούν ότι έχουν 

κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκαν μικρές έως μεσαίες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις 8 βασικές 

ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και τις 28 ικανότητες που αφορούν το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. Τέλος, βρέθηκε ότι η στάση των φοιτητών/τριών απέναντι στις λίστες με 

ικανότητες εκπαιδευτικών είναι αρκετά θετική και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για την 

αιτιολόγηση των απόψεών τους συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ικανότητες εκπαιδευτικών, δεξιότητες εκπαιδευτικών, επαγγελματική επάρκεια 

εκπαιδευτικών, επαγγελματικά πρότυπα για εκπαιδευτικούς, προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί 
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Abstract 

 

The purpose of this paper was to investigate the extent to which student teachers believe that 

they have acquired some competences considered important for the teaching profession, during 

their studies. It also explored the students’ views of lists comprising necessary teacher 

competences. The survey was conducted using the survey method.  Questionnaires were 

distributed to 206 students of the Department of Educational and Social Policy of the University 

of Macedonia and of the School of Primary Education of the Aristotle University of 

Thessaloniki. The questionnaires examined the extent to which the students consider that they 

have acquired 28 competences that are important for the teaching profession according to the 

EU, divided into the areas of knowledge, skills and attitudes, as well as the degree to which they 

believe that they mastered the 8 key competences for lifelong learning, during their studies. As 

the results show, the students consider that they have acquired competences that belong to the 

area of attitudes to a greater extent and competences that belong to the area of skills to a lesser 

extent. At the same time, it was noted that many students are approaching the end of their 

undergraduate studies without considering that they have largely mastered the 8 key 

competences for lifelong learning. In addition, small to medium statistically significant 

correlations were found between the 8 key competences for lifelong learning and the 28 

competences related to the teaching profession. Finally, it was found that students’ attitudes 

towards teachers’ competency lists are quite positive and the arguments they used to justify their 

views are in alignment with those mentioned in the bibliography.  

 

Keywords: teachers’ competences, teachers’ skills, teachers’ professional competence, 

professional standards for teachers, student teachers 
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Προλογικό σημείωμα 

Αφορμή για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε ο προβληματισμός που 

μου δημιουργήθηκε μετά το τέλος των αρχικών σπουδών μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, όταν είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω σε πρακτικό επίπεδο, 

μέσα από την καθημερινή επαφή με την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης, πόσες πολλές 

και διαφορετικές ικανότητες απαιτεί η άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Από τότε 

άρχισε να με απασχολεί το ερώτημα αν υπάρχει κάποια συναίνεση για κάποιες συγκεκριμένες 

ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και κατά 

πόσο είναι δυνατόν αυτές να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι 

μεταπτυχιακές σπουδές μου στο τμήμα Διά Βίου Μάθησης μου έδωσαν την ευκαιρία να 

κατανοήσω περισσότερο τη μεταβαλλόμενη φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στη 

σημερινή εποχή και το πώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις από αυτόν συνδέονται με ευρύτερες 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις και με την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνών 

οργανισμών, κάτι που αύξησε το ενδιαφέρον μου για το θέμα.  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους που 

βοήθησαν σε όλη τη διαδικασία εκπόνησής της. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την 

επόπτρια καθηγήτρια κ. Αθηνά Σιπητάνου, τόσο για την επιστημονική της καθοδήγηση όσο και 

για το ενδιαφέρον που έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Αυτή η εργασία δεν 

θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη σταθερή της στήριξη και ενθάρρυνση και τη μεγάλη 

κατανόηση που έδειξε στην αντιμετώπιση κάποιων προσωπικών δυσκολιών που προέκυψαν. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Αναστασία Παμπούρη, μέλος του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού, για τον χρόνο που αφιέρωσε και για την ουσιαστική της συμβολή στην 

κατασκευή του ερωτηματολογίου και στην πρόοδο της εργασίας. Επίσης ευχαριστώ την κ. 

Κωνσταντίνα Κυριατζάκου, εκπαιδευτικό και υποψήφια διδάκτορα του τμήματος, για τη 

βοήθεια και τις συμβουλές της στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. 

Ευχαριστώ επίσης την κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου και τον κ. Ευθύμιο Βαλκάνο για τη συμμετοχή 

τους στην εξεταστική επιτροπή και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους κ. Γεώργιο Γρόλλιο, κ. Δημήτρη Ζάχο και κ. 

Δέσποινα Δεσλή, καθηγητές/τρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης, καθώς και την κ. Δόξα Παπακωνσταντίνου, καθηγήτρια του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι πρόθυμα αφιέρωσαν χρόνο από το μάθημά 



7 

 

τους και με τη θετική στάση τους συνέβαλαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους 

φοιτητές/τριες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους φοιτητές/τριες που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγιο, καθώς χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου για την οικονομική και ηθική υποστήριξη 

που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στους φίλους μου για την συμπαράσταση 

και την κατανόησή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη φίλη και παλιά συμφοιτήτρια Ελένη Καρπούζα 

για τις χρήσιμες συμβουλές της και τη σημαντική βοήθειά της στην εύρεση άρθρων. Ευχαριστίες 

οφείλω και σε όλους τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές μου στο μεταπτυχιακό, αλλά και 

σε παλιές φίλες και συμφοιτήτριες από το προπτυχιακό, για τη βοήθεια που προσέφεραν στη 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, συμπληρώνοντας τις αρχικές εκδοχές του και κάνοντας 

χρήσιμες παρατηρήσεις.  

                                               

                                                                         Ελισάβετ Σοφία Κατσάνου 

                                                                        Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2018 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο της εργασίας προσδιορίζεται αρχικά το θέμα που θα 

μελετηθεί και εξηγούνται οι λόγοι που έγινε η επιλογή του. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία 

της βιβλιογραφικής έρευνας και τέλος, οι στόχοι της εργασίας και η δομή της.  

 

1.1.  Προσδιορισμός του θέματος και αναγκαιότητα μελέτης 

Από μια αρχική μελέτη της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι το θέμα των ικανοτήτων/προσόντων 

που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί για να είναι αποτελεσματικοί έχει απασχολήσει έντονα τα 

τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΟΣΑ, σε 

έγγραφό του το 20051 υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια 

διευρύνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς απαιτείται πλέον από αυτούς να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά μαθητές με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμικό υπόβαθρο, να δείχνουν 

ευαισθησία σε θέματα σχετικά με το φύλο και την κουλτούρα, να ανταποκρίνονται κατάλληλα 

σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς, να χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες και να ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις στις γνώσεις και προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση των μαθητών και να προετοιμάζουν τους μαθητές για αυτόνομη μάθηση. 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

αντιμετωπίζεται πλέον με όρους διά βίου μάθησης εδώ και αρκετά χρόνια.2 Δεν θεωρείται ότι η 

αρχική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, όσο αποτελεσματική και αν είναι, μπορεί να του δώσει τα 

απαραίτητα εφόδια για όλη τη σταδιοδρομία του. Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όμως 

αντιμετωπίζεται ως το απαραίτητο θεμέλιο που θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να έχει ένα 

ομαλό ξεκίνημα και πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η επαγγελματική του ανάπτυξη και έτσι 

δίνεται μεγάλη έμφαση από τους οργανισμούς στη βελτίωση της.3  

                                                           
1 OECD (2005). ‘’Developing Teacher’s Knowledge and Skills’’ στο: Teachers matter. Attracting, Developing and 

reataining effective teachers. OECD Publishing. 
2 Βλ. Βαλκάνος, Ε. (2002). Προβλήματα της Διά Βίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Η Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη. 

Τα Εκπαιδευτικά, Τεύχος 63-64, 129-138. Επίσης OECD (2006). ‘’Developing Teacher’s Knowledge and 

Skills’’ στο: Teachers matter. Attracting, Developing and reataining effective teachers. OECD Publishing. 

Επίσης ETUCE (European Trade Union Committee for Education) (2008). Teacher Education in Europe. 

An ETUCE Policy Paper. Brussels: ETUCE. 
3 ETUCE (European Trade Union Committee for Education) (2008). Teacher Education in Europe. An ETUCE 

Policy Paper. Brussels: ETUCE. 
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Έμφαση δίνεται και σε διαδικασίες μετά την αρχική κατάρτιση, με δράσεις που αφορούν 

για παράδειγμα την αρχική ένταξη στο επάγγελμα, την επιμόρφωση των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών, δράσεις κινητικότητας μεταξύ χωρών4. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην 

απόκτηση ικανοτήτων κατά τη διάρκεια των αρχικών σπουδών γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι της 

επαγγελματικής πορείας που είναι κοινό για όλους τους εκπαιδευτικούς, ενώ η επιμόρφωση στη 

συνέχεια της σταδιοδρομίας είναι πιο πιθανό να παρουσιάζει περισσότερες διαφοροποιήσεις 

ανάλογα με την επαγγελματική πορεία, τα ενδιαφέροντα, τις επιλογές και τις ευκαιρίες του κάθε 

εκπαιδευτικού.  

Σύμφωνα με κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5 τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην 

επιστημονική κοινότητα μια συναίνεση στην αναγνώριση των ικανοτήτων ως στοιχείων 

απαραίτητων για τη διδασκαλία, ενώ ο ΟΟΣΑ έχει επισημάνει ως διεθνή προτεραιότητα ήδη από 

το 2005 την ανάγκη να βρεθεί ένας κοινός ορισμός για τις δεξιότητες και γνώσεις των 

εκπαιδευτικών.6  Ένας τέτοιος ορισμός θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως καθοδηγητικό 

πλαίσιο για την εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε όλη τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Αναγνωρίζεται ότι η κατάκτηση και η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων για διδασκαλία είναι μια προσπάθεια που διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας και μάλιστα υποστηρίζεται ότι είναι πιο χρήσιμο να δοθεί έμφαση στην ένταξη 

των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους παρά στην επιμήκυνση των αρχικών σπουδών τους.7  

Βασικοί λόγοι που η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

φαίνεται να απασχολεί τόσο αυτούς τους οργανισμούς είναι η ανάγκη να λειτουργήσουν οι 

εκπαιδευτικοί ως κινητήριες δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 

ΟΟΣΑ υιοθετούν την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας εντός του 

σχολικού χώρου που μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών.8 Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να αναφερθεί ότι υπάρχουν και αντιρρήσεις στην τόσο έντονη εστίαση των διεθνών οργανισμών 

                                                           
4 Ό.π. 
5 European Comission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes.  
6 OECD (2005). ‘’Developing Teacher’s Knowledge and Skills’’ στο: Teachers matter. Attracting, Developing and 

reataining effective teachers. OECD Publishing. 
7 Ό.π. 
8Ό.π. και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. COM (2007) 392 

τελικό. Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2007. European Commision 2012. Supporting the Teaching Professions for better 

learning Outcomes, Strasburg. 20.11.2012. SWD (2012). 374 Final 
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στις ικανότητες των εκπαιδευτικών ως μέσο βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Για 

παράδειγμα η Connell9 ασκεί κριτική στην έμφαση που δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί στις 

ικανότητες των εκπαιδευτικών ως τον παράγοντα που μπορεί πιο εύκολα να επηρεαστεί από την 

εκπαιδευτική πολιτική προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών. Επισημαίνει 

άλλους παράγοντες που επίσης ασκούν επίδραση στην επίδοση των μαθητών, όπως το 

κοινωνικό υπόβαθρο και οι ικανότητές τους, τους οποίους οι διεθνείς οργανισμοί φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν ως παράγοντες που δύσκολα επηρεάζονται από την εκπαιδευτική πολιτική. 

Επιπλέον, όροι που χρησιμοποιούν αυτοί οι οργανισμοί είναι αυτοί της επιτελεστικότητας, της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας, κάτι που αποτελεί συχνά σημείο κριτικής, καθώς η 

εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με όρους της οικονομίας της αγοράς.10  

Το ενδιαφέρον και οι δράσεις των διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών και η προσπάθειά τους για καθορισμό των απαραίτητων ικανοτήτων τους 

είναι ένα θέμα που αφορά και την Ελλάδα, καθώς στη σημερινή εποχή, κανένα εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ανήκει11. Η 

παρούσα εργασία εστιάζει περισσότερο στον λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ικανότητες 

εκπαιδευτικών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει με πολλούς τρόπους την εκπαιδευτική 

πολιτική των κρατών-μελών της, στα οποία ανήκει και η χώρα μας.12 

Στην προσπάθεια αναζήτησης πλαισίων ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς εντοπίστηκαν 

διαφορές στην ορολογία. Συγκεκριμένα, προκειμένου να περιγραφούν οι ικανότητες που θα 

πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιείται τόσο ο όρος ‘’standards’’όσο και ο όρος 

‘’competences’’. Ανάμεσα στους δύο όρους παρατηρούνται εννοιολογικές διαφορές, οι οποίες 

αναφέρονται στη συνέχεια της εργασίας. Πάντως ο όρος ‘standards’ χρησιμοποιείται κυρίως σε 

                                                           
9Connell, R. (2009). Good teachers on dangerous ground: Towards a new view of teacher quality and 

professionalism. Critical studies in Education, 50 (3), 213-229. 
10 Ξωχέλλης, 2005. Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η 

εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός. Σταμέλος, Γ. , Βασιλόπουλος,  

Α. & Καβασακάλης Ά. (2015). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές πολιτικές. Ηλεκτρονικό σύγγραμμα. Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε από  

https://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/STAMELOS_EISAGOGH_EKPAIDEYTIKES_POLITIKES.pdf 
11 Ζμας, 2009. Επαγγελματική επάρκεια εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκές εξελίξεις και επιταγές. Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, 48, 7-24. 
12 Ζμας, Α. (2007). Παγκοσμιοποίηση  και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

https://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/STAMELOS_EISAGOGH_EKPAIDEYTIKES_POLITIKES.pdf
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χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας αλλά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές13, ενώ ο 

όρος ‘’competences’’ ή ‘’competencies’’ σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.14 

Στην παρούσα εργασία, όταν γίνεται λόγος για «ικανότητα» και «ικανότητες» 

εκπαιδευτικών, πρόκειται για προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά των αγγλικών όρων 

“competence” και “competences” ή “competencies”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί εδώ και 

αρκετά χρόνια αυτούς τους όρους για να δηλώσει τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν από 

τους πολίτες, αντί του παλαιότερου και πιο περιοριστικού όρου “basic skills”.15 Ο όρος 

“competence” όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντήθηκε 

μεταφρασμένος στα ελληνικά σε σχετικές εργασίες και άρθρα και ως «επαγγελματική 

επάρκεια»16, ενώ συναντήθηκε και ο όρος «προσόντα».17 Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η 

λέξη «ικανότητα» ως μετάφραση του όρου “competence”, ακολουθώντας τη μετάφραση του 

“key competences for lifelong learning” από την Ευρωπαϊκή Ένωση18 ως «βασικές ικανότητες 

για τη διά βίου μάθηση». Το γεγονός ότι στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα περιλαμβάνονταν και οι 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση ήταν 

ένας ακόμη λόγος που επιλέχθηκε η μετάφραση «ικανότητες».  

Ο ορισμός που υιοθετείται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ικανότητα 

(“competence”) είναι «Ένας πολύπλοκος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, αξιών, 

στάσεων και επιθυμιών που οδηγεί σε αποτελεσματική, συνεκτική (embodied) ανθρώπινη δράση 

στον κόσμο, σε έναν συγκεκριμένο τομέα».19 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 

                                                           
13 C.E.P.P.E 2013 .C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in Education).Learning Standards, 

Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative study. OECD Education Working Papers 

(Vol. 99) και European Comission (2013). Supporting teacher competence development for better learning 

outcomes. July 2013, Brussels: Education and Training. 
14 Ό.π. 
15 Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2005). Δεξιότητες-κλειδιά & Κοινωνικές Δεξιότητες στη διά βίου Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας. 2ο Διεθνές συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 171-183.  
16 Ζμας, 2009, Επαγγελματική επάρκεια εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκές εξελίξεις και επιταγές. Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, 48, 7-24. Λιακοπούλου, Μ. (2010). Η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Προϋποθέσεις και 

αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. Χριστάκης, Ι. (2015). Διεθνής Εκπαιδευτικός Λόγος περί επαγγελματικής 

επάρκειας των εκπαιδευτικών: Απόψεις Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος και Ποτουρίδου, Ν. (2017). Ελληνικός και ευρωπαϊκός λόγος περί επαγγελματικής 

επάρκειας εκπαιδευτικών: μια συγκριτική μελέτη.  Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 
17 Ξυναριανού, Κ. (2017). Το πλαίσιο των προσόντων του σύγχρονου εκπαιδευτικού 2000-2016. Η ελληνική 

περίπτωση. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα.  
18 Σιπητάνου, Α. (2014). Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου Μάθηση: η πορεία-οι θεσμοί-οι 

εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
19 Deakin Crick, 2008, όπ. αναφ. στο European Comission, 2013, Supporting teacher competence development for 

better learning outcomes. July 2013, Brussels: Education and Training. σελ. 9 
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επαγγελματικό πρότυπο (professional standard) περιγράφει τι αναμένεται από τους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι σε θέση να κάνουν ως εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες στους τομείς τους20 και υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να διαχωριστεί από την 

έννοια της ικανότητας εκπαιδευτικών.21 Ωστόσο, υπάρχει και η θέση ότι σε κάποια πλαίσια οι 

όροι standard και competence χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι.22  

 

1.2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Kατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι όροι. Ο λόγος ήταν ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα διάφορα 

κράτη και οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν τα εφόδια που 

θεωρούνται σημαντικά από τους εκπαιδευτικούς. Οι δυσκολίες με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των όρων παρουσιάστηκαν τόσο στην κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στους αγγλικούς 

όρους, όσο και στην προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά των αγγλικών όρων.  

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αναζήτηση της βιβλιογραφίας δεν ήταν μια γραμμική 

διαδικασία. Έγιναν κάποιες αρχικές αναζητήσεις με κάποιες λέξεις-κλειδιά και μετά, μέσω της 

ανάγνωσης κάποιων ερευνών και της βιβλιογραφίας τους συμπεριλήφθηκαν επιπλέον όροι στην 

αναζήτηση.  

Αρχικά έγινε αναζήτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών στα ελληνικά με 

ανάλογο θέμα. Για να εντοπιστούν σχετικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές έγινε 

αναζήτηση στα ιδρυματικά αποθετήρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών Διατριβών και στη σελίδα openarchives.gr που αναπτύχθηκε από το εθνικό 

κέντρο τεκμηρίωσης, η οποία επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση στα περιεχόμενα των ψηφιακών 

αποθετηρίων και των βιβλιοθηκών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στο Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών Διατριβών αλλά και σε άλλους τύπους τεκμηρίων όπως βιβλία και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια.  

Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω βάσεις δεδομένων ήταν οι εξής: 

«ικανότητες/δεξιότητες/προσόντα/εφόδια εκπαιδευτικών», «παιδαγωγική/ επαγγελματική 

                                                           
20Igravson, 1998, ό.π. στο European Commission, 2013, Supporting teacher competence development for better 

learning outcomes. July 2013, Brussels: Education and Training. σελ. 15 
21 Στα αγγλικά “teacher competence”, θα μπορούσε ίσως να μεταφραστεί και ως «επάρκεια» 
22 C.E.P.P.E 2013 .C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in Education).Learning Standards, 

Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative study. OECD Education Working Papers 

(Vol. 99)     
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επάρκεια εκπαιδευτικών», «παιδαγωγική κατάρτιση», «αξιολόγηση εκπαιδευτικών», «αρχική 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών», «εκπαιδευτικός επαγγελματισμός»,  «αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός», «κριτήρια επαγγελματισμού», «επαγγελματικά πρότυπα για εκπαιδευτικούς», 

«επαγγελματικές δεξιότητες», «κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών» «κριτήρια επάρκειας 

εκπαιδευτικών», «επαγγελματικά πρότυπα».  

Παρακάτω αναφέρονται σύντομα οι εργασίες που εντοπίστηκαν στις παραπάνω βάσεις 

δεδομένων, το θέμα των οποίων θεωρήθηκε συναφές με το θέμα της παρούσας εργασίας. 

Σχετικές θεωρήθηκαν εργασίες οι οποίες σχετίζονται με απαντήσεις, απόψεις και σχόλια 

εκπαιδευτικών, εν ενεργεία ή ακόμη φοιτητών, καθώς και σχολικών συμβούλων, σε θέματα 

σχετικά με προσόντα/ικανότητες/πρότυπα που προωθούνται από διεθνείς οργανισμούς και 

κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαντικά για το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Σχετικές 

ακόμα θεωρήθηκαν και εργασίες που ανέλυαν τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό λόγο σχετικά με 

τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευτικού μελετώντας επίσημα κείμενα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει βέβαια πάντα το ενδεχόμενο να 

μην εντοπίστηκαν όλες οι σχετικές εργασίες, ίσως και κάποια που να σχετιζόταν με το θέμα της 

παρούσας εργασίας περισσότερο από αυτές που αναφέρονται παρακάτω.  

 Στο ιδρυματικό αποθετήριο του Α.Π.Θ εντοπίστηκε η διδακτορική διατριβή της 

Καρατσιώρη Μ.23 με τίτλο «Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών για αρχική εκπαίδευση 

καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές του Συμβουλίου της 

Ευρώπης», στην οποία φοιτητές αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας ΑΠΘ ρωτήθηκαν σχετικά με 

την έμφαση που δόθηκε από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων που ορίζονται από τους 40 τίτλους που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Προφίλ για 

την Εκπαίδευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών-Ένα Πλαίσιο Αναφοράς24, οι οποίες διακρίνονται 

σε 4 κατηγορίες (i. δομή του προγράμματος σπουδών, ii. Γνώση και κατανόηση, iii. Στρατηγικές 

και δεξιότητες και iv. Αξίες).  

Επίσης η διδακτορική διατριβή της Σαρακινιώτη Α. (2012) από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου «Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης 

εκπαίδευσης: Το παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση των 

                                                           
23 Καρατσιώρη, Μ.Γ.(2011).Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών για αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην 

Ευρώπη: Αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης,  Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
24 European Profile for language teacher education- A Frame of Reference 2004 
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εκπαιδευτικών στην Ελλάδα». Η διατριβή μελετά τον τρόπο που οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 

ανώτατη εκπαίδευση επηρεάζουν τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των 

παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα και συνακόλουθα την επαγγελματική ταυτότητα των 

αποφοίτων τους.25 To ερωτηματολόγιο απάντησαν 164 μέλη ΔΕΠ των παιδαγωγικών τμημάτων 

και κατασκευάστηκε με βάση τη μεθοδολογία του Tuning Project, ενός προγράμματος που 

αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ως απάντηση στη διαδικασία της Μπολόνια, για να 

συντονίσει τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης26, καθώς έτσι σύμφωνα με τη Σαρακινιώτη θα 

διασφαλιζόταν ότι το ερωτηματολόγιο θα περιείχε ένα σύνολο από ικανότητες που θεωρούνται 

σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι μεταπτυχιακές εργασίες που εντοπίστηκαν και θεωρήθηκαν σχετικές με το θέμα είναι 

αρκετά πρόσφατες. Συγκεκριμένα, μία τέτοια εργασία ήταν η μεταπτυχιακή εργασία του 

Χριστάκη Ι. (2015)27 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Διεθνής Εκπαιδευτικός Λόγος 

περί επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών: Απόψεις Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης», 

στην οποία η μέθοδος έρευνας ήταν η συνέντευξη. Οι σύμβουλοι που συμμετείχαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα φάνηκαν να συμφωνούν ότι τα επαγγελματικά προσόντα που προτείνονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ο.Ο.Σ.Α για τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικά.  

Ποιοτική μέθοδος έρευνας με συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε επίσης στην έρευνα της «Α-Σ 

Καραγιάνννη (2015)28 «Υπερεθνικοί Οργανισμοί και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών: Μια 

συγκριτική θεώρηση μεταξύ εκπαιδευτικού λόγου και πολιτικής», όπου συμμετείχαν 15 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, οι οποίοι διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο είναι 

δυνατόν να εφαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική οι πολιτικές που προωθούνται από τους 

διεθνείς οργανισμούς.  

                                                           
25 Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης: το 

παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  
26 Χουρδάκης, Μ. , Καμέκης, Α. & Παπαδάκης, Ν. (2011). Tuning Project και προτάσεις πολιτικής για την 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στο Οικονομίδης, Β. (επιστημονική επιμέλεια) (2011). Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. (σ.σ. 132-139). Αθήνα: Πεδίο. 

Δικτυακός τόπος του προγράμματοςTuning Educational Structures in Europe: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 
27 Χριστάκης, Ι. (2015). Διεθνής Εκπαιδευτικός Λόγος περί επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών: Απόψεις 

Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. 
28 Καραγιάνννη Α-Σ. (2015) Υπερεθνικοί Οργανισμοί και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών: Μια συγκριτική θεώρηση 

μεταξύ εκπαιδευτικού λόγου και πολιτικής. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.  

http://www.unideusto.org/tuningeu/
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Επίσης, εντοπίστηκαν οι μεταπτυχιακές εργασίες της Ξυναριανού Κ. (2017)29 στο Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Το πλαίσιο των προσόντων του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού 2000-2016. Η ελληνική περίπτωση» και η μεταπτυχιακή εργασία της Ποτουρίδου 

Ν. (2017)30 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ελληνικός και ευρωπαϊκός λόγος 

περί επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτικών: Μια συγκριτική μελέτη». Οι δύο παραπάνω 

μεταπτυχιακές εργασίες αναφέρονται μαζί λόγω των ομοιοτήτων στη θεματολογία και τη 

μεθοδολογία τους. Συγκεκριμένα, και οι δύο είναι ποιοτικές έρευνες που χρησιμοποιούν την 

ανάλυση περιεχομένου για να αναλύσουν και να συγκρίνουν τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό 

λόγο σχετικά με τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Τα κείμενα που αναλύονται είναι επίσημα 

έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νόμοι του ελληνικού κράτους στους οποίους γίνεται λόγος 

για προσόντα/ ικανότητες των εκπαιδευτικών, όπως στο Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.31 Και οι 

δύο εργασίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λόγος για τα προσόντα του 

εκπαιδευτικού δείχνει τάσεις σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό λόγο. Αυτός είναι και ο λόγος που 

θεωρήθηκαν σχετικές με το θέμα της παρούσας εργασίας και εργασίες που αφορούν την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς σε αυτήν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια 

που απορρέουν από τον παραπάνω νόμο.  

Σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντοπίστηκαν αρκετές εργασίες σχετικά με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μεγαλύτερη προσοχή δόθηκε στις εργασίες που δημοσιεύτηκαν 

μετά την ψήφιση του ΠΔ 152/2013 που αφορούσε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς, 

όπως υποστηρίζεται σε εργασίες που μελέτησαν τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά πλαίσια32 τα 

κριτήρια που προβλέπονται από το ΠΔ 152/2013 παρουσιάζουν ομοιότητες με 

κριτήρια/ικανότητες που προβάλλονται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από αυτές 

τις έρευνες ζητούν τη γνώμη των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων για την 

αξιολόγηση, ενώ κάποιες από αυτές ερευνούν συγκεκριμένα την άποψή τους για τα κριτήρια με 

τα οποία θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεταπτυχιακή εργασία 

                                                           
29 Ξυναριανού, Κ. (2017). Το πλαίσιο των προσόντων του σύγχρονου εκπαιδευτικού 2000-2016. Η ελληνική 

περίπτωση. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
30 Ποτουρίδου, Ν. (2017). Ελληνικός και ευρωπαϊκός λόγος περί επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτικών: μια 

συγκριτική μελέτη.  Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 
31 Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, άρθρα 2,3,4. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
32 Ποτουρίδου, 2017, Ξυναριανού, 2017 
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της Τσιούμαρη Ν. (2014)33 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ο θεσμός του σχολικού συμβούλου» και η μεταπτυχιακή εργασία 

του Καράμπινα Δ. (2015)34 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης του 

εξαιρετικού εκπαιδευτικού» Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται στις δύο παραπάνω 

εργασίες είναι η συνέντευξη.  

Επίσης σχετική με ικανότητες εκπαιδευτικών είναι η μεταπτυχιακή εργασία της Βανάκα Σ. 

(2017)35 «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του 

μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου 

πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών». Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφει τη 

διεθνή στροφή που παρατηρείται προς νέα πλαίσια ικανοτήτων και δεξιοτήτων για 

εκπαιδευτικούς, ενώ το ερευνητικό μέρος είναι μία ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας για ικανότητες που απέκτησαν μετά από εφαρμογή project.   

Επίσης, εντοπίστηκαν αρκετές μεταπτυχιακές εργασίες που αφορούν όχι ένα 

σύνολο/πλαίσιο ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς αλλά κάποια συγκεκριμένη ικανότητα των 

εκπαιδευτικών, για παράδειγμα τις επικοινωνιακές ικανότητες εκπαιδευτικών και την 

ενσυναίσθησή τους36, 3 διδακτορικές εργασίες που αφορούν τη διαπολιτισμική ικανότητα των 

                                                           
33 Τσιούμαρη Ν. (2014). Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ο θεσμός του σχολικού συμβούλου» 

Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
34 Καραμπίνας Δ. (2015). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα διαβαθμισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης του καλού εκπαιδευτικού. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 
35 Βανάκα Σ. (2017). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του 

μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  
36 Σωτηροπούλου, Χ. (2016). Η σημασία της ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς. Μια 

εμπειρική μελέτη στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σύνδεση των ικανοτήτων επικοινωνίας 

τους με την αποτελεσματικότητά τους στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κουλουμπού, Δέσποινα (2015). Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ικανότητας επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2015. 

Ιωάννου Μ. (2010). Διερεύνηση της ενσυναισθητικής ικανότητας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη 

σκοπιά των ιδίων και των μαθητών τους. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γουρίδου, Ε. (2015). Ποιες είναι οι σημαντικές ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης του καλού εκπαιδευτικού 

σύμφωνα με τους γονείς και τους μαθητές; Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Μόσχου, Ά.-Μ. (2015). Διερεύνηση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του «καλού» εκπαιδευτικού 

σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη και την 

αυτοαποτελεσματικότητα τους. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
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εκπαιδευτικών37, αρκετές μεταπτυχιακές εργασίες σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα38 και 

μια μεταπτυχιακή εργασία για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.39 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να απασχολούν την έρευνα 

στα πανεπιστήμια θέματα σχετικά με ικανότητες των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

δείχνει να υπάρχει για τη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνεται 

στο πλαίσιο με τις ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια της εργασίας. Ο ευρωπαϊκός λόγος 

για τα προσόντα του εκπαιδευτικού φαίνεται ότι αρχίζει να μελετάται, τόσο σε σύγκριση με τον 

ελληνικό (όπως στις εργασίες της Ξυναριανού και της Ποτουρίδου), όσο και σε εμπειρικές 

έρευνες που μελετούν τις απόψεις των σχολικών συμβούλων ή των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

σχετικά με τα προσόντα που προβάλλονται ως σημαντικά από τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν 

εντοπίστηκε πάντως κάποια εμπειρική έρευνα σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων όσον αφορά 

τις απόψεις τους για τον ευρωπαϊκό λόγο για τα προσόντα των εκπαιδευτικών.  

Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για αναζήτηση στα ψηφιακά αποθετήρια των 

Ιδρυμάτων, χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης google και 

google scholar, για να εντοπιστούν άρθρα από συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το 

θέμα. Μέσω του google scholar εντοπίστηκε το άρθρο του Ζμα, Α. (2009) «Επαγγελματική 

                                                           
37 Καρανικόλα, Ζ. (2015). Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας με βάση το διεθνές και το ελληνικό νομικό 

πλαίσιο: διαπολιτισμική ευαισθησία και ικανότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή. Πάτρα. 
Σταυρίδου-Bausewein, Γ. (2014). Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: 

ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των δασκάλων. Αδημοσίευτη Διδακτορική 

Διατριβή. Φλώρινα.  

Χαρίτος, Β. (2011). Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών του ΠΤΔΕ. Διδακτορική διατριβή. 
38 Λάππα, Ι. (2017). Γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής για την επίτευξη της 

εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών με ρόμικη προέλευση. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία. Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Μήλιου, Ο. (2011). Διαπολιτισμική δεξιότητα και σχολική τάξη: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ. 

Τσοπανίδου Ζωή (2013). Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Κουκουβίνου, Ε. (2017). Απόψεις, αναφερόμενες πρακτικές και γνώσεις των δασκάλων για την εκπαίδευση 

μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα: Μελέτη της διαπολιτισμικής επάρκειας κα 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Μπουγιουκλή, Π.(2014). Ο ρόλος της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη θετικού 

ψυχολογικού κλίματος σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 
39 Βασιλειάδου, Χ. (2017). Αξιολόγηση των απόψεων και των στρατηγικών εφαρμογής της Διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
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επάρκεια εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκές εξελίξεις και επιταγές»40, δημοσιευμένο στο περιοδικό 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση. Επίσης άρθρα και γενικά βιβλιογραφία εντοπίστηκαν και από τη 

μελέτη των σχετικών εργασιών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στη συμπερίληψη 

επιπλέον λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση.  

Εκτός από την αναζήτηση στα ελληνικά, έγινε επίσης αναζήτηση στα αγγλικά. Η 

αναζήτηση έγινε στις μηχανές αναζήτησης google και google scholar και στην πύλη ERIC, όπου 

μπορούν να εντοπιστούν πολλά εκπαιδευτικά άρθρα. Ακόμη, οι λέξεις κλειδιά 

χρησιμοποιήθηκαν για αναζήτηση σε πλατφόρμες περιοδικών σχετικών με την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, όπως τα European journal of teacher education, Teaching and Teacher 

Education, Teachers and Teaching: Theory and Practice, Teaching and Teacher Education, 

Teacher and Teaching Education , Journal of Teacher Education, Journal of Education for 

Teaching.  

Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση για αγγλικές πηγές ήταν οι εξής: “teacher 

competencies”, “teaching competencies”, “teacher skills”, “teacher capacities”, “teacher 

core/key/essential competencies/skills”, “mastery of teacher/teaching competencies/skills”, 

“teacher education”, “primary teacher education/training/preparation teacher training, teachers’ 

“competence/skill development”, “teacher professional development”, “European teacher 

education framework”, “teacher professional competencies/skills”, “Εuropean teacher profile”, 

“european elementary/primary teacher prοfile”, “teacher professional profile”, “teacher 

professionalism”, “teacher competence framework”, “teacher competence frameworks in 

Europe”, “primary/elemantary school teacher competencies”. 

Πέρα από την αναζήτηση στις παραπάνω πλατφόρμες και περιοδικά, αναζητήθηκαν 

κείμενα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσα έχουν περιεχόμενο που αφορά 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Μητρώο Εγγράφων Επιτροπής»41 και η σελίδα «Τα εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα- Εκπαίδευση και κατάρτιση- European Commission»42, οι οποίες διέθεταν κάποια 

από τα κείμενά τους όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά.  

                                                           
40 Ζμας, Α. (2009). Επαγγελματική επάρκεια εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκές εξελίξεις και επιταγές.   Παιδαγωγική 

επιθεώρηση, 48, 7-24. 
41 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=el 
42 http://ec.europa.eu/education/policy/school/teaching-professions_el 
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Με βάση τις παραπάνω αναζητήσεις, δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα για τον ευρωπαϊκό 

λόγο για τις ικανότητες εκπαιδευτικών με υποκείμενα φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων. Η 

μόνη έρευνα που σχετίζεται με τον ευρωπαϊκό λόγο για τα προσόντα των εκπαιδευτικών και 

έγινε σε παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης είναι της Σαρακινιώτη43, η οποία 

χρησιμοποίησε το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του Tuning Project και 

απευθυνόταν σε καθηγητές παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγών.  

Στο εξωτερικό εντοπίστηκαν κάποιες έρευνες που μελετούσαν την άποψη των 

εκπαιδευτικών για κάποια πρότυπα (standards) για εκπαιδευτικούς. Σχετική με την παρούσα 

έρευνα κρίθηκε μία έρευνα στη Φινλανδία44, στην οποία χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

INTASC45, μία λίστα που αναπτύχθηκε στην Αμερική. Στην φινλανδική έρευνα η λίστα που 

αναπτύχθηκε στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε για να ερωτηθούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές του 

τμήματος κατά πόσο είχαν κατακτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κάθε ένα από τα 

standards που περιγράφονται στην κλίμακα Intasc του 2007 στην Αμερική. 

Έρευνες σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων εντοπίστηκαν και στην Αυστραλία, όπου οι 

φοιτητές ρωτήθηκαν για τις απόψεις τους για τα standards για εκπαιδευτικούς που 

χρησιμοποιούνται στην Αυστραλία.46 47 48 Επίσης εντοπίστηκε μια έρευνα στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα στην οποία οι ερευνητές δε χρησιμοποίησαν κάποιον έτοιμο κατάλογο με 

standards για εκπαιδευτικούς που αναπτύχθηκαν σε μία μόνο χώρα αλλά κατασκεύασαν μία δική 

τους λίστα, συνδυάζοντας 12 πλαίσια για ικανότητες (competencies) και πρότυπα (standards) για 

εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στα οποία και το πλαίσιο της Ευρώπης που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα.49 Πιο αναλυτικά αυτές οι έρευνες περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.  

                                                           
43 Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης: το 

παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
44 Saloviita Τ. & Tolvanen Α.(2016): Outcomes of primary teacher education in Finland: an exit survey. Teaching 

Education, 28 (2), 211-225.  
45 Council of Chief State School Officers. (2011). Interstate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) 

Model Core Teaching Standards: A Resource for State Dialogue. Washington, DC: Author.   
46 Adoniou Μ. & Gallagher Μ. (2016): Professional standardsfor teachers—what are they good for?, Oxford Review 

of Education, 43 (1), 109-126.  
47 Loughland, T., & Ellis, N. (2016). A Common Language? The Use of Teaching Standards in the Assessment of 

Professional Experience: Teacher Education Students’ Perceptions. Australian Journal of Teacher Education, 41 

(7), 55-69. 
48 Swabey, K. Castleton, G. & Penney, D. (2010). Meeting the Standards? Exploring preparedness for teaching. 

Australian Journal of Teacher Education, 35 (8). 
49 Mohamed, Ζ., Valcke, M. & De Wever B. (2016). Are they ready to teach? Student teacher’s readiness for the job 

with reference to teacher competence frameworks. Journal of Education for Teaching,. 43, (2) 151-170. 



24 

 

Ούτε στην αγγλική βιβλιογραφία εντοπίστηκε κάποια έρευνα που να απευθύνεται σε 

φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και να χρησιμοποιεί τις ικανότητες που θεωρεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς. Φυσικά είναι πιθανό να υπάρχουν τέτοιες έρευνες, 

οι οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν κατά την αναζήτηση που έγινε.  

 

1.3. Στόχοι και δομή της εργασίας 

Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι 

φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σπουδών τους κάποιες ικανότητες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σημαντικές για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα.  

Επιμέρους στόχοι είναι: 

• Να μελετηθεί η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τις ικανότητες των 

εκπαιδευτικών.  

• Να διερευνηθεί ποιες από τις ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους 

εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν πιο σημαντικές οι ίδιοι οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. 

• Να διερευνηθούν οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ύπαρξη λιστών που 

περιγράφουν ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς.  

• Να διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των συμμετεχόντων στον 

βαθμό που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κάποιες ικανότητες ανάλογα με τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά..  

• Να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές 

ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση, η πιθανή επιρροή δημογραφικών παραγόντων και 

αν αυτό σχετίζεται με την κατάκτηση των ικανοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

• Να γίνουν προτάσεις για την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

 

Η δομή της εργασίας είναι η εξής: Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα 

της εργασίας, ο λόγος επιλογής του, επιχειρείται να οριστεί η έννοια των ’’ικανοτήτων΄΄ για 

εκπαιδευτικούς όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία και αναφέρονται συναφείς όροι 
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που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο έγινε η βιβλιογραφική αναζήτηση, η αναγκαιότητα της έρευνας, οι στόχοι της εργασίας 

και η δομή της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύντομα δύο διαφορετικά πλαίσια ανάπτυξης και 

χρήσης των πλαισίων ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται πλαίσια ικανοτήτων ή προτύπων (standards) που παρουσιάζονται στην 

Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον ευρωπαϊκό λόγο 

σχετικά με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο προώθησης της διά βίου μάθησης στην Ευρώπη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά έρευνες οι οποίες αφορούν πλαίσια με 

ικανότητες ή πρότυπα (standards) που αφορούν εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία της έρευνας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συζήτηση, τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς της 

έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται με συντομία κάποια 

στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες ανάπτυξης και χρήσης των πλαισίων ικανοτήτων 

(competences) ή προτύπων (standards) σε διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ και αναφέρονται βασικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στην επόμενη ενότητα 

παρουσιάζεται ο ευρωπαϊκός λόγος σχετικά με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, όπως 

διαμορφώθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της 

διά βίου μάθησης. Γίνεται επίσης αναφορά στο Tuning Project που ξεκίνησε από Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια ως απάντηση στη διαδικασία της Μπολόνια, με σκοπό να γίνει δυνατή η 

σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ευρωπαϊκών χωρών. Στην παρουσίαση του 

ευρωπαϊκού λόγου αφιερώνεται περισσότερος χώρος, καθώς η παρούσα εργασία εξετάζει τον 

βαθμό στον οποίο οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει τις 

ικανότητες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εκπαιδευτικούς. Στις δύο 

τελευταίες ενότητες αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται σύντομα τα πλαίσια με πρότυπα 

(standards) για εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούνται στην Αμερική και την Αυστραλία, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες σχετικές με την παρούσα εργασία.  

2.1.  Πλαίσια ανάπτυξης και χρήσης των πλαισίων ικανοτήτων 

 

Όσον αφορά τον ορισμό και την εφαρμογή των πλαισίων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών η 

Caena50 υπογραμμίζει ότι παρατηρείται μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα στις εκπαιδευτικές 

πολιτικές διαφόρων κρατών. Σε κάποια κράτη όπως η Φινλανδία και πρόσφατα η Γαλλία 

υπάρχει ένας «ελαφρύς» ορισμός γενικών συνόλων ικανοτήτων, ενώ σε άλλες όπως η Νέα 

                                                           
50 Caena F. (2011). Education and Training 2020. Thematic Working Group. “Professional Development of 

Teachers”.  Literature Review. Teacher’s Core Competences: requirements and development. European 

Commission.  Caena, F. (2014). Teacher competence frameworks in Europe: Policy-as-discourse and policy-as-

practice. European Journal of Education, 49, 311–331. 
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Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ υπάρχουν καθοδηγητικές λίστες που συνδέονται 

με τα επαγγελματικά πρότυπα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών.51 

  Έτσι στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική πολιτική διακρίνονται δύο 

αντιτιθέμενες προσεγγίσεις, ανάλογα με τον τρόπο που η κάθε μία χρησιμοποιεί τα πρότυπα και 

τις συνέπειες που υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς:  Η πρώτη είναι μια γραφειοκρατική και 

τεχνική προσέγγιση που εξυπηρετεί σκοπούς λογοδοσίας (acoountability) και είναι 

επικεντρωμένη στη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη σύγκριση και τη ρύθμιση της ατομικής 

συμπεριφοράς. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συσχετιστεί με τη βασισμένη στις δεξιότητες 

προσέγγιση που συναντάται στη Βρετανία ή τις ΗΠΑ, για την οποία έχουν διατυπωθεί πολλές 

κριτικές. Οι μελετητές αμφισβητούν το σκεπτικό για τα πρότυπα, το οποίο επικεντρώνεται στην 

επίδοση μεμονωμένων εκπαιδευτικών και όχι στην ολιστική επαγγελματική ανάπτυξη.52 Γίνεται 

λόγος για μια υπερβολική ενασχόληση με τα τεχνικά πρότυπα53. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρότυπα υπογραμμίζουν θέματα περιεχομένου και περιθωριοποιούν 

τις αξίες, τις στάσεις και τις προσωπικές ιδιότητες54. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 

εδώ και πολλά χρόνια γίνεται πια λόγος για κατάρτιση και όχι για εκπαίδευση εκπαιδευτικών.55  

 Η δεύτερη προσέγγιση έχει να κάνει με μια αναπτυξιακή χρήση, με χαλαρούς ορισμούς 

των ικανοτήτων ως δεικτών της απόδοσης, που τονίζουν τις αρχές και τους κώδικες της 

πρακτικής μέσα στην πολύπλοκη δραστηριότητα της διδασκαλίας. Αυτή η άποψη βλέπει τα 

πρότυπα (standards) ως περιγραφικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμέψουν στον 

προβληματισμό των εκπαιδευτικών, τους βοηθάνε στην απόδοση νοήματος,  στην καθοδήγηση 

της επαγγελματικής τους δράσης και  συμβάλλουν στον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης 

αλλά και των αναγκών σε ατομικό και σχολικό επίπεδο.56 

                                                           
51 Caena, (2011). Education and Training 2020. Thematic Working Group. “Professional Development of 

Teachers”.  Literature Review. Teacher’s Core Competences: requirements and development. European 

Commission. 
52 Apple,2005, όπ. αναφ στο Caena, 2011 
53 Sergiovanni, 2000, όπ. αναφ στο Caena, 2011 
54 Furlong et al., 2000; Hargreaves et al., 2001, όπ. αναφ. στο Caena, 2011 
55 Hilton G. (2012). Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Αγγλία: μια συνεχώς εναλλασσόμενη  οπτική όπου η έννοια 

της μόρφωσης έχει χαθεί για χάρη της κατάρτισης. Στο Ν. Ανδρεαδάκης, Π. Καλογιαννάξη, C.C Wohluter, Κ. 

Καρράς, Π. Αναστασιάδης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα. (σ.σ. 165-184). 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝ-Μαρία Παρίκου &ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
56 Conway et al., 2010; Darling-Hammond, 2000; Pyke and Lynch, 2005, όπ. αναφ στο Caena, 2011 
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 Η Caena57 επισημαίνει ότι συνολικά, έρευνες σε πολλές χώρες για τη λειτουργία και την 

επίδραση της χρήσης των προτύπων για τους εκπαιδευτικούς δείχνουν πολλές διαφορές στην 

εφαρμογή και τη χρήση τους, ανάλογα με το πλαίσιο. Για παράδειγμα, τα πλαίσια 

ικανοτήτων/προτύπων για εκπαιδευτικούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια 

αξιολόγησης των σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών58, για διαδικασίες πιστοποίησης νέων 

εκπαιδευτικών59, για την αξιολόγηση των εργαζόμενων εκπαιδευτικών60. Πάντως τονίζεται ότι 

σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη προτύπων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ποιότητα.61 

Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής62 παραθέτει τους πιθανούς λόγους για τους οποίους 

οι εκπαιδευτικές αρχές και το ίδιο το εκπαιδευτικό επάγγελμα θα επιδίωκαν να ορίσουν τις 

ικανότητες που αναμένεται να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί σε διαφορετικά στάδια της 

σταδιοδρομίας τους. Παράγοντες που παρακινούν τις εκπαιδευτικές αρχές να ορίσουν 

ικανότητες για εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών και 

συγκρίσεων όπως η PISA και το TALIS, διεθνείς δεσμεύσεις όπως η διαδικασία της Μπολόνια 

για τη μεταρρύθμιση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή η ανάπτυξη των Πλαισίων 

Προσόντων, η επιθυμία να βελτιωθεί η ποιότητα ή η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, 

άλλες εξελίξεις όπως η τάση να διατυπώνονται τα προγράμματα σπουδών των σχολείων με 

όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων ή η αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών, οι απαιτήσεις από γονείς ή άλλους παράγοντες για απόδοση ευθύνης 

(accountability) στα συστήματα εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επάγγελμα, κίνητρα για τον καθορισμό ικανοτήτων για 

εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι η ανάγκη να καταστεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πιο 

ελκυστικό και να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, η επιθυμία για προώθηση της διά 

                                                           
57 Caena, 2011 
58 European Commission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. July 

2013, Brussels: Education and Training.  (CEPPE). C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in 

Education). (2013). Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative 

study. OECD Education Working Papers (Vol. 99). 
59 Ό.π. και Adoniou, M. & Gallagher M. (2016). Professional standards for teachers-what are they good for?, 

Oxford Review of Education, 43 (1), 109-126. 
60 European Commission, 2013, C.E.P.P.E, 2013 
61 Caena F. (2011). Education and Training 2020. Thematic Working Group. “Professional Development of 

Teachers”.  Literature Review. Teacher’s Core Competences: requirements and development. European 

Commission.   
62European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg. 

20.11.2012. SWD (2012). 374 Final.  
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βίου μάθησης των εκπαιδευτικών και της δέσμευσης στην συνεχιζόμενη επαγγελματική 

ανάπτυξη, η απαίτηση για την επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας, η επιθυμία να 

αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εκπαιδευτικών, η αυξανόμενη σημασία του ρόλου της σχολικής 

ηγεσίας και η ανάγκη να αξιολογηθεί η ποιότητα της διδασκαλίας. Αναφέρεται επίσης ότι σε 

κάποια πλαίσια ο κινητήριος μοχλός για τον καθορισμό ικανοτήτων εκπαιδευτικών είναι κάποιο 

επαγγελματικό σωματείο δασκάλων, κάτι που δε φαίνεται να συμβαίνει στις ευρωπαϊκές 

χώρες.63  

Στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Supporting the Teaching Professions”64 

τονίζεται ότι η έλλειψη σαφήνειας ως προς τι το μπορεί να περιμένει η κοινωνία από το 

διδακτικό προσωπικό της μπορεί να κάνει πιο δύσκολο για τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι 

τα ίδια υψηλά πρότυπα (standards) για τη διδασκαλία εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία, να 

εμποδίσει σωστές αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες για το προσωπικό, ανάμεσα στις οποίες 

είναι η πρόσληψη, η επιλογή και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. 

Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη να ορίσουν ξεκάθαρα τι αναμένεται από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό να ξέρει και να είναι ικανό να κάνει. Τέτοια πλαίσια για ικανότητες 

εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσουν τη βάση ώστε: 

• Να οριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών,  

• Να καθοριστούν τα κριτήρια για πρόσληψη και επιλογή σε θέσεις διδασκαλίας 

• Να αξιολογηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για ενδοϋπηρεασιακή κατάρτιση 

• Να γίνει διακανονισμός της παροχής ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης έτσι ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους.65  

 

  

                                                           
63 Ό.π.,, C.E.P.P.E., 2013 
64European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg. 

20.11.2012. SWD (2012). 374 Final.  
65European Comission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. July 2013, 

Brussels: Education and Training, σελ 5.  



30 

 

2.2. Οι ικανότητες εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επηρεάζεται από την εκπαιδευτική πολιτική της. Αν και σε ζητήματα εκπαίδευσης ισχύει η αρχή 

της επικουρικότητας για τα κράτη-μέλη66, στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

διάφορους τρόπους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική τους πολιτική. Παραδείγματα 

της επιρροής της Ε.Ε. στην Ελλάδα είναι η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των 

ελληνικών πανεπιστημίων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, η συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Socrates, Leonardo Da Vinci και 

το Erasmus67. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει σύντομα τη διαμόρφωση του λόγου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απαραίτητες ικανότητες των εκπαιδευτικών μέσα από την 

παρουσίαση σημαντικών κειμένων που θέσπισαν αρχές και απαραίτητα προσόντα σχετικά με το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να γίνεται ιδιαίτερα έντονο μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισαβόνας το 2000,  στόχος του οποίου ήταν να «να γίνει η Ευρώπη μέσα σε μια δεκαετία η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή»68. Σε αυτό το συμβούλιο της Λισαβόνας, το Συμβούλιο Παιδείας κλήθηκε «να επιδοθεί 

σε γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των 

εκπαιδευτικών συστημάτων επικεντρωμένο σε κοινά μελήματα και προτεραιότητες αλλά σεβόμενο 

παράλληλα την εθνική ποικιλομορφία, με στόχο να… υποβάλει εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο την άνοιξη του 2001».69 

Το 2001, το Συμβούλιο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και έθεσε 3 στρατηγικούς στόχους και 13 στόχους που 

                                                           
66Σιπητάνου, Α. (2014). Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου Μάθηση: η πορεία-οι θεσμοί-οι 

εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
67 Ό.π., Ζμας, Α. (2007). Παγκοσμιοποίηση  και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
68 Νικολάου, Σ-Μ. (2011). Η ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ως ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο 

Οικονομίδης, Β. (επιστημονική επιμέλεια) (2011). Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και 

ερευνητικές προσεγγίσεις. (σ.σ. 121-132). Αθήνα: Πεδίο,  σελ.  121 
69 Συμπεράσματα της Προεδρίας, παράγραφος 27, όπως αναφέρεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2001). Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 14.2.2001. Βρυξέλλες: 

D-G EAC, σελ. 3.  
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συνδέονταν με αυτούς για το διάστημα 2001-2010.70 Οι 3 στρατηγικοί στόχοι αφορούσαν την 

βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης όλων των πολιτών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και το άνοιγμα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον κόσμο.71 Ο πρώτος από τους 13 επιμέρους στόχους 

αφορούσε «Τη βελτίωση της κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές».72  

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε  το κείμενο “Common European Principles for 

Teacher Competences and Qualifications”, στο οποίο αναγνωριζόταν η σημασία του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και η ανάγκη να εξοπλιστούν κατάλληλα για να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία 

της γνώσης. Θεσπίζονταν κάποιες κοινές αρχές που θα έπρεπε να διέπουν το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο 

προέβλεπε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θα έπρεπε να είναι ένα επάγγελμα με πολλά 

προσόντα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να 

ενθαρρύνεται η διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, 

να έχουν ευκαιρίες κινητικότητας σε άλλες χώρες ήδη από την αρχική τους εκπαίδευση, να 

ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των σχολείων 

και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα τονιζόταν και η σημασία άλλων ικανοτήτων-κλειδιών 

για τους εκπαιδευτικούς όπως η ικανότητα να συνεργάζονται αρμονικά με άλλους, να 

χειρίζονται αποτελεσματικά τη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφορία και να εργάζονται 

μέσα στην κοινωνία, προετοιμάζοντας τους νέους να γίνουν υπεύθυνοι Ευρωπαίοι πολίτες.73  

Το 2007 η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών»74 τόνισε τον ολοένα και 

πιο περίπλοκο ρόλο στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί και τον πολύ 

σημαντικό ρόλο που έχουν για την πρόοδο των μαθητών, καταλήγοντας στην ανάγκη βελτίωσης 

της αρχικής αλλά και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους. Επίσης  η ανακοίνωση αναφερόταν 

στα υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας και στα χαμηλά ποσοστά αντρών 

                                                           
70 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001). Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 14.2.2001. Βρυξέλλες: D-G EAC. Σιπητάνου, Α. (2014). Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

Δια βίου Μάθηση: η πορεία-οι θεσμοί-οι εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
71 Ό.π. 
72 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001). Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 14.2.2001. Βρυξέλλες: D-G EAC, σελ 6. 
73 European Commission (2005). “Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications”. 
74 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. COM (2007) 392 

τελικό. Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2007 
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εκπαιδευτικών σε χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 

της αρχικής αλλά και μετέπειτα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η επιτροπή πρότεινε στα κράτη-

μέλη να λάβουν κάποια μέτρα. Μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή ήταν: 

• να δοθούν κίνητρα σε νέους για να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά 

και σε έμπειρους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν στο επάγγελμα,  

• να γίνει σύνδεση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της 

εισόδου τους στο επάγγελμα και της διά βίου επιμόρφωσής τους και να τους παρέχεται 

υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της σταδιοδρομίας τους, μέσα στο πλαίσιο των ιδρυμάτων 

στα οποία εργάζονται και με την ενεργητική τους συμμετοχή,  

• να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διά βίου μάθηση, είτε μέσω της 

τυπικής είτε της μη τυπικής ή της άτυπης εκπαίδευσης, σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους, καθώς αναγνωρίζεται ότι η αρχική εκπαίδευση δεν είναι αρκετή για 

τον ολοένα πιο περίπλοκο ρόλο τους 

• να ενθαρρύνεται η απόκτηση περισσότερων προσόντων μέσω της συνέχισης των 

σπουδών τους, 

• να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα και ο αναστοχασμός για 

την καθημερινή πρακτική τους, 

• να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη υψηλά προσόντα για την είσοδο στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού με φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργία 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, 

• να ενθαρρύνεται η είσοδος στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ανθρώπων που 

αντιπροσωπεύουν την πολυμορφία της κοινωνίας75 

 

Σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης:  

επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα», τονίζεται πόσο 

σημαντικό είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των βαθμίδων να καλλιεργούν στους 

εκπαιδευόμενους σημαντικές εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδική εργασία, η επιχειρηματικότητα, οι 

ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία και οι γνώσεις ξένων γλωσσών, που συμβάλλουν 
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στην απασχολησιμότητα.76 Τονίζεται επίσης ότι οι ιδιαίτερα απαιτητικές σημερινές συνθήκες, 

καθώς και η μαζική αποχώρηση από το επάγγελμα πολλών εκπαιδευτικών που έφτασαν σε 

ηλικία συνταξιοδότησης, δημιουργούν την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι θα μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των μαθητών τους στη σημερινή κοινωνία. 

Στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να διδάσκουν εγκάρσιες δεξιότητες 

στους μαθητές τους, πρέπει επίσης να δίνονται κίνητρα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, 

βελτίωσης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους, των ενταξιακών πρακτικών τους και του 

τρόπου που αντιμετωπίζουν την πολυμορφία και ανταποκρίνονται σε μαθητές με αυξημένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες.77 Επισημαίνεται λοιπόν ότι είναι σημαντικό τα κράτη να ορίσουν ένα 

πλαίσιο ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ή ένα επαγγελματικό προφίλ, καθώς 

και τις ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.78 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν καθοριστεί πλαίσια ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς σε 

εθνικό επίπεδο, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ των χωρών όσον αφορά τα πλαίσια ικανοτήτων έχουν να κάνουν με το επίπεδο της 

λεπτομέρειας με το οποίο περιγράφονται αυτές οι ικανότητες, με το αν περιγράφονται ως 

ικανότητες που αφορούν μόνο την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή ως ικανότητες που 

αναπτύσσονται και εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, τα 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία πολιτικής (νομοθεσία, κανονισμοί, κατευθυντήριες γραμμές, 

προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων, καθορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

απαιτήσεις για την είσοδο στο επάγγελμα, πιστοποίηση εκπαιδευτικών), οι παράγοντες οι οποίοι 

εφαρμόζουν την πολιτική(κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 

επαγγελματικά σωματεία) και οι σκοποί και οι χρήσεις αυτών των περιγραφών.79 

Πάντως, επισημαίνεται ότι η κύρια χρήση αυτών των περιγραφών ικανοτήτων 

εκπαιδευτικών προς το παρόν, είτε αυτές είναι λεπτομερείς είτε πιο ευρείες, είναι η χρήση τους 

ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των αρχικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, σχεδόν στις μισές χώρες που έχουν 

                                                           
76 Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (2012). Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης:  επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα 

κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, COM (2012) 669 final, Στρασβούργο, 20.11.2012 
77 Ό. π., σελ. 14 
78 Ό.π., σελ. 13-14.  
79 European Commission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. July 

2013, Brussels: Education and Training 
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περιγραφές ικανοτήτων εκπαιδευτικών η αξία τους επισημαίνεται για τη συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών.80 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της εισαγωγής, ο ορισμός που υιοθετείται στο κείμενο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ικανότητες είναι «Ένας πολύπλοκος συνδυασμός γνώσεων, 

δεξιοτήτων, κατανόησης, αξιών, στάσεων και επιθυμιών που οδηγεί σε αποτελεσματική, συνεκτική 

(embodied) ανθρώπινη δράση στον κόσμο, σε έναν συγκεκριμένο τομέα».81 Αναγνωρίζεται ότι η 

κατάκτηση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη διδασκαλία είναι μια προσπάθεια που διαρκεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και απαιτεί αναστοχαστική, στοχευμένη πρακτική και 

ανατροφοδότηση υψηλής ποιότητας.  

Τονίζεται ακόμα ότι όλες οι περιγραφές των ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα 

από το αν είναι γενικές ή πιο λεπτομερείς και ανεξάρτητα από το αν αφορούν όλο το συνεχές της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή περιορίζονται στην αρχική τους εκπαίδευση, πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψιν τους τις οχτώ ευρωπαϊκές βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και να 

υπογραμμίζουν πόσο σημαντικές είναι οι ικανότητες συνεργασίας, της έρευνας και του 

αναστοχασμού για τους εκπαιδευτικούς, ως ειδικούς ικανούς να προσαρμόζονται και ως διά βίου 

μαθητευόμενους.82 

Από τους εκπαιδευτικούς αναμένεται να διαθέτουν οι ίδιοι τις οχτώ ικανότητες-κλειδιά 

που καθορίστηκαν το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, 

επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, γραμματισμός στα μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και 

Ικανότητα στην Τεχνολογία, χρήση των ΤΠΕ, μεταγνωστική ικανότητα, διαπροσωπικές 

ικανότητες, επιχειρηματικότητα, πολιτιστική έκφραση), ώστε να μπορέσουν να τις μεταφέρουν 

στους μαθητές τους.83 Μάλιστα, αναφέρεται ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια 

                                                           
80 Ό.π.  
81 Deakin Crick, 2008, όπ. αναφ. στο European Commission, 2013, Supporting teacher competence development for 

better learning outcomes. July 2013, Brussels: Education and Training. σελ. 9 
82  European Commission, 2013, Supporting teacher competence development for better learning outcomes. July 

2013, Brussels: Education and Training 
83European Commission (2011). Literature Review. Teacher’s Core Competences: requirements and development. 

Education and Training 2020. Thematic Working Group. Professional Development of Teachers’.  Author: 

Francesca Caena. Ευρωπαϊκή Ένωση, (2006). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης. Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 394/10 (2006/962/EK). Ανακτήθηκε από: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 
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αυτών των ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, αν δεν έχουν καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια 

της δικής τους εκπαίδευσης.84 Μεταξύ των οχτώ ικανοτήτων κλειδιών ξεχωρίζει η σημασία των 

εγκάρσιων ικανοτήτων, ιδιαίτερα η μετα-ικανότητα της μάθησης για μάθηση (προσαρμογή στην 

αλλαγή, διαχείριση και επιλογή από τεράστιες ροές πληροφοριών).85  

 Τονίζεται ακόμα ότι το εύρος των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διδασκαλία στον 

21ο αιώνα είναι τόσο μεγάλο και πολύπλοκο ώστε είναι αδύνατο να τις κατέχει ένας μόνο 

εκπαιδευτικός και προτείνεται να δοθεί προσοχή στις ικανότητες ενός ολόκληρου εκπαιδευτικού 

συστήματος ή μιας ομάδας εκπαιδευτικών.86 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ικανότητες που αναφέρονται στο έγγραφο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 με τίτλο “Supporting the Teaching Professions for Better 

Learning Outcomes”. Πάνω από τη λίστα με τις ικανότητες υπάρχει ο τίτλος “Competences 

Required for effective teaching in the 21st century”. Στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αναφέρονται 28 ικανότητες, από τις οποίες οι 11 κατηγοριοποιούνται ως γνώσεις, οι 10 ως 

δεξιότητες και οι 7 ως διαθέσεις/στάσεις. Οι συγκεκριμένες ικανότητες, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας, 

παρουσιάζονται ως θεμελιώδεις για όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά τονίζεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία διδάσκουν και το αντικείμενο 

διδασκαλίας τους πρέπει να διαθέτουν επιπλέον εξειδικευμένες ικανότητες.87 

 

  

                                                           
84 European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg. 

20.11.2012. SWD (2012). 374 Final.  
85 Ευρωπαϊκή Ένωση, (2006). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
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86 European Commission, 2012, σελ. 23 
87 European Commission, 2012, Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg. 
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Πίνακας 2.1. Competences required for effective teaching in the 21st century, European 

Commission, 2012. 88 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Διαθέσεις: Πεποιθήσεις, 

στάσεις, αξίες, δέσμευση 

Γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας 

Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

Επιστημολογική 

συνειδητότητα/επίγνωση (π.χ. 

θέματα που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά και την ιστορική 

εξέλιξη του γνωστικού 

αντικειμένου και του κύρους του 

σε σχέση με άλλες περιοχές) 

Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου (π.χ. γνώση του 

εκπαιδευτικού πλαισίου, των 

διδακτικών στόχων, επίγνωση 

της πρότερης γνώσης των 

μαθητών και των 

επαναλαμβανόμενων δυσκολιών 

τους σχετικά με ένα θέμα, των 

διδακτικών στρατηγικών και των 

σχολικών εγχειριδίων) 

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 

Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, 

συνεχή διά βίου μάθηση στο 

πλαίσιο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Γενική Παιδαγωγική γνώση (π.χ. 

γνώση των διαδικασιών 

διδασκαλίας και μάθησης) 

Διαχείριση μαθητών και ομάδων 

 

Δέσμευση στην προαγωγή της 

μάθησης όλων των μαθητών 

Γνώση των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών 

Παρακολούθηση, προσαρμογή 

και αξιολόγηση των στόχων και 

διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης 

Διάθεση για την προαγωγή των 

δημοκρατικών στάσεων και 

πρακτικών των μαθητών ως 

Ευρωπαίων πολιτών (π.χ. 

διαφορετικότητα, 

πολυπολιτισμικότητα) 

Γνώσεις για τη θεμελίωση της Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία Κριτική στάση απέναντι στη δική 
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παιδαγωγικής επιστήμης (π.χ. 

γνώσεις διαπολιτισμικότητας, 

ιστορίας, φιλοσοφίας, 

ψυχολογίας, κοινωνιολογίας) 

στοιχείων και δεδομένων (π.χ. 

μαθησιακά αποτελέσματα και 

αποτελέσματα εξωτερικών 

αξιολογήσεων) για 

επαγγελματικές αποφάσεις και 

βελτίωση της 

διδασκαλίας/μάθησης 

μου διδασκαλία (π.χ. εξέταση, 

συζήτηση, αμφισβήτηση 

πρακτικών) 

Κατανόηση του πώς η 

εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει 

τη διδασκαλία, ανάλογα με το 

από πού πηγάζει (π.χ. πολιτική 

του σχολείου, πολιτική του 

υπουργείου)   

Δημιουργία, ανάπτυξη και 

εφαρμογή της ερευνητικής 

γνώσης με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση των 

(διδακτικών) πρακτικών 

Διάθεση για ομαδική εργασία, 

συνεργασία και δικτύωση 

Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 

διαφορετικότητας 

Συνεργασία με συναδέλφους, 

γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες 

Αίσθηση αυτο-

αποτελεσματικότητας (πιστεύω 

ότι έχω την ικανότητα να 

οργανώσω και να εκτελέσω τις 

ενέργειες που θα επιδράσουν 

θετικά στη συμμετοχή και μάθηση 

όλων των μαθητών, ακόμη και 

των μαθητών που μοιάζουν 

«δύσκολοι» ή χωρίς κίνητρο) 

Γνώση για την αποτελεσματική 

χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας) στη μάθηση 

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 

(π.χ. κοινωνικές και πολιτικές 

αλληλεπιδράσεις με διάφορους 

εκπαιδευτικούς φορείς, 

παράγοντες και πλαίσια 

εφαρμογής) 

 

Γνώσεις αναπτυξιακής 

ψυχολογίας 

Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, 

διαπροσωπικές δεξιότητες για 

την εκμάθηση τόσο σε ατομικό 

επίπεδο όσο και σε 

επαγγελματικές κοινότητες 
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μάθησης, όπου οι εκπαιδευτικοί 

συζητούν μεταξύ τους τα 

ζητήματα των μαθητών τους, 

ανταλλάσσουν απόψεις και 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον 

Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, 

θεωρίες μάθησης, κίνητρα 

Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από 

πολυεπίπεδες δυναμικές όπου η 

μία επηρεάζει την άλλη (από το 

μακροεπίπεδο των κυβερνητικών 

πολιτικών στο μεσοεπίπεδο του 

σχολικού περιβάλλοντος και στο 

μικροεπίπεδο της τάξης και της 

δυναμικής των μαθητών) 

 

Γνώσεις για τις διαδικασίες και 

τις μεθόδους αξιολόγησης 

  

                     

 

2.2.1.  Το Tuning Project 

Το πρόγραμμα Tuning Education Structures in Europe είναι ένα πρόγραμμα που 

ανέπτυξαν από το 2000 κάποια ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ο σκοπός του είναι να συνδέσει τον 

χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία της Μπολόνια και τη στρατηγική της 

Λισαβόνας.89 Λειτουργεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων Socrates και  Tempus και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.90 Καθώς η διαδικασία της Μπολόνια έχει ως 

σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης εκπαίδευσης,  βασικός σκοπός 

του Tuning Project είναι να συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα και τη συγκρισιμότητα των 

                                                           
89 Δικτυακός τόπος της σελίδας του Tuning Project http://www.unideusto.org/tuning/ 

 Χουρδάκης, Μ. , Καμέκης, Α. & Παπαδάκης, Ν. (2011). TUNING PROJECT και προτάσεις πολιτικής για την 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στο Οικονομίδης, Β. (επιστημονική επιμέλεια) (2011). Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. (σ.σ. 132-139). Αθήνα: Πεδίο. 
90Tuning Project (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. Phase One. European 

Commission, Directorate General for Education and Culture.  

http://www.unideusto.org/tuning/
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προγραμμάτων  σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών της Ευρώπης.91 Γι’ αυτόν 

τον λόγο στα πλαίσια του Tuning Project είναι πολύ σημαντικές οι έννοιες των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (learning outcomes) και των ικανοτήτων (competences).92 Οι ικανότητες που 

περιγράφονται στα πλαίσια του Tuning Project χωρίζονται σε δύο είδη, σε γενικές ικανότητες, 

που θα πρέπει να έχουν όλοι οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την 

επιστήμη που σπούδασαν, και σε ειδικές ικανότητες, που είναι διαφορετικές για κάθε 

επαγγελματικό/επιστημονικό κλάδο. To Tuning Project έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες πέραν 

της Ευρώπης (Tuning Latin America, Tuning Russia).93 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ικανότητες που διατυπώθηκαν στο κείμενο του 

Tuning project 2003, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της Σαρακινιώτη.94 

 

Πίνακας 2.2. Tuning 2003, 17 γενικές ικανότητες για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

1.  Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα 

2. Κατανόηση της διαφορετικότητας και της πολυπολισμικότητας 

3. Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών τους 

4. Βασικές επαγγελματικές γνώσεις 

5 Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 

6. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη 

7. Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα) 

8. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 

9. Ικανότητα μάθησης 

10. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 

11. Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

12. Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ 

                                                           
91 Tuning Project (2006). Tuning Contribution to Bologna Process: An introduction. European Commission, 

Directorate General for Education and Culture.  
92Tuning Project (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. Phase One. European 

Commission, Directorate General for Education and Culture.  
93Ό.π.,  Δικτυακός τόπος της σελίδας του Tuning Project http://www.unideusto.org/tuning/ 
94 Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης: το 

παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σελ. 483 

http://www.unideusto.org/tuning/
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13. Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα επαγγελματικής δεοντολογίας 

14. Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

15. Γνώσης ξένης γλώσσας 

16. Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα 

17. Ερευνητικές ικανότητες 

 

Πίνακας 2.3. Tuning 2003, 29 ειδικές ικανότητες για τους απόφοιτους τμημάτων 

επιστημών αγωγής95 

1 Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών με συστηματικό 

τρόπο 

2 Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών γνώσεων και των 

εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια 

3 Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους 

4 Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης 

5 Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας 

της μαθησιακής διαδικασίας 

6 Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μάθηση 

7 Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 

8 Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα 

ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους 

9 Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια 

10 Δεξιότητες συμβουλευτικής 

11 Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου 

12 Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων 

13 Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών 

14 Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών υλικών και απαιτήσεων 

15 Ικανότητα καθοδήγησης ή συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με εκπαιδευτικούς 

σκοπούς 

                                                           
95 Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης: το 

παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σελ. 484-485. 
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16 Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών 

17 Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 

18 Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου 

19 Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 

20 Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για μάθηση 

21 Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωσή τους σε 

διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα 

22 Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου 

23 Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της δικής τους απόδοσης  

24 Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

25 Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων των 

μαθητών 

26 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας  

27 Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των 

μαθητών 

28 Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 

29 Ικανότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο  

 

2.3 Οι ικανότητες εκπαιδευτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

 Η Darling-Hammond96 σημαντική εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών από την Αμερική, τονίζει 

τη σπουδαιότητα που έχει για την πρόοδο των μαθητών η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν καλύτερη εκπαίδευση τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση. 

Υποστηρίζει ότι, για να εξεταστεί η απόδοση των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια 

πρότυπα, κάτι που απαιτεί μια συναίνεση σχετικά με το τι θα έπρεπε να ξέρουν και να μπορούν 

να κάνουν. Αυτό επετεύχθη όταν πάνω από 30 Πολιτείες των Η.Π.Α. υιοθέτησαν πρότυπα 

διδασκαλίας βασισμένα στην απόδοση, από το National Board for Professional Teaching 

Standards και το Interstate New Teacher and Support Consortium. Κατά τους Darling-

                                                           
96Darling-Hammond L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3): 166-17 
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Hammond, Amrein-Beardsley A., Haertel E και Rothstein J.97 αυτά τα πρότυπα (standards) είναι 

πιο αξιόπιστοι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών από ό,τι η 

αξιολόγησή τους με βάση τις επιδόσεις των μαθητών που έχουν κάθε χρόνο. 

Το National Board for Professional Teaching Standards 98 μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση 

με μέλη κυρίως εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στην τάξη, διατύπωσε πέντε βασικές προτάσεις 

για τη διδασκαλία: 

• Οι εκπαιδευτικοί είναι αφοσιωμένοι στους μαθητές και στη μάθησή τους 

• Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα θέματα που διδάσκουν και πώς να διδάξουν αυτά τα 

θέματα στους μαθητές 

• Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της μάθησης 

των μαθητών 

• Οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται συστηματικά για την πρακτική τους και μαθαίνουν από την 

εμπειρία 

• Οι εκπαιδευτικοί είναι μέλη κοινοτήτων μάθησης 

 

 Τα μοντέλο των βασικών προτύπων διδασκαλίας που αναπτύχθηκε από το Council of 

Chief State School Officers μέσω της Διαπολιτειακής Κοινοπραξίας Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης Εκπαιδευτικών (Interstate Teacher Assessment and Support Consortium) το 

2011 χρηματοδοτήθηκε από το National Education Association, το Educational Testing 

Service και το Evaluation Systems group of Pearson. Στην πρόταση μελών της επιτροπής 

που ανέλαβαν τη συγγραφή των βασικών αυτών προτύπων συμμετείχαν πολλές 

εκπαιδευτικές οργανώσεις99. Τα πρωτότυπα επαγγελματικά πρότυπα του Intasc εκδόθηκαν 

πρώτη φορά το 1992100 και απευθύνονταν κυρίως σε δασκάλους που βρίσκονταν στην αρχή 

                                                           
97Darling-Hammond L., Amrein-Beardsley A., Haertel E,. Rothstein J. (2012). Evaluating teacher evaluation. 

kappanmagazine.org 93, (6): 8-15  
98 National Board on Teaching Standardshttp://www.nbpts.org/ 

National Board on Teaching Standards- Five core propositions https://www.nbpts.org/standards-five-core-

propositions/ 

99 Council of Chief State School Officers. (2011). Interstate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) 

Model Core Teaching Standards: A Resource for State Dialogue. Washington, DC: Author.   
 
100 INTASC, 2007. The INTASC Standards.  

https://www.nbpts.org/standards-five-core-propositions/
https://www.nbpts.org/standards-five-core-propositions/
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της σταδιοδρομίας τους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πρότυπα του Intasc 

2007.101  

 

Πίνακας 2.4. Τα πρότυπα (standards) InTasc 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

1η κατηγορία 

Μαθητής και Μάθηση (Learner and 

Learning) 

Ανάπτυξη Μαθητή (Learner Development)  

 

Διαφορές στη Μάθηση (Learning 

Differences).  

 

Περιβάλλοντα μάθησης (Learning 

Environments). 

2η κατηγορία  

περιεχόμενο (content) 

Γνώση Περιεχομένου.(Content Knowledge). 

Εφαρμογή του Περιεχομένου. (Application 

of Content). 

3η κατηγορία 

διδακτική πρακτική (instructional practice). 

Αξιολόγηση.(Assessment) 

Προγραμματισμός για διδασκαλία. (Planning 

for Instruction).  

 

Διδακτικές Στρατηγικές (Instructional 

Strategies).  

 

4η κατηγορία 

επαγγελματική ευθύνη (Professional 

Responsibility). 

Επαγγελματική μάθηση και ηθική πρακτική 

(Professional Learning and Ethical Practice).  

Ηγεσία και Συνεργασία. (Leadership and 

Collaboration). 

 

2.4. Οι ικανότητες εκπαιδευτικών στην Αυστραλία  

Τα πρότυπα (standards) στην Αυστραλία καθιερώθηκαν από το 2008102, αφού πρώτα 

προηγήθηκε μία μακρόχρονη διαδικασία διαβούλευσης με εκπροσώπους εκπαιδευτικών.103 Στην 

                                                           
 
101 Ό.π. 
102 Adoniou, M. & Gallagher M. (2016). Professional standards for teachers-what are they good for?, Oxford Review 

of Education, 43 (1), 109-126. 
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Αυστραλία υπάρχουν 7 πρότυπα/κριτήρια επάρκειας (standards) για τη διδασκαλία. Τα πρώτα 

δύο πρότυπα ανήκουν στο πεδίο της επαγγελματικής γνώσης ‘’professional knowledge’, τα τρία 

επόμενα στο πεδίο της επαγγελματικής πρακτικής (professional practice) και τα δύο τελευταία 

ανήκουν στο πεδίο της επαγγελματικής δέσμευσης (professional engagement).  

Τα πρότυπα αυτά αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς, όμως από κάθε εκπαιδευτικό 

αναμένεται να κατέχει σε διαφορετικό βαθμό κάθε πρότυπο, ανάλογα με το στάδιο της 

σταδιοδρομίας του στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγμα όσον αφορά το πρώτο πρότυπο 

‘’Γνωρίστε τους μαθητές και πώς μαθαίνουν’’ (‘’Know students and how they learn’’) από τους 

αρχάριους εκπαιδευτικούς που μόλις έχουν πάρει το πτυχίο τους (οι οποίοι αποκαλούνται 

‘’Graduate teachers’’) αναμένεται να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση της σωματικής, 

κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη 

διδασκαλία. Από τους πιο προχωρημένους εκπαιδευτικούς (‘’Proficient teachers’’), αναμένεται 

να χρησιμοποιούν στρατηγικές βασισμένες στη γνώση για τη σωματική, κοινωνική, γνωστική 

ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά των μαθητών για να βελτιώσουν τη μάθησή τους. Από τους 

ολοκληρωμένους εκπαιδευτικούς (‘’Highly Accomplished teachers’’) αναμένεται να επιλέγουν 

από ένα ευπροσάρμοστο και αποτελεσματικό ρεπερτόριο διδακτικών στρατηγικών τις 

κατάλληλες για τη σωματική, κοινωνική και γνωστική νοημοσύνη και τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών. Τέλος, από τους επικεφαλής εκπαιδευτικούς (‘’lead teachers’’) αναμένεται να 

καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους να επιλέξουν και να αναπτύξουν διδακτικές στρατηγικές 

για να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για τη σωματική, 

κοινωνική και γνωστική νοημοσύνη και τα χαρακτηριστικά των μαθητών.104 

 

Πίνακας 2.5. Τα πρότυπα (standards) στην Αυστραλία105 

Επαγγελματική 

γνώση 

(professional 

Γνωρίστε τους μαθητές και πώς μαθαίνουν (Know students and how they 

learn) 

Γνωρίστε το περιεχόμενο και πώς να το διδάξετε (Know the content and how 

                                                                                                                                                                                           
103 (CEPPE). C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in Education). (2013). Learning Standards, 

Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative study. OECD Education Working Papers 

(Vol. 99)  
104 NSW Institute of Teachers, 2012.Australian Professional Standards for Teachers 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/wcm/connect/8658b2fa-62d3-40ca-a8d9-02309a2c67a1/australian-

professional-standards-teachers.pdf?MOD=AJPERES&CVID 
105 Ό.π., σελ 4 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/wcm/connect/8658b2fa-62d3-40ca-a8d9-02309a2c67a1/australian-professional-standards-teachers.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/wcm/connect/8658b2fa-62d3-40ca-a8d9-02309a2c67a1/australian-professional-standards-teachers.pdf?MOD=AJPERES&CVID
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knowledge) to teach it) 

Επαγγελματική 

πρακτική 

(professional 

practice) 

Σχεδιάστε για αποτελεσματική μάθηση και εφαρμόστε αποτελεσματική 

διδασκαλία (Plan for and implement effective teaching and learning)  

Δημιουργείστε και διατηρείστε υποστηρικτικό και ασφαλές μαθησιακό 

περιβάλλον (Create and maintain supportive and safe learning environments) 

Αξιολογήστε, δώστε ανατροφοδότηση και αναφέρετε για τη μάθηση των 

μαθητών (Assess, provide feedback and report on student learning)  

Επαγγελματική 

δέσμευση 

(professional 

engagement) 

Συμμετέχετε στην επαγγελματική μάθηση(Engage in professional learning) 

Εμπλακείτε επαγγελματικά με συναδέλφους, γονείς / φροντιστές και την 

κοινότητα (Engage professionally with colleagues, parents/carers and the 

community) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Όπως φάνηκε στα 2 παραπάνω κεφάλαια, παρ’ όλο που τους αποδίδονται κάποιες 

διαφορετικές εννοιολογήσεις, και παρ’ όλο που η χρήση κάποιων όρων όπως τα standard μπορεί 

να παραπέμπουν περισσότερο σε μια πιο περιοριστική χρήση, συνδεδεμένη με απόδοση ευθύνης 

(accountability) και προσπάθεια ελέγχου των εκπαιδευτικών, οι όροι προσόντα/επάρκεια/ 

ικανότητες/ πρότυπα/ competence/ competencies/ standards για εκπαιδευτικούς 

χρησιμοποιούνται πολλές φορές για να δηλώσουν εν ολίγοις μία λίστα με πράγματα που πρέπει 

να γνωρίζει και να μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός. Επίσης οι λίστες αυτές, είτε ονομάζονται 

competences είτε standards παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους.106 Έτσι στην 

παρούσα ενότητα της εργασίας, στην οποία παρατίθενται έρευνες που θεωρήθηκαν σχετικές με 

απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με λίστες που περιγράφουν ικανότητες που είναι σημαντικές, 

συμπεριλήφθηκαν έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν είτε σχετικά με standard, είτε 

competences είτε εκπαιδευτική ή παιδαγωγική επάρκεια. Στην απόφαση για τη συμπερίληψη 

όλων αυτών των όρων συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν πολλές 

έρευνες που να αφορούν ικανότητες εκπαιδευτικών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία από τις 

έρευνες δε χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα. 

 

3.1 Σχετικές έρευνες στην Ελλάδα 

 

3.1.1. Καρατσιώρη, Μ.Γ.(2011).Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών για αρχική εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη: Αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 

Στη διδακτορική διατριβή της Καρατσιώρη (2011) με τίτλο «Ακαδημαϊκά Προγράμματα 

Σπουδών για αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ευρώπη: Αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές 

του Συμβουλίου της Ευρώπης», φοιτητές αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ρωτήθηκαν σχετικά με την έμφαση που δόθηκε από το 

                                                           
106 Πίνακες 2.1., 2.2. , 2.3., 2.4., 2.5.  
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πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που ορίζονται από τους 

40 τίτλους που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Προφίλ για την Εκπαίδευση Καθηγητών Ξένων 

Γλωσσών-Ένα Πλαίσιο Αναφοράς107. Οι φοιτητές φαίνεται να υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα 

σπουδών του τμήματός τους δεν δίνει τόση βαρύτητα στην επίτευξη κάποιων τίτλων του προφίλ, 

για παράδειγμα όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός e-portfolio από τους φοιτητές ή την 

επικοινωνία με άλλες χώρες μέσω e-twinning. Από την έρευνα τονίστηκε η ανάγκη θέσπισης 

υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης για τα τμήματα αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας, ενώ 

φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις απαιτήσεις που θέτει η διακήρυξη της Μπολόνια, καθώς 

οι καθηγητές δευτεροβάθμιας έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν κατέχοντας ελάχιστα τυπικά 

προσόντα.  

 

3.1.2. Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών 

ανώτατης εκπαίδευσης: το παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 

Η διατριβή είχε ως στόχο να μελετήσει τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των 

παιδαγωγικών τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών τα τελευταία 25 χρόνια, υπό την επίδραση 

των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς το πώς μεταβλήθηκε η 

ταυτότητα των δασκάλων και των νηπιαγωγών.  

Για να μελετηθούν οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών αναλύθηκαν οι οδηγοί σπουδών 

όλων των τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών, καθώς και τα κείμενα που έστελναν τα τμήματα 

προς το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΚΠΣ Γ’, ανακοινώνοντας τις αλλαγές που σκόπευαν να κάνουν. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα προγράμματα σπουδών έδειξαν ότι υπάρχει 

ποικιλομορφία ανάμεσα στα τμήματα, αλλά εντοπίστηκαν κάποια κοινά σημεία, όπως η 

οικοδόμηση των νέων οδηγών σπουδών πάνω τους παλιούς, η μη παροχή αρκετών κινήτρων για 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές, η οποία είναι προαιρετική, αυξημένη 

έμφαση στην πρακτική άσκηση, η οποία αποκτά ενισχυμένο θεωρητικό υπόβαθρο.  

Για να μελετηθεί η μεταβολή της ταυτότητας των δασκάλων και των νηπιαγωγών τα 

τελευταία χρόνια στάλθηκε ερωτηματολόγιο προς τα μέλη ΔΕΠ, το οποίο κατασκευάστηκε με 

                                                           
107 European Profile for language teacher education- A Frame of Reference 2004 
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τη μεθοδολογία του Tuning Project108 ώστε να περιέχει ένα σύνολο από ικανότητες που 

θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερωτηματολόγιο 

περιείχε 17 γενικές ικανότητες για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 29 ειδικές 

ικανότητες για τους αποφοίτους τμημάτων επιστημών αγωγής, για τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ 

καλούνταν να δηλώσουν ποιες θεωρούν σπουδαιότερες, καθώς και ποιες θεωρούν ότι έχουν 

αναπτύξει περισσότερο οι φοιτητές τους. Όσον αφορά τις απαντήσεις τους για τις 17 γενικές 

ικανότητες για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας, τα 164 μέλη ΔΕΠ που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο έδειξαν να θεωρούν πιο σημαντικές τις ικανότητες που συνδέονται με τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και λιγότερο σημαντικές τις πιο ευέλικτες ικανότητες, όπως 

η ικανότητα για λήψη αποφάσεων, οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, η γνώση ξένων 

γλωσσών και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν τις 5 

ειδικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα ικανότητες που θεωρούν πιο σημαντικές, τα μέλη ΔΕΠ 

επέλεξαν τις ικανότητες ‘’Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’’ 14,4%, ‘’Ικανότητα 

αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της μαθησιακής 

διαδικασίας’’ 12,4% ‘’Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους’’ 

10,5%‘’Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με 

συστηματικό τρόπο’’ 8,5% ‘’Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των 

μαθητών’΄΄5,9% ‘’Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 

5.9%».  

 

3.1.3. Τσοπανίδου, Ζ. (2013). «Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον.» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.  

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 120 φοιτητές τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 23 

άντρες και 97 γυναίκες. Οι μισοί φοιτητές ήταν στο 8ο εξάμηνο και οι υπόλοιποι κυρίως από το 

4ο και 6ο. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει κατά πόσο οι φοιτητές/τριες έχουν αποκτήσει 

«διαπολιτισμική ικανότητα» στο τέλος της αρχικής τους εκπαίδευσης. μελετώντας τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ ζητήθηκαν 

                                                           
108Tuning Project (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. Phase One. European 

Commission, Directorate General for Education and Culture.  
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και προτάσεις των φοιτητών/τριών για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αποκτήσει πιο 

διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι 

έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σε μέτριο/αρκετά μεγάλο βαθμό (σημειώνεται ότι από 

τις δεξιότητες, η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας έχουν χαμηλά ποσοστά στη 

στήλη πολύ/πάρα πολύ). Ως προς τις αντιλήψεις των φοιτητών, οι απαντήσεις δείχνουν ότι 

συμφωνούν κυρίως με το πολύ/πάρα πολύ. Εντοπίστηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της 

παρακολούθησης μαθημάτων σχετικών με τη διαπολιτισμικότητα, καθώς και την ύπαρξη 

εμπειρίας τους σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα με υψηλότερο βαθμό γνώσεων και αντιλήψεων 

των φοιτητών. Οι φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας και εξαμήνου φοίτησης είχαν μεγαλύτερα 

ποσοστά πολύ/πάρα πολύ σε γνώσεις και δεξιότητες. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σημαντική, αλλά όχι πολύ ισχυρή. Δεν παρατηρήθηκε το ίδιο για τις αντιλήψεις. Επίσης 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη απόκτηση δεξιοτήτων από τους φοιτητές που δήλωσαν ότι θέλουν να 

διδάξουν. Δεν παρατηρήθηκε συνάφεια μεταξύ της παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όσον αφορά τις προτάσεις αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών, οι 

φοιτητές προτείνουν περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

μαθήματα παιδοψυχολογίας, περισσότερες γλώσσες, διάχυση διαπολιτισμικών αξιών σε όλο το 

πρόγραμμα. Η πιο συχνή πρόταση είναι η πρακτική άσκηση σε διαπολιτισμικά σχολεία (55 

αναφορές), κατασκευή και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού , χρήση εναλλακτικών 

μορφών διδασκαλίας, περισσότερη διδακτική κατάρτιση.  

 

3.1.4. Τσιούμαρη Ν. (2014). Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ο θεσμός του 

σχολικού συμβούλου. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις σχολικών συμβούλων για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Π.Δ. 152/2013109, καθώς και τον ρόλο που θα 

μπορούσαν να παίξουν για να γίνει αποδεκτή η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς. Στην 

έρευνα, η οποία διεξήχθη με ημιδομημένη συνέντευξη, πήραν μέρος 15 σχολικοί σύμβουλοι. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των συμβούλων για να 

                                                           
109 Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, άρθρα 2,3,4. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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αντιμετωπιστεί θετικά η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς, αν δημιουργήσουν ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης, αποσυνδέσουν την αξιολόγηση από τιμωρητικές πρακτικές και μισθολογική 

εξέλιξη και προβάλλουν τη θετική διάσταση της αξιολόγησης μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 

όπως τις ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.  

 

3.1.5. Καράμπινας Δ. (2015). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

τα διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης του εξαιρετικού εκπαιδευτικού. Αδημοσίευτη 

μεταπτυχιακή εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 

Η μέθοδος έρευνας της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Λήφθηκαν συνεντεύξεις από 10 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, όσον αφορά τις 

απόψεις τους για τα κριτήρια που ορίζουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, όπως αυτά 

απορρέουν από το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013.110 Οι εκπαιδευτικοί είχαν γενικά θετική 

στάση απέναντι στα κριτήρια αξιολόγησης αλλά τόνισαν ότι τα κριτήρια θα πρέπει να 

διευρυνθούν για να καλύψουν κι άλλες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ έδωσαν 

έμφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες και στο καλό κλίμα.  

 

3.1.6. Χριστάκης Ι.(2015). Διεθνής Εκπαιδευτικός Λόγος περί επαγγελματικής επάρκειας των 

εκπαιδευτικών: Απόψεις Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή 

εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

 

 Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 15 σύμβουλοι δημοτικής εκπαίδευσης. Η μέθοδος έρευνας 

ήταν η συνέντευξη. Οι σύμβουλοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα φάνηκαν να 

συμφωνούν ότι τα επαγγελματικά προσόντα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Ο.Ο.Σ.Α για τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικά, αλλά ανέφεραν και άλλα στοιχεία που 

θεωρούν σημαντικά για έναν εκπαιδευτικό, όπως η πολύπλευρη μόρφωση, ο ανθρωπισμός και η 

κριτική σκέψη.  

  

                                                           
110 Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, άρθρα 2,3,4. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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3.1.7. «Α-Σ Καραγιάνννη (2015). Υπερεθνικοί Οργανισμοί και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών: 

Μια συγκριτική θεώρηση μεταξύ εκπαιδευτικού λόγου και πολιτικής. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή 

εργασία, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 

 Η μέθοδος της συγκεκριμένης έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 15 εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, ήταν η συνέντευξη.  Οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν επιφυλάξεις ως 

προς το κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική οι πολιτικές που 

προωθούνται από τους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης τόνισαν την αγάπη για τα παιδιά και την 

αντιμετώπιση του επαγγέλματός τους ως λειτούργημα, σε αντιπαράθεση με τον τεχνοκρατικό 

ρόλο του δασκάλου που προωθείται από τους διεθνείς οργανισμούς. Ακόμη φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική τη συνέπεια, την υπευθυνότητα, τη διά βίου μάθηση και 

εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αντικειμενικότητα των κριτηρίων που προβάλλονται από τους 

Οργανισμούς, για τις πολιτικές των οποίων δεν εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ενημερωμένοι. Οι 

εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ακόμη ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να διοργανώνουν τακτικά 

σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  

 

3.2 Σχετικές έρευνες στο εξωτερικό 

 

3.2.1. Swabey, K., Castleton, G., & Penney, D. (2010). Meeting the Standards? Exploring 

preparedness for teaching. Australian Journal of Teacher Education, 35(8), 28-46. 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στην Αυστραλία, σε αρχάριους εκπαιδευτικούς φυσικής 

αγωγής και εκπαιδευτικούς που δεν έχουν αρχίσει ακόμα τη σταδιοδρομία τους (pre-service 

teachers). Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να δηλώσουν, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, 

πόσο έτοιμοι αισθάνονταν σε σχέση με τρεις διαστάσεις των επαγγελματικών προτύπων 

(professional standards) που θεσπίστηκαν για τους εκπαιδευτικούς στην Αυστραλία το 2008: 

επαγγελματική γνώση, επαγγελματικές σχέσεις και επαγγελματική πρακτική. Εκτός από το 

ερωτηματολόγιο, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς συμμετείχαν και σε συνεντεύξεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί και των 2 ομάδων ένιωθαν καλά 

προετοιμασμένοι ως προς τις 3 διαστάσεις των στάνταρ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ακόμα 

εργαστεί (pre-service teachers) εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες ως προς την επάρκειά τους σε 
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κάποιες πλευρές της πρώτης διάστασης των στάνταρ, της επαγγελματικής γνώσης, και 

συγκεκριμένα για την γνώση και κατανόηση των μαθηματικών, της ανάγνωσης και της χρήσης 

νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής, καθώς και με τη διαχείριση 

συμπεριφοράς. Οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί ανησυχούσαν επίσης για την επαγγελματική τους 

γνώση και την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές μεθόδους αξιολόγησης. 

Αναφέρεται ότι τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με προηγούμενα ευρήματα, που δείχνουν 

ότι η μάθηση των εκπαιδευτικών είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία.  

 

3.2.2. Loughland, T., & Ellis, N. (2016). A Common Language? The Use of Teaching Standards 

in the Assessment of Professional Experience: Teacher Education Students’ Perceptions. 

Australian Journal of Teacher Education, 41(7), 55-69.   

 

Σε αυτή την έρευνα, η οποία έγινε επίσης στην Αυστραλία, συμμετείχαν 109 προπτυχιακοί 

και 120 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έκαναν πρακτική άσκηση σε σχολείο της 

δευτεροβάθμιας το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η μελέτη έγινε σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

έγινε μία σειρά από ημιδομημένες συνεντεύξεις σε focus group, στις οποίες συμμετείχαν 9 

φοιτητές. Στη συνέχεια έγινε μια σειρά από ημι-δομημένες συνεντεύξεις, στις οποίες οι φοιτητές 

απαντούσαν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου μέσω mail. Αφού ολοκληρώθηκε η επαγγελματική 

τους εμπειρία τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών που 

κατασκευάστηκε με βάση τη βιβλιογραφία και θέματα που ανέκυψαν κατά το πρώτο στάδιο της 

μελέτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές έχουν γενικά θετική άποψη για 

τα πρότυπα (standards). Οι φοιτητές χαρακτήρισαν τα standards ως πολύ χρήσιμα εργαλεία, 

είπαν ότι παρέχουν μια κοινή γλώσσα, βοηθούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, στην 

αυτοαξιολόγηση, στον αναστοχασμό τους και παρέχουν ένα σαφές πλαίσιο για τη διδασκαλία. 

Εκφράστηκε επίσης η άποψη από έναν φοιτητή/τρια ότι αν κάποιος δεν έχει εμπειρία, τα 

standards μοιάζουν πολύ ακαδημαϊκά.  

 

3.2.3. Adoniou Μ. & Gallagher Μ. (2016): Professional standards for teachers—what are they 

good for?, Oxford Review of Education, 43 (1), 109-126. 
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Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στην Αυστραλία και συμμετείχαν διευθυντές και 

εκπαιδευτικοί από 5 σχολεία. Η μέθοδος της έρευνας ήταν η ημιδομημένη συνεντεύξη. Κάποιοι 

από τους εκπαιδευτικούς ήταν νέοι στο επάγγελμα και βρίσκονταν στη διαδικασία της 

πιστοποίησης, για την απόκτηση της οποίας στην Αυστραλία είναι απαραίτητη η διαδικασία 

συλλογής αποδείξεων ότι έχουν κατακτήσει τα πρότυπα (standard) για τους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί λειτουργούσαν ως μέντορες των αρχάριων 

εκπαιδευτικών. Σκοπός της έρευνας ήταν να συγκρίνει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τα standards με αυτά που περιγράφονται στη βιβλιογραφία.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ρόλος των προτύπων (standards) για 

εκπαιδευτικούς είναι σημαντικός για την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι τα πρότυπα ενθαρρύνουν τον 

αναστοχασμό των νέων εκπαιδευτικών, καθώς έκριναν την πρόοδό τους σε σχέση με αυτά, και 

τους βοηθούν να εστιάσουν την ανάπτυξή τους. Οι μέντορες τα χρησιμοποίησαν ως οδηγό, ως 

ένα εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης, χρησιμοποίησαν τον όρο «κοινή γλώσσα», μπορούν να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν χαμηλή επίδοση και αποτελούν χρήσιμο πλαίσιο για 

επανατροφοδότηση. Οι νέοι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες δεν ήταν θετικοί στην ιδέα χρήσης 

των προτύπων (standards) ως μέσο ρύθμισης, ενώ αντίθετα οι διευθυντές φαίνονταν θετικοί και 

ως προς αυτή τη χρήση τους, Ένας προβληματισμός σχετικά με τα πρότυπα (standards) που 

αναφέρθηκε από αρκετούς εκπαιδευτικούς στην έρευνα ήταν το ότι δεν μπορούν να 

περιγράψουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού.  

 

3.2.4. Saloviita Τ. & Tolvanen Α.(2017): Outcomes of primary teacher education in Finland: an 

exit survey, Teaching Education, 28 (2), 211-225. 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 384 φοιτητές, 85 άντρες και 299 γυναίκες, που 

αποφοίτησαν από τα έτη 2008 έως 2014 από το πανεπιστήμιο της Juvaskyla της Φινλανδίας. 

Στόχος ήταν να μελετηθεί η ικανοποίηση των τελειόφοιτων φοιτητών από την αντιλαμβανόμενη 

κατάκτηση ικανοτήτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στους δέκα βασικούς τομείς γνώσεις που περιγράφονται στην 

έκδοση του INTASC 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπήρχε και μία ανοιχτή ερώτηση όπου 
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οι φοιτητές μπορούσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πρόγραμμα σπουδών τους 

συνολικά.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές ήταν σχετικά, αλλά όχι και πολύ, 

ικανοποιημένοι από την κατάκτηση των ικανοτήτων, ενώ μόνο για 3 τομείς του 

ερωτηματολογίου (σχεδιασμός διδασκαλίας, αναστοχαστική πρακτική, μάθηση και ανάπτυξη 

παιδιών) ποσοστό μεγαλύτερο του 75% δήλωσε ότι είχε επαρκή γνώση και εκπαίδευση. Οι 

απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση για τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών 

έδειξαν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των φοιτητών ήθελε περισσότερες γνώσεις σχετικά με την 

ειδική εκπαίδευση, ενώ ένα άλλο τέταρτο ήθελε περισσότερη πρακτική άσκηση. Επίσης η 

έρευνα έδειξε ότι άντρες είχαν υψηλότερο σκορ από τις γυναίκες στην Παιδαγωγική 

Περιεχομένου και στην Ειδική Εκπαίδευση. 

 

3.2.5. Mohamed, Ζ., Valcke, M. & De Wever B. (2016). Are they ready to teach? Student 

teacher’s readiness for the job with reference to teacher competence frameworks. Journal of 

Education for Teaching, 43, (2), 151-170. 

 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 226 φοιτήτριες που προέρχονταν από 4 από τα 9 

διαφορετικά κολλέγια για εκπαίδευση δασκάλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία 

είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, ιδιαίτερα στην 

πρακτική.  Η έρευνα εξέταζε τον βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσής τους που 

συνδέονται με μεγαλύτερο βαθμό αντιλαμβανόμενης κατάκτησης των ικανοτήτων. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατασκευάστηκε από τους ερευνητές και περιλάμβανε 

11 ικανότητες, τις οποίες επέλεξαν μελετώντας τα κοινά σημεία από 12 ήδη υπάρχοντα πλαίσια 

ικανοτήτων και ονόμασαν “International Teacher Competences”. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών που συνδεόταν με μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη κατάκτηση ικανοτήτων από τις 

φοιτήτριες ήταν η μοντελοποίηση των ικανοτήτων από τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. 

Ακολουθούσε η πρακτική εξάσκηση της ικανότητας στα σχολεία, η ρητή διδασκαλία της 

ικανότητας, ενώ η κάλυψη της ικανότητας από το πρόγραμμα σπουδών συνδεόταν σε μικρότερο 
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βαθμό από όλα τα χαρακτηριστικά με τον βαθμό αντιλαμβανόμενης κατάκτησής της από τις 

φοιτήτριες. 

 

3.2.6. Mohamed, Ζ., Valcke, M. & De Wever B. (2016). Can mastery of Teacher Competences 

Determine Student Teacher’s Readiness for the Job? Στο ICEEPSY 2016 : 7th International 

Conference on Education and Educational Psychology, σελ. 371-383.  

   

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συμμετείχαν 226 

φοιτήτριες από τέσσερα κολέγια προετοιμασίας δασκάλων. Στην έρευνα αυτή οι όροι 

competences, competencies και standards που συναντώνται στη σχετική με το θέμα 

βιβλιογραφία αντιμετωπίστηκαν ως συνώνυμοι, αλλά ο όρος που υιοθετήθηκε είναι competence. 

Για να προσδιοριστεί η έννοια competence χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός που δόθηκε από τους 

Tigelaar, Dolmans, Wolfhagen & Vlauten το 2004, σύμφωνα με τον οποίο competence είναι 

«ένα αλληλένδετο σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 

απαιτούνται για αποτελεσματική απόδοση σε διάφορα πλαίσια διδασκαλίας»111. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί τόσο η αντιλαμβανόμενη όσο και η πραγματική 

ετοιμότητα των υποψήφιων δασκάλων για τη δουλειά του εκπαιδευτικού (student teacher’s 

readiness for the job), χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ετοιμότητας την επαρκή κατάκτηση κάθε 

μίας ικανότητας από μία λίστα με 11 ικανότητες που κατασκευάστηκε από τους ερευνητές μετά 

από μελέτη πολλών υπαρχόντων πλαισίων ικανοτήτων (Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, 

Ομάν, Ιορδανία, Αίγυπτος, Τουρκία, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες) καθώς 

και των στρατηγικών που παρουσιάστηκαν σε μία πρόσφατη έρευνα του OECD (CEPPE) το 

2013112. Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ικανότητας οι φοιτήτριες δήλωσαν κατά πόσο 

διδάχτηκαν και κατά πόσο θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κάθε ικανότητα, ενώ επίσης δήλωσαν 

το πόσο έτοιμες νιώθουν για τη δουλειά του εκπαιδευτικού. Τα 2/3 των φοιτητριών θεώρησαν 

ότι τις διδάχτηκαν επαρκώς , τα ¾ θεώρησαν ότι τις έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, 

                                                           
111 Tigelaar, D,E.H, Dolmans, D.H.J.M.,Wolfhagen I.H.A.P. & van der Vlauten C.P.M.V.D.(2004).”The 

Development and Validation of a Framework of Teaching Competencies in Higher Education”. Higher Education 

48:253-268, σελ. 255 όπως αναφέρεται στο Mohamed, Ζ., Valcke, M. & De Wever B. (2016). Can mastery of 

Teacher Competences Determine Student Teacher’s Readiness for the Job? Στο ICEEPSY 2016 : 7th International 

Conference on Education and Educational Psychology, 371-383, σελ. 373. 
112 (CEPPE). C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in Education). (2013). Learning Standards, 

Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative study. OECD Education Working Papers 

(Vol. 99).   
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ενώ ανάλογες ήταν και οι απαντήσεις τους για το πόσο έτοιμες αισθάνονται για τη δουλειά. Η 

εξέταση της κατάκτησης των ικανοτήτων που επιτεύχθηκε πραγματικά έγινε καλώντας τις 

φοιτήτριες να προσδιορίσουν ποιες από τις 11 ικανότητες χρησιμοποιήθηκαν σε μια 

τυποποιημένη διδακτική περίπτωση (vignette) και επίσης καλώντας τες να αναφέρουν μια λίστα 

από ικανότητες που θεωρούν σημαντικές για τη δουλειά και θα έπρεπε να αναπτυχθούν σε κάθε 

υποψήφιο εκπαιδευτικό. Από τις 5 ικανότητες που επιδεικνύονταν στην τυποποιημένη διδακτική 

περίπτωση κάθε φοιτήτρια ανέφερε κατά μέσο όρο 2,25. Μόνο 2 από τις 5 ικανότητες «Γνώση 

του προγράμματος σπουδών και του αντικειμένου διδασκαλίας» και «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

και στρατηγικές διδασκαλίας», αναγνωρίστηκαν από περισσότερες από τις μισές φοιτήτριες. 

Όσον αφορά τις ικανότητες που θεωρούν σημαντικές οι φοιτήτριες για την ετοιμότητα του 

εκπαιδευτικού, οι φοιτήτριες ανέφεραν συνολικά 415 ικανότητες συμβατές με τις 11 ικανότητες, 

το 60% από τις οποίες αναφερόταν σε 3 από τις ικανότητες που τους δόθηκαν (Επαγγελματική 

εξέλιξη και ανάπτυξη, διαχείριση των μαθητών και του περιβάλλοντος μάθησης και δέσμευση 

στην προώθηση της μάθησης όλων των μαθητών) και 33 μη συμβατές.  

Η έρευνα θεώρησε ως δείκτη ετοιμότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών τη σχέση 

ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη και στην πραγματική κατάκτηση των ικανοτήτων, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί έχουν μια βασική γνώση των 

βασικών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς αλλά φτωχό επίπεδο κατάκτησής τους, κάτι που 

προειδοποιεί ότι δεν είναι επαρκώς έτοιμες για τη δουλειά. Πάντως οι ερευνητές θεωρούν 

αισιόδοξο το γεγονός ότι είναι εφικτό να καταδειχθεί το κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην 

πράξη και καταλήγουν στο ότι ίσως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια θεωρητικά 

κομμάτια της διδασκαλίας όπως η γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, καθώς περίπου οι μισές 

φοιτήτριες δεν αναγνώρισαν τη συγκεκριμένη ικανότητα στην τυποποιημένη διδακτική 

περίπτωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι 

φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σπουδών τους κάποιες ικανότητες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σημαντικές για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα.  

Επιμέρους στόχοι ήταν: 

• Να ερευνηθούν οι τάσεις στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις 

ικανότητες των εκπαιδευτικών.  

• Να διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των συμμετεχόντων στον 

βαθμό που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κάποιες ικανότητες ανάλογα με τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

• Να διερευνηθεί ποιες από τις ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους 

εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν πιο σημαντικές οι ίδιοι οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. 

• Να διερευνηθούν οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ύπαρξη λιστών που 

περιγράφουν ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς.  

• Να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές 

ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση, η πιθανή επιρροή δημογραφικών παραγόντων και 

αν αυτό σχετίζεται με την κατάκτηση των ικανοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

• Να γίνουν προτάσεις για την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

 

4.2 Μεθοδολογία 

Στην ενότητα της μεθοδολογίας περιγράφονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την έρευνα ήταν 
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η επισκόπηση με τη διανομή ερωτηματολογίου, καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο δείγμα.113 

 

4.2.1 Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 206 φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων 

(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Ως προς το φύλο, το δείγμα 

αποτελείται από 26 άντρες (12,6%), 178 γυναίκες (86,4%), ενώ 2 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 

(1%) δε δήλωσαν το φύλο τους.  

 

Πίνακας 4.1. Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά φύλο 

Φύλο Συχνότητα (f) 

Άντρας 26 (12,6%) 

Γυναίκα 178 (86,4%) 

Missing 2 (1%) 

Σύνολο 206 (100%) 

 

Όσον αφορά το εξάμηνο φοίτησης, 111 (53,9%) των φοιτητών/τριών βρίσκονται στο 6ο 

εξάμηνο των σπουδών τους, 94 φοιτητές/τριες (46,1%) βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών 

τους και ένας/μία φοιτητής/τρια δήλωσε ότι βρίσκεται σε μεγαλύτερο από το 8ο εξάμηνο.  

 

Πίνακας 4.2. Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά εξάμηνο φοίτησης 

Εξάμηνο Συχνότητα (f) 

6ο εξάμηνο 111 (53,9%) 

≥8ο εξάμηνο 95 (46,1%) 

Σύνολο 206 (100%) 

 

                                                           
113 Creswell J. W. (2008). Educational Research. Planning. Conducting and Evaluating quantitative and qualitative 

research. Fourth Edition. Thousand Oaks: Sage. 
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Ως προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα, 137 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (66,5%) 

φοιτούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και 69 συμμετέχοντες 

(33,5%) φοιτούν στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 

Πίνακας 4.3. Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Τμήμα Συχνότητα (f) 

Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 137 (66,5%) 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 69 (33,5%) 

Σύνολο 206 (100%) 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η λεπτομερής κατανομή των συμμετεχόντων 

ως προς το τμήμα και το εξάμηνο έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 4.4. Συνδυαστικός πίνακας κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά 

εξάμηνο και εκπαιδευτικό ίδρυμα  

 αριθμός ποσοστό 

6ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ 68 33,00% 

6ο εξάμηνο Α.Π.Θ 43 20,9% 

≥8Ο εξάμηνο 

ΠΑΜΑΚ 

1 0,5% 

≥8ο εξάμηνο Α.Π.Θ. 94 45,6% 

Σύνολο 206 100% 

 

Αυτές οι συνδυαστικές κατηγορίες δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της ανάλυσης, για 

να μπορέσουν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ εξαμήνων και τμημάτων. Επειδή στην κατηγορία 

≥8Ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ υπάρχει μόνο ένα άτομο, αυτή η κατηγορία δεν συμπεριλήφθηκε στις 

στατιστικές αναλύσεις.  

 Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι 21,90 έτη (με τυπική απόκλιση 3,83 έτη). Οι 

ηλικίες κυμαίνονται από 20 έως 54 έτη, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών (194 άτομα, 

ποσοστό 94,2%) βρίσκεται στις ηλικίες 20-23 με επικρατούσα τιμή την ηλικία 21 (88 άτομα, 
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42,7%). Το σύνολο των φοιτητών της ηλιακής ομάδας 20-23 βρίσκεται στη διαδικασία 

απόκτησης του πρώτου πτυχίου, ενώ οι λίγοι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

ηλικία κατέχουν ήδη ένα πτυχίο και βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης δεύτερου. Οι 

συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες ως προς την ηλικία και την κατοχή ή όχι 

άλλου πτυχίου ή τίτλου σπουδών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους φοιτητές που η ηλικία 

τους είναι μικρότερη από 23 έτη και δεν έχουν άλλο πτυχίο/τίτλο σπουδών (194 φοιτητές, 

ποσοστό 94,2%) και η δεύτερη ομάδα είναι οι φοιτητές/τριες που έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 

24 και κατέχουν ήδη ένα πτυχίο/τίτλο σπουδών (12 άτομα, ποσοστό 5,8%) 

 

Πίνακας 4.5. Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας του ερευνητικού δείγματος κατά 

ηλικία και κατοχή ή όχι άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών 

Ηλικιακή ομάδα 

συμμετεχόντων/κατοχή πτυχίου 

Συχνότητα (f) 

20-23/ΌΧΙ 194 (94,2 %) 

>23/ΝΑΙ 12 (5,8%) 

Σύνολο 206 (100%) 

 

Ακόμη, οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα 

που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Από τους 206 φοιτητές, 135 (65,5%) δήλωσαν ότι έχουν 

παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου, 69 (33,5%) 

δήλωσαν ότι δεν τα έχουν παρακολουθήσει ενώ 2 άτομα (1%) δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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Πίνακας 4.6. Κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με 

την παρακολούθηση των μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου 

Έχετε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 69 33,5 33,8 33,8 

Ναι 135 65,5 66,2 100,0 

Total 204 99,0 100,0  

Missing 99,00 2 1,0   

Total 206 100,0   

 

 

Τέλος, οι φοιτητές/τριες ερωτήθηκαν ποια προτίμησή τους αποτελούσε η εισαγωγή τους 

στο τμήμα στο οποίο φοιτούν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Μεγάλη πλειοψηφία 

των φοιτητών, συγκεκριμένα 116 φοιτητές (56,3%) δήλωσαν ότι η εισαγωγή στο τμήμα που 

φοιτούν αποτελούσε την πρώτη τους επιλογή. Αρκετά μεγάλος ήταν και ο αριθμός των φοιτητών 

που δήλωσαν ότι η εισαγωγή στο τμήμα αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή τους (59 φοιτητές, 

28,6%). Οι υπόλοιποι φοιτητές δήλωσαν ότι η εισαγωγή στο τμήμα αποτελούσε την 3η (21 

φοιτητές, 10,2%), 4η (4 φοιτητές, 1,9%) 5η (1 φοιτητής 0,5% ) ή μετά την 5η επιλογή (3 

φοιτητές, 1,5%) ενώ 2 φοιτητές/τριες δεν απάντησαν στην ερώτηση. Λόγω του μικρού αριθμού 

των φοιτητών που δήλωσαν ότι η εισαγωγή τους στο τμήμα αποτελούσε 4η, 5η ή μετά την 5η 

επιλογή οι απαντήσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν μαζί με των φοιτητών που δήλωσαν ότι 

αποτελούσε την 3η τους επιλογή. 
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Πίνακας 4.7. Κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με την προτίμηση των 

φοιτητών/τριών για την εισαγωγή τους στο τμήμα στο οποίο φοιτούν 

 

Ποια περίπου επιλογή σας αποτελούσε η εισαγωγή στο τμήμα στο οποίο φοιτάτε κατά τη 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού;  

Επιλογή Συχνότητα (f) 

1η 116 (56,3%) 

2η 59 (28,6%) 

≥3η 29 (14,1%) 

Missing 2 (1%)  

Σύνολο 206 (100%) 

 

4.2.2. Ερευνητικά εργαλεία  

Ερωτηματολόγιο για ικανότητες εκπαιδευτικών  

Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους φοιτητές/φοιτήτριες περιλάμβανε συνολικά 52 

ερωτήσεις, 37 από τις οποίες ήταν κλίμακας Likert και 3 ανοιχτές. Η συμπλήρωσή του 

διαρκούσε περίπου 15 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 3 μέρη. 

Το Α’ μέρος του ερωτηματολογίου ήταν αυτοσχέδιο και είχε ερωτήσεις που αφορούσαν 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα, δηλαδή το φύλο, το εξάμηνο σπουδών, 

το πανεπιστημιακό ίδρυμα, την ηλικία, το έτος εισαγωγής στο τμήμα, την κατοχή ή όχι άλλου 

πτυχίου/τίτλου σπουδών, το αν έχουν παρακολουθήσει μέχρι τη στιγμή που έγινε η έρευνα όλα 

τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, καθώς και ποια επιλογή τους αποτελούσε η 

εισαγωγή στο τμήμα στο οποίο φοιτούν.  

 Το Β΄ Μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε μια λίστα με 28 ικανότητες που 

θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσε από 

τους φοιτητές/τριες να δηλώσουν κατά πόσο θεωρούν ότι κατέκτησαν την κάθε μία από αυτές 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σημειώνοντας την απάντηση που τους αντιπροσωπεύει 

περισσότερο σε μια κλίμακα Likert όπου 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα 

πολύ.  
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  Η λίστα με τις ικανότητες εκπαιδευτικών που επιλέχθηκε είναι αυτή που προτείνεται σε 

κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012.114 Οι ικανότητες στη λίστα χωρίζονται σε 3 μέρη. 

Οι 11 πρώτες αφορούν Γνώση και κατανόηση (knowledge and understanding) οι επόμενες 10 

δεξιότητες (skills) και οι 7 τελευταίες διαθέσεις/στάσεις (despositions). Η λίστα αυτή 

μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά από την ερευνήτρια, με τη βοήθεια επιστημονικής 

συνεργάτιδας του πανεπιστημίου (έγινε επίσης έλεγχος από 2 καθηγήτριες αγγλικής φιλολογίας), 

ενώ έγιναν κάποιες απλοποιήσεις ή προσθήκες σε κάποια σημεία στη διατύπωση για να είναι πιο 

κατανοητή. Συγκεκριμένα, η τελευταία ερώτηση νούμερο 28 (‘’Sense of self-efficacy) 

μεταφράστηκε ως ‘’Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας’’ και δίπλα της προστέθηκε η πρόταση 

(‘’πιστεύω ότι έχω την ικανότητα να οργανώσω και να εκτελέσω τις ενέργειες που θα επιδράσουν 

θετικά στη συμμετοχή και μάθηση όλων των μαθητών, ακόμη και των μαθητών που μοιάζουν 

«δύσκολοι» ή χωρίς κίνητρο’’). 115 

   Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους φοιτητές/τριες να αναφέρουν με φθίνουσα σειρά τις 

5 ικανότητες που θεωρούν σημαντικότερες από τη λίστα των 28, αναγράφοντας μόνο τα 

νούμερα που αντιστοιχούν στις ικανότητες που θεωρούν πιο σημαντικές. Η ερώτηση αυτή 

τέθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Tuning Project στην οποία βέβαια η λίστα με τις 

ικανότητες που χρησιμοποιήθηκε διέφερε ελαφρώς. 

 Ακολουθούσε μία ερώτηση ανοιχτού τύπου που ζητούσε από τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς να αναφέρουν αν υπάρχει κάποια άλλη ικανότητα που θεωρούν σημαντική για 

την εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια υπήρχε μία ερώτηση που τους 

ζητούσε να δηλώσουν τη γνώμη τους για την ύπαρξη λιστών με ικανότητες που θεωρούνται 

σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, όπως η λίστα που συμπλήρωσαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να δηλώσουν την άποψή τους σημειώνοντας την απάντηση 

που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο (Αρνητική, Μάλλον αρνητική, Ουδέτερη, Μάλλον 

Θετική, Θετική) και να αιτιολογήσουν σύντομα την απάντησή τους, σε μια ακόμη ερώτηση 

ανοιχτού τύπου.  

                                                           
114 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012. Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes. κεφάλαιο 3. 

Teachers: Attracting and Retaining the Best- 3.1. New sets of teaching competences, Defining Teachers’ 

competences, Competences Required for effective teaching in the 21st century, σελ. 25-26.  
115Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2) 122–147. 
και Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy,A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching 

and Teacher Education, 17, 783-805.  
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Ακολουθούσαν 3 σύντομες ερωτήσεις κλειστού τύπου (Ναι/όχι) όπου οι φοιτητές 

δήλωσαν αν έχουν συμμετάσχει ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus, αν 

γνωρίζουν το πρόγραμμα E-twinning, αν ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε 

κάποια ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Ελλάδας και αν ναι, σε ποια. Αυτές οι ερωτήσεις τέθηκαν 

καθώς η κινητικότητα των εκπαιδευτικών ήδη από προπτυχιακό επίπεδο και η γνώση του 

προγράμματος e-twinning θεωρούνται σημαντικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.116 

 Στο Γ΄ Μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους φοιτητές να δηλώσουν τον βαθμό 

στον οποίο θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση  σε 

όλη τη διάρκεια της σχολικής και ακαδημαϊκής τους πορείας μέχρι σήμερα. Οι ερωτήσεις αυτές 

στηρίχτηκαν στην έκδοση για τις 8 ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση που ίσχυε μέχρι 

πρόσφατα και όχι στην καινούρια έκδοση που υιοθετήθηκε από τις 22 Μαΐου 2018, όπου οι 8 

ικανότητες παρουσιάζονται ελαφρώς διαφοροποιημένες.117 Η ερώτηση για τις 8 βασικές 

ικανότητες για τη διά βίου μάθηση τέθηκε γιατί η κατάκτησή τους θεωρείται στο τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θεωρείται πολύ σημαντική για όλους τους πολίτες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης118 ενώ ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται ότι αναμένεται 

από αυτούς να κατακτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό αυτές τις ικανότητες για να μπορούν να τις 

μεταδώσουν στους μαθητές τους.119 

 

4.2.3 Διαδικασία 

Συμμετέχοντες της έρευνας ήταν οι φοιτητές/τριες που φοιτούσαν στο 6ο και 8ο εξάμηνο 

του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χρονικό 

διάστημα από 17/4/2018 μέχρι 21/4/2018. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους/τις 

φοιτητές/τριες έγινε ατομικά και ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για τη συμπλήρωση ήταν 15 

λεπτά. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή σε αίθουσες διδασκαλίας των δύο 

παραπάνω τμημάτων μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές/καθηγήτριες μέσω e-mail και με 

                                                           
116Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014).Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2014 για την 

αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, EEC 183/5, 14.06.2014 
117 Council of the European Union (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for 

Lifelong learning. Brussels.http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/EN/pdf 
118 European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg. 
119 Ό.π.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/EN/pdf
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προσωπική επικοινωνία μαζί τους πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε 3 περιπτώσεις τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν πριν από την έναρξη του μαθήματος, ενώ σε μία περίπτωση 

μοιράστηκαν στο τέλος του μαθήματος, το οποίο η καθηγήτρια σταμάτησε 10 λεπτά νωρίτερα 

για να γίνει το μοίρασμα των ερωτηματολογίων.  

 Ένα σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 

φοιτητές/τριες που φοιτούσαν στο 8ο εξάμηνο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας γιατί στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν πλέον ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων. Έτσι, αν και το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν, όπως 

αναφέρθηκε, σε φοιτητές τόσο του 6ου όσο και του 8ου εξαμήνου και των 2 τμημάτων, τελικά 

από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

απάντησαν φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου (69) και μόνο ένας φοιτητής/τρια που δήλωσε >8ο 

εξάμηνο, ενώ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης απάντησαν τόσο φοιτητές του 6ου εξαμήνου (43) όσο και του 8ου εξαμήνου (94).  

 Πριν τη διανομή του στους φοιτητές/τριες που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας το 

ερωτηματολόγιο είχε μοιραστεί σε 15 απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων για να διασφαλιστεί 

όσο γίνεται ότι η διατύπωση των ερωτήσεων είναι κατανοητή και να υπολογιστεί ο 

αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Με βάση τα σχόλια όσων 

απάντησαν έγιναν κάποιες διορθώσεις και αλλαγές, κυρίως στον τρόπο διατύπωσης των 

ερωτήσεων.  

 Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεδομένων της παρούσας 

έρευνας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS for Windows 

Release 23, ενώ οι απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις, αφού διαβάστηκαν αρκετές φορές 

συνολικά, ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το θέμα τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας με το πρόγραμμα SPSS for Windows Release 23. Η 

σειρά παρουσίασης των δεδομένων ακολουθεί τη σειρά με την οποία τέθηκαν οι ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι στατιστικές αναλύσεις που 

έγιναν είναι αυτές που θεωρήθηκαν πιο βοηθητικές στην προσπάθεια απάντησης στα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

  

5.1 Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

Αρχικά, πριν γίνουν περαιτέρω αναλύσεις, ελέγχθηκε η αξιοπιστία των πρώτων 28 

ερωτήσεων του Β’ Μέρους του ερωτηματολογίου με τη μέθοδο Alpha του Cronbach. Η 

εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου για το σύνολο των 28 πρώτων ερωτήσεων στο Β’ 

Μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούν τις 28 ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) που 

θεωρούνται σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν α= 0,922. 

 Σε δεύτερη φάση ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια της υποομάδας ΄΄Γνώση και 

κατανόηση’’ (οι πρώτες 11 από τις 28 ικανότητες) , όπου βρέθηκε α= 0,826. Η εσωτερική 

συνέπεια της δεύτερης υποομάδας ‘’Δεξιότητες’’ (οι ερωτήσεις 12-21) βρέθηκε α= 0,884.  Στην 

τρίτη υποομάδα ‘’Στάσεις’’ (ερωτήσεις 22-28) η αξιοπιστία ήταν α=0,832.  

Ελέγχθηκε επίσης η αξιοπιστία του Γ΄ μέρους του ερωτηματολογίου, όπου οι 

φοιτητές/τριες δήλωναν τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι κατέκτησαν τις 8 βασικές 

ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και βρέθηκε α= 0,803.  

 

5.2 Αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 28 ικανοτήτων που θεωρούνται σημαντικές 

για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές/τριες 

θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τις ικανότητες που 

θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διατύπωση της 

πρώτης ερώτησης του Β΄ Μέρους του ερωτηματολογίου ήταν ‘Σε ποιον βαθμό θεωρείτε, ότι, 

στο πλαίσιο των σπουδών σας, αποκτήσατε τη συγκεκριμένη γνώση/δεξιότητα/στάση;’’ Οι 

φοιτητές/τριες κύκλωναν τον αριθμό που έδειχνε την απάντηση που τους αντιπροσώπευε 

περισσότερο ( 1 = Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτριa, 4= Πολύ, 5= Πάρα πολύ) για την κάθε μία από 
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τις 28 ικανότητες. Έτσι, μία από τις πρώτες αναλύσεις που έγιναν ήταν ανάλυση συχνοτήτων σε 

όλες τις 28 ικανότητες, έτσι ώστε να βρεθεί κατά πόσο οι φοιτητές θεωρούν ότι απέκτησαν κάθε 

μία από αυτές.  

Οι 3 παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις και το 

ποσοστό των φοιτητών που δήλωσε ότι κατέκτησε ‘’Καθόλου’’, ‘’Λίγο΄΄, ‘’Μέτρια’’ ‘’Πολύ’’ 

και ‘’Πάρα πολύ’’ τις πρώτες 11 ικανότητες, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των γνώσεων.  

 

 Πίνακας 5.1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 

ικανοτήτων της περιοχής των ‘’Γνώσεων’’ 

Ικανότητες/Γνώσεις Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Μ. Ο Τ. Α. Ν 

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας - 6,4% 45,1% 30,2

% 

8,3% 3,50 0,74 204 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου  - 8,4% 47,3% 36,5

% 

7,9% 3,44 0,76 203 

3.Γενική Παιδαγωγική γνώση  1% 5,3% 40,8% 45,1

% 

7,8% 3,53 0,76 206 

4. Γνώση των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών 

4% 22,3

% 

50% 21,3

% 

2,5% 2,96 0,83 202 

5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της 

παιδαγωγικής επιστήμης  

2% 13,7

% 

46,3% 31,2

% 

6,8% 3,27 0,85 205 

6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία 

2,4% 17,5

% 

38,3% 29,6

% 

12,1% 3,32 0,98 206 

7. Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 

διαφορετικότητας 

1% 6,8% 25,4% 50,2

% 

16,6% 3,75 0,85 205 

8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση 

των ΤΠΕ στη μάθηση 

0,5% 13,7

% 

35,1% 40,5

% 

10,2% 3,46 0,87 205 

9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας 0,5% 17,5

% 

41,7% 32% 8,3% 3,30 0,87 206 

10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, 

θεωρίες μάθησης, κίνητρα 

- 7,3% 28,2% 51,9

% 

12,6% 3,70 0,78 206 

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  

0,5% 7,3% 41,3% 42,2

% 

8,7% 3,51 0,78 206 

 

Πίνακας 5.2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 

ικανοτήτων της περιοχής των ‘’Δεξιοτήτων’’ 

Ικανότητες/Δεξιότητες Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Μ. Ο Τ. Α. Ν 

12.Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

- 8,7% 52,4% 33% 5,8% 3,36 0,72 206 

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 

- 8,3% 42,9% 41,5

% 

7,3% 3,48 0,75 205 
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14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων 0,5% 9,8% 46,3% 36,6

% 

6,8% 3,395 0,78 205 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης 

- 9,3% 47,3% 37,6

% 

5,9% 3,400 0,74 205 

16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία 

στοιχείων και δεδομένων για 

επαγγελματικές αποφάσεις και βελτίωση 

της διδασκαλίας/μάθησης.  

2,4% 22,8

% 

44,2% 27,7

% 

2,9% 3,06 0,85 206 

17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή 

της ερευνητικής γνώσης με σκοπό τη 

βελτίωση των διδακτικών πρακτικών 

3,9% 24,3

% 

54,9% 13,6

% 

3,4% 2,88 0,81 206 

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες  

12,2% 20,0

% 

33,2% 26,3

% 

8,3% 2,99 1,14 205 

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης  10,2% 25,7

% 

43,7% 17,5

% 

2,9% 2,77 0,95 206 

20.Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, 

διαπροσωπικές δεξιότητες για την 

εκμάθηση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο 

και σε επαγγελματικές κοινότητες 

μάθησης  

5,3% 23,3

% 

37,4% 28,6

% 

5,3% 3,05 0,91 206 

21.Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες 

δυναμικές όπου η μία επηρεάζει την 

άλλη  

8,3% 30,6

% 

41,3% 18,0

% 

1,9% 2,75 0,91 206 

 

Πίνακας 5.3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 

ικανοτήτων της περιοχής των ‘’Στάσεων’’ 

Ικανότητες/Στάσεις Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Μ. Ο Τ. Α. Ν 

22.Επιστημολογική 

συνειδητότητα/επίγνωση 

3,4% 22,9

% 

42,9% 23,9

% 

6,8% 3,08 0,93 205 

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, 

συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

0,5% 5,8% 21,4% 48,1

% 

24,3% 3,90 0,85 206 

24. Δέσμευση στην προαγωγή της 

μάθησης όλων των μαθητών 

- 5,4% 14,1% 42,9

% 

37,6% 4,126 0,85 205 

25.Διάθεση για την προαγωγή των 

δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών 

των μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών  

- 2,9% 15,5% 31,1

% 

50,5% 4,29 0,83 206 

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική 

μου διδασκαλία 

- 4,4% 15,2% 43,6

% 

36,8% 4,127 0,82 204 

27.Διάθεση για ομαδική εργασία, 

συνεργασία και δικτύωση 

1% 1% 7,8% 41,7

% 

48,5% 4,36 0,75 206 

28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας  - 5,3% 29,1% 45,1

% 

20,4% 3,80 0,82 206 
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Στη συνέχεια το σύνολο των 28 ικανοτήτων ομαδοποιήθηκε σε 3 ξεχωριστές μεταβλητές, 

με βάση τον υπάρχοντα διαχωρισμό τους σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Η πρώτη 

μεταβλητή ονομάστηκε ‘’Γνώσεις’’ και περιέχει τις ικανότητες από νούμερο 1 έως 11. Η 

δεύτερη μεταβλητή ονομάστηκε ‘’Δεξιότητες’’ και περιέχει τις ικανότητες 12 έως 21. Η τρίτη 

μεταβλητή ονομάστηκε ΄΄Στάσεις’’ και περιέχει τις ικανότητες 22 έως 28. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για κάθε μία από τις 3 καινούριες 

ομαδοποιημένες μεταβλητές.  

Πίνακας 5.4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των 3 ομαδοποιημένων μεταβλητών ‘’γνώσεις’’, 

‘’δεξιότητες’’ και ‘’στάσεις’’ 

 γνώσεις δεξιότητες στάσεις 

N Valid 195 202 203 

Missing 11 4 3 

Mean 3,4462 3,1094 3,9578 

Std. Deviation ,49649 ,60976 ,59314 

   

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μεγαλύτερο μέσο όρο όσον αφορά τον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης από τους φοιτητές έχει η μεταβλητή των στάσεων (Μ.Ο. 

3,96, Τ.Α. 0,59), ακολουθεί η μεταβλητή των γνώσεων (Μ.Ο. 3,45, Τ.Α. 0,50) και τέλος η 

μεταβλητή των δεξιοτήτων (Μ.Ο. 3,11, Τ.Α. 0,61).  Στη συνέχεια ερευνήθηκαν οι συσχετίσεις 

μεταξύ των 3 μεταβλητών με βάση τον συντελεστή συσχέτισης Pearson. 

Πίνακας 5.5. Συσχετίσεις μεταξύ ομαδοποιημένων μεταβλητών 

γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων 

 

 γνώσεις δεξιότητες στάσεις 

Γνώσεις Pearson Correlation 1 ,684** ,554** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 195 191 192 

δεξιότητες Pearson Correlation ,684** 1 ,539** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 191 202 199 

Στάσεις Pearson Correlation ,554** ,539** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 192 199 203 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στις 

ομαδοποιημένες μεταβλητές ‘’Γνώσεις’’ και ΄΄Δεξιότητες’’ (r(191)=0,684, p=0,000), μέτρια 

θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ‘’Γνώσεις’’ και ‘’Στάσεις’’ (r (192)=0,554, p=0,000) 

και επίσης μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ‘’Δεξιότητες’’ και ‘’Στάσεις’’(r 

(199)= 0,539, p=0,000). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά και οι 28 ικανότητες, με 

κριτήριο κατάταξης τον μέσο όρο της κάθε μίας με βάση τις απαντήσεις όλων τους 

φοιτητών/τριών του δείγματος.  

 

Πίνακας 5.6. Κατάταξη των 28 ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) κατά φθίνουσα σειρά ως προς 

τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης της κάθε μίας από τους φοιτητές  

Θέση Ικανότητες Μ. Ο Τ. Α. 
1η 27.Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία και δικτύωση 4,36 0,75 
2η 25.Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των μαθητών ως 

Ευρωπαίων πολιτών  
4,29 0,83 

3η 26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου διδασκαλία 4,127 0,82 

4η 24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων των μαθητών 4,126 0,85 
5η 23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης 
3,90 0,85 

6η 28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας  3,80 0,82 
7η 7. Γνώση για θέματα συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας 3,75 0,85 
8η 10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες μάθησης, κίνητρα 3,70 0,78 
9η 3.Γενική Παιδαγωγική γνώση  3,53 0,76 
10η 11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης  3,51 0,78 
11η 1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 3,50 0,74 
12η 13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών 3,48 0,75 
13η 8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση 3,46 0,87 
14η 2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου  3,44 0,76 
15η 15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης 
3,400 0,74 

16η 14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων 3,395 0,78 
17η 12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας 3,36 0,72 
18η 6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα με το 

από πού πηγάζει  
3,32 0,98 

19η 9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας 3,30 0,87 
20η 5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της παιδαγωγικής επιστήμης  3,27 0,85 
21η 22.Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση 3,08 0,93 
22η 16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία στοιχείων και δεδομένων για επαγγελματικές αποφάσεις 

και βελτίωση της διδασκαλίας/μάθησης.  
3,06 0,85 

23η 20.Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, διαπροσωπικές δεξιότητες για την εκμάθηση τόσο σε 

ατομικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης  
3,05 0,91 
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24η 18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες  2,99 1,14 
25η 4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 2,96 0,83 
26η 17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή της ερευνητικής γνώσης με σκοπό τη βελτίωση 

των διδακτικών πρακτικών 
2,88 0,81 

27η 19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης  2,77 0,95 
28η 21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από 

πολυεπίπεδες δυναμικές όπου η μία επηρεάζει την άλλη  
2,75 0,91 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι 6 πρώτες ικανότητες, τις οποίες θεωρούν οι 

φοιτητές ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

ανήκουν στον τομέα των στάσεων. Το γεγονός ότι τις πρώτες 6 θέσεις καταλαμβάνουν 

ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των στάσεων επισημαίνεται, καθώς αυτές αποτελούσαν τις 

7 τελευταίες από τις 28 ικανότητες που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο στον τομέα των 

στάσεων. Η μόνη ικανότητα από τον τομέα των στάσεων που δεν αναφέρθηκε στις πρώτες 

θέσεις είναι η επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση, η οποία βρίσκεται στην 21η θέση.  Οι 

ικανότητες που βρίσκονται από την 7η μέχρι και την 11η θέση όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο 

θεωρούν ότι τις έχουν κατακτήσει οι φοιτητές ανήκουν στον τομέα των γνώσεων. Στη 12η θέση 

βρίσκεται για πρώτη φορά μια ικανότητα που ανήκει στον τομέα των δεξιοτήτων (Χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών). Στην 13η και 14η θέση βρίσκονται πάλι γνώσεις, ενώ 

από τη 15η μέχρι την 17η θέση δεξιότητες. Από την 18η μέχρι την 20η θέση βρίσκονται και πάλι 

γνώσεις. Στην 21η θέση βρίσκεται η μόνη στάση που δεν πήρε υψηλή βαθμολογία 

(Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση). Από την 22η ως την 24η θέση βρίσκονται και πάλι 

δεξιότητες, στην 25η γνώσεις και στην 26η-28η θέση δεξιότητες.  

 

5.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά και βαθμός στον οποίο οι φοιτητές θεωρούν ότι 

κατέκτησαν τις ικανότητες.  

Σημαντικός ερευνητικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθεί το κατά πόσο τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων επιδρούν στον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι 

κατέκτησαν τις ικανότητες. Λόγω ανάγκης οικονομίας χώρου, σε πίνακα παρουσιάζονται τα 

στατιστικά στοιχεία μόνο για τις ικανότητες στις οποίες τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είχαν 

στατιστικά σημαντική επίδραση.  

 

5.3.1. α) Φύλο και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των ικανοτήτων  
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Για να ερευνηθεί η πιθανή επίδραση του φύλου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 

ικανοτήτων, αρχικά ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στους 3 ομαδοποιημένους τομείς 

μεταβλητών (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις), με χρήση του T-Test για ανεξάρτητα δείγματα. 

 

Πίνακας 5.7. Επίδραση του φύλου στον μέσο όρο των ομαδοποιημένων μεταβλητών 

 Φύλο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11) Άνδρες 26 3,69 0,45 2,68 191 0,008 

Γυναίκες 167 3,41 0,50 

2η μεταβλητή-Δεξιότητες (Ικανότητες 12-

21) 

Άνδρες 25 3,34 0,67 2,06 198 0,040 

Γυναίκες 175 3,07 0,60 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όσον αφορά την πρώτη ομαδοποιημένη μεταβλητή των 

γνώσεων, που περιέχει τις πρώτες 11 από τις 28 ικανότητες, ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

αντρών (Μ. Ο= 3,69. Τ.Α= 0,45), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,68, df=191, p=0,008) από 

των γυναικών (M.O. = 3,41, Τ.Α= 0,50). Όσον αφορά τη δεύτερη ομαδοποιημένη μεταβλητή 

των δεξιοτήτων, που περιέχει τις ερωτήσεις 12-21 από τις 28, ο μέσος όρος των αντρών (M.O= 

3,34, T.A.= 0,67) είναι και πάλι στατιστικά υψηλότερος t=2,06 , df=198, p=0,040) από τoν 

αντίστοιχο των γυναικών (Μ.Ο= 3,07, Τ.Α.=0,60). Όσον αφορά την τρίτη ομαδοποιημένη 

μεταβλητή των στάσεων, που περιέχει τις ικανότητες 22-28, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Αφού ελέγχθηκε η επίδραση του φύλου στις 3 ομαδοποιημένες μεταβλητές των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση του φύλου στον βαθμό στον οποίο 

οι φοιτητές θεωρούν ότι κατέκτησαν κάθε μία από τις 28 ικανότητες ξεχωριστά. Λόγω του 

μεγάλου αριθμού ικανοτήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μόνο αυτές στις οποίες 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το φύλο. 
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Πίνακας 5.8. Επίδραση του φύλου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α. t df p 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας Άνδρες 26 3,80 0,75 2,25 200 0,025 

Γυναίκες 176 3,46 0,73 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Άνδρες 26 3,80 0,90 2,75 199 0,006 

Γυναίκες 175 3,38 0,70 

3.  Γενική Παιδαγωγική Γνώση Άνδρες 26 3,80 0,63 1,98 202 0,049 

Γυναίκες 178 3,50 0,77 

6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα 

με το από πού πηγάζει  

Άνδρες 26 3,80 0,85 2,82 202 0,005 

Γυναίκες 178 3,24 0,98 

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  

Άνδρες 26 3,88 0,71 2,63 202 0,009 

Γυναίκες 178 3,46 0,77 

Ικανότητες από την 2η μεταβλητή-Δεξιότητες 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης  

Άνδρες 26 3,73 0,83 2,58 201 0,010 

Γυναίκες 177 3,34 0,71 

21.  Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται 

από πολυεπίπεδες δυναμικές όπου η μία 

επηρεάζει την άλλη  

Άνδρες 26 3,12 0,99 2,20 202 0,029 

Γυναίκες 178 2,70 0,89 

Ικανότητες από την 3η μεταβλητή-Στάσεις 

22. Επιστημολογική συνειδητότητα/ 

επίγνωση 

Άνδρες 26 3,50 0,95 2,45 201 0,015 

Γυναίκες 177 3,02 0,92 

 

 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι φοιτητές/τριες 

ότι κατέκτησαν κάποια ικανότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το 

φύλο για 8 από τις 28 ικανότητες: 5 ικανότητες που ανήκουν στον τομέα των γνώσεων, 2 που 

ανήκουν στον τομέα των δεξιοτήτων και 1 που ανήκει στον τομέα των στάσεων.  

  Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των αντρών (Μ. Ο= 3,80. Τ.Α= 0,75), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=2,25, df=200, p=0,025) από των γυναικών (M.O. = 3,46, Τ.Α= 0,73) 

όσον αφορά την ικανότητα ‘’1.Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας’’. Επίσης ο μέσος όρος των 



74 

 

αντρών (Μ. Ο= 3,80. Τ.Α= 0,90), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,75, df=199, p=0,006) από 

των γυναικών (M.O. = 3,38, Τ.Α= 0,70) όσον αφορά την ικανότητα ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου’’. Επίσης ο μέσος όρος των αντρών (Μ. Ο= 3,80. Τ.Α= 0,63), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=1,98, df=202, p=0,049) από των γυναικών (M.O. = 3,50, Τ.Α= 0,77) όσον αφορά 

την ικανότητα ‘’3. Γενική Παιδαγωγική Γνώση’’. Επίσης ο μέσος όρος των αντρών (Μ. Ο= 

3,80. Τ.Α= 0,85), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,82, df=202, p=0,005) από των γυναικών 

(M.O. = 3,24, Τ.Α= 0,98) όσον αφορά την ικανότητα ‘’6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα με το από πού πηγάζει’’. Επίσης ο μέσος όρος των 

αντρών (Μ. Ο= 3,88. Τ.Α= 0,71), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,63, df=202, p=0,009) από 

των γυναικών (M.O. = 3,46, Τ.Α= 0,77) όσον αφορά την ικανότητα ‘’11. Γνώσεις για τις 

διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης’’. Επίσης ο μέσος όρος των αντρών (Μ. Ο= 3,73. 

Τ.Α= 0,83), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,58, df=201, p=0,010) από των γυναικών (M.O. = 

3,34, Τ.Α= 0,71) όσον αφορά την ικανότητα 15. ‘’Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης’’. Επίσης ο μέσος όρος των 

αντρών (Μ. Ο= 3,12. Τ.Α= 0,99), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,20, df=202, p=0,029) από 

των γυναικών (M.O. = 2,70, Τ.Α= 0,89) όσον αφορά την ικανότητα ‘’21.Δεξιότητες 

προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές όπου 

η μία επηρεάζει την άλλη’’. Τέλος, ο μέσος όρος των αντρών (Μ. Ο= 3,50 Τ.Α= 0,95), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=2,45, df=201, p=0,015) από των γυναικών (M.O. = 3,02, Τ.Α= 0,92) 

όσον αφορά την ικανότητα ‘’22. Επιστημολογική συνειδητότητα/ επίγνωση’’. 

Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι τα ευρήματα όσον αφορά το φύλο πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή, καθώς ο αριθμός των αντρών είναι πολύ μικρότερος από 

τον αριθμό των γυναικών. 

 

5.3.2. β) Εξάμηνο και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των ικανοτήτων 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα της μεθοδολογίας, στην περιγραφή του δείγματος, το 

δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 68 φοιτητές του 6ου εξαμήνου Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1 φοιτητή/τρια του 

8ου εξαμήνου Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας , 43 φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου Παιδαγωγικού ΑΠΘ και 94 φοιτητές/τριες του 

8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Για να διαπιστωθεί αν το εξάμηνο των φοιτητών επηρεάζει τον 
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αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων, έγινε σύγκριση ανάμεσα στους 43 

φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και στους 94 φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ με χρήση T-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Αρχικά εξετάστηκε αν το εξάμηνο επηρεάζει τους μέσους όρους των 3 

ομαδοποιημένων μεταβλητών (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων).  

 

Πίνακας 5. 9. Επίδραση του εξαμήνου στον μέσο όρο των ομαδοποιημένων μεταβλητών 

 Εξάμηνο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11) 6ο εξ ΑΠΘ 41 3,33 0,47 -2,57 128 0,011 

8ο εξ ΑΠΘ 89 3,56 0,49 

2η μεταβλητή-Δεξιότητες (Ικανότητες 12-

21) 

6ο εξ ΑΠΘ 41 2,87 0,57 -3,56 131 0,001 

8ο εξ ΑΠΘ 92 3,25 0,58 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, όσον αφορά την πρώτη ομαδοποιημένη μεταβλητή 

των γνώσεων, που περιέχει τις πρώτες 11 από τις 28 ικανότητες, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των φοιτητών 8ου εξαμήνου Α.Π.Θ(Μ.Ο= 3,56. Τ.Α= 0,49), είναι στατιστικά υψηλότερος 

(t=2,57, df=128, p=0,011) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου Α.Π.Θ (M.O. = 3,33, 

Τ.Α= 0,47). Επίσης, και όσον αφορά τη δεύτερη ομαδοποιημένη μεταβλητή των δεξιοτήτων ο 

μέσος όρος των φοιτητών του 8ου εξαμήνου ΑΠΘ ((Μ.Ο= 3,25. Τ.Α= 0,58) είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=3,56, df=131, p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου Α.Π.Θ 

(M.O. = 2,87, Τ.Α= 0,57.  

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν το εξάμηνο έχει κάποια επίδραση στον αντιλαμβανόμενο 

βαθμό κατάκτησης κάθε μίας από τις 28 ικανότητες. 

 

Πίνακας 5.10. Επίδραση του εξαμήνου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

(Σύγκριση 6ου εξαμήνου ΑΠΘ με 8ο εξάμηνο ΑΠΘ) 

 Εξάμηνο Ν Μ.Ο. Τ.Α. t df p 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 6ο εξ ΑΠΘ 43 3,30 0,77 -2,35 132 0,020 

8ο εξ ΑΠΘ 91 3,64 0,77 

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών 

6ο εξ ΑΠΘ 43 2,72 0,80 -2,03 135 0,045 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,04 0,89 
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6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, 

ανάλογα με το από πού πηγάζει  

6ο εξ ΑΠΘ 43 3,19 0,98 -2,09 135 0,038 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,56 0,98 

8. Γνώση για την αποτελεσματική χρήση 

των ΤΠΕ στη μάθηση 

6ο εξ ΑΠΘ 43 3,28 0,80 -2,62 134 0,010 

8ο εξ ΑΠΘ 93 3,68 0,84 

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  

6ο εξ ΑΠΘ 43 3,19 0,66 -4,36 135 0,000 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,76 0,73 

Ικανότητες από την 2η μεταβλητή-Δεξιότητες 

12. Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

6ο εξ ΑΠΘ 43 3,21 0,67 -3,31 135 0,001 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,64 0,72 

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 

6ο εξ ΑΠΘ 42 3,29 0,77 -3,19 134 0,002 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,71 0,70 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης  

6ο εξ ΑΠΘ  43 3,28 0,70 -2,14 134 0,034 

8ο εξ ΑΠΘ 93 3,56 0,71 

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες 

6ο εξ ΑΠΘ 43 2,53 1,10 -3,12 134 0,002 

8ο εξ ΑΠΘ 93 3,17 1,11 

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 6ο εξ ΑΠΘ 43 2,28 0,77 -3,49 135 0,001 

8ο εξ ΑΠΘ 94 2,84 0,92 

20. Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, 

διαπροσωπικές δεξιότητες 

6ο εξ ΑΠΘ 43 2,77 1,07 -2,44 135 0,016 

8ο εξ ΑΠΘ 94 3,20 0,92 

21. Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες 

δυναμικές όπου η μία επηρεάζει την άλλη  

6ο εξ ΑΠΘ 43 2,42 0,96 -2,22 135 0,028 

8ο εξ ΑΠΘ 94 2,80 0,91 

 

   Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι φοιτητές/τριες 

ότι κατέκτησαν κάποια ικανότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το 

εξάμηνο για 12 από τις 28 ικανότητες: 5 στον τομέα των γνώσεων και 7 στον τομέα των 

δεξιοτήτων.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 5 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των γνώσεων, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,64, Τ.Α=0,77), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=2,35, df=132, p=0,020) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου 
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(M.O. =3,30 Τ.Α=0,77) όσον αφορά την ικανότητα 2.‘’ Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’. 

Επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,04 . Τ.Α=0,89 ), 

είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,03, df=135, p=0,045) από των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. 

= 2,72 Τ.Α=,80 ) όσον αφορά την ικανότητα 4.‘’ Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο= 3,56. Τ.Α=0,98 

), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,09, df=135, p=0,038) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου 

εξαμήνου (M.O. =3,19 Τ.Α= 0,98) όσον αφορά την ικανότητα 6.’’Κατανόηση του πώς η 

εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα με το από πού πηγάζει’’. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,68 . Τ.Α=0,84 ), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,62 df=134, p=0,010) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. 

=3,28 Τ.Α=0,80 ) όσον αφορά την ικανότητα 8.’’ Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των 

ΤΠΕ στη μάθηση΄΄. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,76 . 

Τ.Α=0,73 ), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=4,36 df=1345, p=0,000) από τον μέσο όρο των 

φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =3,19 Τ.Α=0,66 ) όσον αφορά την ικανότητα 11. ‘’Γνώσεις για τις 

διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης’’. 

Όσον αφορά τις 7 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των δεξιοτήτων, στον παραπάνω 

πίνακα παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,64 

. Τ.Α=0,72 ), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=3,31 df=135, p=0,001) από τον μέσο όρο των 

φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =3,21 Τ.Α=0,67 ) όσον αφορά την ικανότητα 12. ‘’Σχεδιασμός, 

διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου 

εξαμήνου (Μ. Ο=3,71 . Τ.Α=0,70 ), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=3,19 df=134, p=0,002) από 

τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =3,29 Τ.Α=0,77 ) όσον αφορά την ικανότητα 

13. ‘’Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,56 . Τ.Α=0,71), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,14 df=134, 

p=0,034) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =3,28 Τ.Α=0,70 ) όσον αφορά 

την ικανότητα 15. ‘’ Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και 

διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου 

εξαμήνου (Μ. Ο=3,17 . Τ.Α=1,11), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=3,12, df=134, p=0,002) από 

τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =2,53 Τ.Α=1,10) όσον αφορά την ικανότητα 

18. ‘’Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες’’. Ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=2,84 . Τ.Α=0,92), είναι στατιστικά υψηλότερος 
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(t=3,49, df=135, p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =2,28 

Τ.Α=0,77). Όσον αφορά την ικανότητα 19. ‘’Δεξιότητες διαπραγμάτευσης’’ ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=3,20, Τ.Α=0,92), είναι στατιστικά υψηλότερος 

(t=2,44, df=135, p=0,016) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =2,77 Τ.Α=1,07) 

όσον αφορά την ικανότητα 20. ‘’Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, διαπροσωπικές δεξιότητες’’). 

Όσον αφορά την ικανότητα 19. ‘’Δεξιότητες διαπραγμάτευσης’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο=2,80, Τ.Α=0,91), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,22, 

df=135, p=0,028) από τον μέσο όρο των φοιτητών 6ου εξαμήνου (M.O. =2,42 Τ.Α=0,96) όσον 

αφορά την ικανότητα 21.‘’Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές όπου η μία επηρεάζει την άλλη’’. 

 

5.3.3. γ) Τμήμα 

 Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα της μεθοδολογίας, στην περιγραφή του δείγματος, το 

δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 68 φοιτητές του 6ου εξαμήνου Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1 φοιτητή/τρια του 

8ου εξαμήνου Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας , 43 φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου Παιδαγωγικού ΑΠΘ και 94 φοιτητές/τριες του 

8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Για να διαπιστωθεί αν το τμήμα των φοιτητών επηρεάζει τον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων, έγινε σύγκριση ανάμεσα στους 43 

φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και στους 68 φοιτητές του 6ου εξαμήνου Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με χρήση T-test για ανεξάρτητα 

δείγματα.  

Αρχικά εξετάστηκε αν το τμήμα φοίτησης επηρεάζει τους μέσους όρους των 3 

ομαδοποιημένων μεταβλητών (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων). Δεν βρέθηκε κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φοιτητές των 2 τμημάτων. Στη συνέχεια 

εξετάστηκε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης των 28 ικανοτήτων ανάλογα με το τμήμα φοίτησης. Οι ικανότητες για τις οποίες 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το τμήμα φοίτησης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.11. Επίδραση του τμήματος φοίτησης στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

(σύγκριση 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ με 6ο εξάμηνο ΑΠΘ) 

 Τμήμα Ν Μ.Ο. Τ.Α. t df p 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

3. Γενική Παιδαγωγική Γνώση  ΠΑΜΑΚ 68 3,31 0,76 -2,32 109 0,022 

Α.Π.Θ 43 3,65 0,75 

9. Γνώσεις Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΠΑΜΑΚ 68 3,65 0,82 4,16 109 0,000 

Α.Π.Θ 43 2,98 0,83 

Ικανότητες από την 2η μεταβλητή-Δεξιότητες 

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες 

ΠΑΜΑΚ 68 3,01 1,14 2,19 109 0,031 

Α.Π.Θ 43 2,53 1,10 

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης ΠΑΜΑΚ 68 2,99 1,01 3,91 109 0,000 

Α.Π.Θ 43 2,28 0,77 

21. Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες 

δυναμικές  

ΠΑΜΑΚ 68 2,88 0,86 2,66 109 0,009 

Α.Π.Θ 43 2,42 0,96 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι φοιτητές/τριες ότι 

κατέκτησαν κάποια ικανότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το 

εξάμηνο για 5 από τις 28 ικανότητες: 2 στον τομέα των γνώσεων και 3 στον τομέα των 

δεξιοτήτων. 

 Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 2 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των γνώσεων, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών του Α.Π.Θ (Μ.Ο=3,65, Τ.Α=0,75), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,32, df=109, p=0,022) από τον μέσο όρο των φοιτητών ΠΑΜΑΚ (M.O. =3,31 

Τ.Α=0,76) όσον αφορά την ικανότητα 3.‘’Γενική Παιδαγωγική Γνώση’’. Είναι η μοναδική 

ικανότητα από αυτές για τις οποίες εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά για την οποία ο 

μέσος όρος των φοιτητών του ΑΠΘ είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των φοιτητών 

ΠΑΜΑΚ. Όσον αφορά την ικανότητα 9. ‘’Γνώσεις Αναπτυξιακής Ψυχολογίας’’, ο μέσος όρων 

των φοιτητών του ΠΑΜΑΚ (M.O. =3,65 Τ.Α=0,82) είναι στατιστικά υψηλότερος (t=4,16, 

df=109, p=0,000) από τον μέσο όρο των φοιτητών Α.Π.Θ (M.O. =2,98 Τ.Α=0,83). 
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  Όσον αφορά τις 3 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των δεξιοτήτων, ο μέσος όρος 

των απαντήσεων των φοιτητών του ΠΑΜΑΚ (Μ.Ο=3,01, Τ.Α=1,14), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,19, df=109, p=0,031) από τον μέσο όρο των φοιτητών του Α.Π.Θ. (M.O. =2,53 

Τ.Α=1,10) όσον αφορά την ικανότητα 18. ‘’Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές 

υπηρεσίες’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών του ΠΑΜΑΚ (Μ.Ο=2,99, Τ.Α=1,01), 

είναι στατιστικά υψηλότερος (t=3,91, df=109, p=0,000) από τον μέσο όρο των φοιτητών του 

Α.Π.Θ. (M.O. =2,28 Τ.Α=0,77) όσον αφορά την ικανότητα 19. ‘’ Δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών του ΠΑΜΑΚ (Μ.Ο=2,88, 

Τ.Α=0,86), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,66, df=109, p=0,009) από τον μέσο όρο των 

φοιτητών του Α.Π.Θ. (M.O. =2,42 Τ.Α=0,96) όσον αφορά την ικανότητα 21. ‘’Δεξιότητες 

προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές’’.  

 

5.2.1. δ) Ηλικία και κατοχή ή όχι άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών και αντιλαμβανόμενος 

βαθμός κατάκτησης των ικανοτήτων 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, στην περιγραφή του δείγματος, οι 

φοιτητές ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με την ηλικία τους σε 2 ομάδες: μέχρι 23 ετών και 24 ετών 

ή μεγαλύτεροι. Οι φοιτητές που ανήκαν στην κατηγορία μεγαλύτεροι από 24 ετών ήταν όλοι 

τους κάτοχοι κάποιου πτυχίου ή τίτλου σπουδών. Έτσι η ηλικία και η κατοχή ή όχι πτυχίου 

σπουδών εξετάστηκαν μαζί. Για να διαπιστωθεί αν η ηλικία και η κατοχή ή όχι άλλου 

πτυχίου/τίτλου σπουδών παίζουν κάποιον ρόλο στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 

28 ικανοτήτων μέσο όρο χρησιμοποιήθηκε το T-test. Οι δύο ομάδες στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκε το T-test ήταν η ομάδα των φοιτητών μέχρι την ηλικία των 23, οι οποίοι δεν 

έχουν άλλο πτυχίο (N=194) και η ομάδα των φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από τα 24 έτη, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών (N=12). 

Αρχικά εξετάστηκε αν η ηλικία και η κατοχή ή όχι τίτλου σπουδών επηρεάζει τους μέσους 

όρους των 3 ομαδοποιημένων μεταβλητών (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων). 

Πίνακας 5.12. Επίδραση της ηλικίας και κατοχής ή μη τίτλου σπουδών στον μέσο όρο των 

ομαδοποιημένων μεταβλητών 

 Ηλικία/πτυχίο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-

11) 

≤23/ ΟΧΙ 186 3,43 0,49 -2,655 193 0,009 

≥24/ ΝΑΙ 9 3,87 0,56 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, όσον αφορά την πρώτη ομαδοποιημένη μεταβλητή 

των γνώσεων, που περιέχει τις πρώτες 11 από τις 28 ικανότητες, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση από 24 έτη και κατόχων πτυχίου/τίτλου σπουδών 

(Μ.Ο= 3,87, Τ.Α= 0,56), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,655, df=193, p=0,0009) από τον 

μέσο όρο των φοιτητών με ηλικία μικρότερη ή ίση με 23 έτη, οι οποίοι δεν είναι ακόμα κάτοχοι 

κάποιου πτυχίου/τίτλου σπουδών (M.O. = 3,43, Τ.Α= 0,49). 

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η ηλικία και η κατοχή ή μη πτυχίου ή τίτλου σπουδών έχουν 

στατιστικά σημαντική επίδραση στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων. 

 

Πίνακας 5.13. Επίδραση της ηλικίας και της κατοχής ή μη πτυχίου/τίτλου σπουδών στον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Ηλικία/πτυχίο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου ≤23/ΟΧΙ 191 3,38 0,74 -4,406 201 0,000 

≥24/ΝΑΙ 12 4,13 0,74 

3. Γενική Παιδαγωγική γνώση  ≤23/ΟΧΙ 194 3,49 0,74 3,469 204 0,001 

≥24/ΝΑΙ 12 4,25 0,62 

Ικανότητες από την 2η μεταβλητή-Δεξιότητες 

12. Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

≤23/ΟΧΙ 194 3,33 0,72 -2,364 204 0,019 

≥24/ΝΑΙ 12 3,83 0,72 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και 

διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης 

≤23/ΟΧΙ 193 3,37 0,72 -2,113 203 0,036 

≥24/ΝΑΙ 12 3,83 0,94 

Ικανότητες από την 3η μεταβλητή-Στάσεις 

22. Επιστημολογική συνειδητότητα/ 

επίγνωση 

≤23/ΟΧΙ 193 3,03 0,92 -2,934 203 0,004 

≥24/ΝΑΙ 12 3,83 0,94 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι φοιτητές/τριες ότι 

κατέκτησαν κάποια ικανότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την 

ηλικία τους και την κατοχή ή μη πτυχίου/τίτλου σπουδών για 5 από τις 28 ικανότητες: 2 στον 

τομέα των γνώσεων, 2 στον τομέα των δεξιοτήτων και μία στον τομέα των στάσεων.  
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 Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 2 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των γνώσεων, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών με ηλικία ≥24 και κατόχων πτυχίου (Μ.Ο=4,13, 

Τ.Α=0,74), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=4,406, df=201, p=0,000) από τον μέσο όρο των 

φοιτητών με ηλικία ≤23, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα πτυχίο (M.O. =3,38 Τ.Α=0,74). Όσον αφορά 

την ικανότητα 2. ‘’ Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’. Επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των φοιτητών με ηλικία ≥24 και κατόχων πτυχίου (Μ.Ο=4,25, Τ.Α=0,62), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=3,47, df=204, p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών με ηλικία ≤23, οι οποίοι 

δεν έχουν ακόμα πτυχίο (M.O. =3,49 Τ.Α=0,74), όσον αφορά την ικανότητα 3 ‘’ Γενική 

Παιδαγωγική γνώση ’’.  

 Όσον αφορά τις 2 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των δεξιοτήτων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των φοιτητών με ηλικία ≥24 και κατόχων πτυχίου (Μ.Ο=3,83, Τ.Α=0,72), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=2,36, df=204, p=0,019) από τον μέσο όρο των φοιτητών με ηλικία 

≤23, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα πτυχίο (M.O. =3,33 Τ.Α=0,72), όσον αφορά την ικανότητα 12. ‘’ 

Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας ’’. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών με ηλικία ≥24 και κατόχων πτυχίου (Μ.Ο=3,83, Τ.Α=0,94), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,11, df=203, p=0,036) από τον μέσο όρο των φοιτητών με ηλικία ≤23, οι οποίοι 

δεν έχουν ακόμα πτυχίο (M.O. =3,37 Τ.Α=0,72), όσον αφορά την ικανότητα 15. ‘’ 

Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης’’. 

 Τέλος, όσον αφορά την ικανότητα 22. ‘’Επιστημολογική συνειδητότητα/ επίγνωση’’, που 

ανήκει στην ομάδα των στάσεων, ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών με ηλικία ≥24 

και κατόχων πτυχίου (Μ.Ο=3,83, Τ.Α=0,94), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,93, df=203, 

p=0,004) από τον μέσο όρο των φοιτητών με ηλικία ≤23, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα πτυχίο 

(M.O. =3,03, Τ.Α=0,92). 

 

5.2.1. ε) Παρακολούθηση ή όχι μέχρι στιγμής των μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου  

 Αρχικά εξετάστηκε αν η παρακολούθηση ή όχι των μαθημάτων επηρεάζει τους μέσους 

όρους των 3 ομαδοποιημένων μεταβλητών (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων), με χρήση του T-

test για ανεξάρτητα δείγματα.  
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Πίνακας 5.14. Επίδραση της παρακολούθησης ή μη παρακολούθησης των μέχρι στιγμής 

μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου στις ομαδοποιημένες μεταβλητές 

 Παρακολο

ύθηση 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11)  ΟΧΙ 66 3,32 0,49 -2,618 191 0,010 

 ΝΑΙ 127 3,51 0,49 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, όσον αφορά την πρώτη ομαδοποιημένη μεταβλητή 

των γνώσεων, που περιέχει τις πρώτες 11 από τις 28 ικανότητες, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των φοιτητών οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα 

που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου (Μ.Ο= 3,51, Τ.Α= 0,49), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,618, df=191, p=0,010) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δηλώνουν ότι δεν 

τα έχουν παρακολουθήσει (M.O. = 3,32, Τ.Α= 0,49). 

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η παρακολούθηση ή μη μέχρι στιγμής των μαθημάτων που 

απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων.  

 

Πίνακας 5.15. Επίδραση της παρακολούθησης ή μη μέχρι στιγμής των μαθημάτων που απαιτούνται 

για τη λήψη πτυχίου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Παρακο

λούθηση 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

2. Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου ΟΧΙ 69 3,26 0,70 -2,416 199 0,017 

ΝΑΙ 132 3,53 0,78 

3. Γενική Παιδαγωγική Γνώση ΟΧΙ 69 3,36 0,73 -2,411 202 0,017 

ΝΑΙ 135 3,63 0,76 

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών 

ΟΧΙ 67 2,79 0,79 -2,040 198 0,043 

ΝΑΙ 133 3,05 0,85 

6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, 

ανάλογα με το από πού πηγάζει.  

ΟΧΙ 69 3,09 0,98 -2,384 202 0,018 

ΝΑΙ 135 3,43 0,97 
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11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης 

ΟΧΙ 69 3,33 0,74 -2,341 202 0,020 

ΝΑΙ 135 3,60 0,78 

Ικανότητες από τη 2η μεταβλητή-Δεξιότητες 

12. Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

ΟΧΙ 69 3,17 0,64 -2,84 157,5

6 

0,005 

ΝΑΙ 135 3,46 0,75 

14. Διαχείριση μαθητών και ομάδων ΟΧΙ 68 3,15 0,65 -3,524 162,2

73 

0,001 

ΝΑΙ 135 3,52 0,80 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι φοιτητές/τριες ότι 

κατέκτησαν κάποια ικανότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το αν 

έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου 

για 7 από τις 28 ικανότητες: 5 στον τομέα των γνώσεων και 2 στον τομέα των δεξιοτήτων.  

 Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 5 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των γνώσεων, ο μέσος 

όρος των φοιτητών που δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα 

που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου (Μ.Ο=3,53, Τ.Α=0,78), είναι στατιστικά υψηλότερος 

(t=2,416, df=199, p=0,017) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν 

παρακολουθήσει (M.O. =3,26 Τ.Α=0,70) για την ικανότητα 2 ‘’ Παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου’’. Επίσης ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα 

(Μ.Ο=3,63, Τ.Α=0,76), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,411, df=202, p=0,017) από τον μέσο 

όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν παρακολουθήσει (M.O. =3,36 Τ.Α=0,76) για 

την ικανότητα 3 ‘’ Γενική Παιδαγωγική Γνώση ’’. Επίσης ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν 

παρακολουθήσει τα μαθήματα (Μ.Ο=3,05, Τ.Α=0,85), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,040, 

df=198, p=0,043) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν 

παρακολουθήσει (M.O. =2,79 Τ.Α=0,79) για την ικανότητα 4. ‘’Γνώση των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών’’. Επίσης ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει τα 

μαθήματα (Μ.Ο=3,43, Τ.Α=0,97), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,384, df=202, p=0,018) από 

τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν παρακολουθήσει (M.O. =3,09 

Τ.Α=0,98) για την ικανότητα 6. ‘’ Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη 

διδασκαλία, ανάλογα με το από πού πηγάζει’’. Επίσης ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν 

παρακολουθήσει τα μαθήματα (Μ.Ο=3,60, Τ.Α=0,78), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,341, 

df=202, p=0,020) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν 
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παρακολουθήσει (M.O. =3,33 Τ.Α=0,74) για την ικανότητα 11. ‘’ Γνώσεις για τις διαδικασίες 

και τις μεθόδους αξιολόγησης’’.  

Όσον αφορά τις ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των δεξιοτήτων, ο μέσος όρος των 

φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα (Μ.Ο=3,46, Τ.Α=0,75), είναι στατιστικά 

υψηλότερος (t=2,84, df=157,56 , p=0,005) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν 

τα έχουν παρακολουθήσει (M.O. =3,17 Τ.Α=0,64) για την ικανότητα 12. ‘’ Σχεδιασμός, 

διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’. Τέλος, ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν 

παρακολουθήσει τα μαθήματα (Μ.Ο=3,52, Τ.Α=0,80), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=3,52, 

df=162,27 , p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν 

παρακολουθήσει (M.O. =3,15 Τ.Α=0,65) για την ικανότητα 14. ‘’ Διαχείριση μαθητών και 

ομάδων’’.  

 

5.2.1 στ) Προτίμηση για εισαγωγή στη σχολή και βαθμός κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Η αρχική ερώτηση, όπως τέθηκε στους φοιτητές στο ερωτηματολόγιο, ήταν ‘’ Ποια περίπου 

επιλογή σας αποτελούσε η εισαγωγή στο τμήμα στο οποίο φοιτάτε κατά τη συμπλήρωση του 

μηχανογραφικού;   1η 2η 3η 4η 5η μετά την 5η ‘’                                                                  

 Τελικά, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, έγινε ομαδοποίηση όσων φοιτητών 

δήλωσαν ότι η εισαγωγή στο τμήμα που φοιτούν αποτελούσε 3η, 4η, 5η ή μετά τη 5η επιλογή 

τους σε μια κατηγορία με το όνομα ‘’≥3 επιλογή’’, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι στατιστικές 

αναλύσεις και να βρεθεί αν ο βαθμός προτίμησης για το τμήμα στο οποίο φοιτούν επηρεάζει τον 

βαθμό αντιλαμβανόμενης κατάκτησης των 28 ικανοτήτων. Έτσι οι 3 ομάδες για τις οποίες έγινε 

η ανάλυση ANOVA ήταν όσοι δήλωσαν το τμήμα στο οποίο φοιτούν ως πρώτη επιλογή 

(N=116), η δεύτερη ομάδα όσοι δήλωσαν το τμήμα ως δεύτερη επιλογή (N=59) και η τρίτη 

ομάδα όσοι δήλωσαν το τμήμα ως τρίτη ή μεγαλύτερη επιλογή (Ν=29).  

Αρχικά εξετάστηκε αν υπήρχαν διαφορές στους μέσους όρους των 3 ομαδοποιημένων 

μεταβλητών (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) ανάλογα με την προτίμηση των φοιτητών, αλλά δε 

βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση. Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η προτίμηση των 

φοιτητών για εισαγωγή στο τμήμα επηρεάζει τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης κάθε 

μίας από τις 28 ικανότητες χωριστά.  
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 Πίνακας 5.16. Επίδραση της προτίμησης για εισαγωγή στη σχολή στον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης των ικανοτήτων 

Ικανότητες από τη 2η μεταβλητή-Δεξιότητες Επιλογή Ν Μ.Ο Τ.Α. p 

12. Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της 

διδασκαλίας 

1η 116 3,47 0,73 p=0,030 

2η 59 3,22 0,72 

≥3 29 3,17 0,66 

Σύνολο 206 3,36 0,50  

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών 1η 116 3,59 0,70 p=0,047 

2η 58 3,29 0,11 

≥3 29 3,41 0,14 

Σύνολο 203 3,48 0,53  

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των 

στόχων και διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης 

1η 116 3,45 0,70 0,050 

2η 59 3,20 0,74 

≥3 29 3,55 0,83 

Σύνολο 203 3,39 0,74  

 

 Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η προτίμηση των φοιτητών για εισαγωγή στο 

τμήμα φοίτησής τους είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στον βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι 

έχουν κατακτήσει 3 ικανότητες, οι οποίες ανήκουν όλες στον τομέα των δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα στην ικανότητα 12. ‘’Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός διδασκαλίας’’ 

F(2,21)=3,585, p=0,030), στην ικανότητα 13. ‘’Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’ 

F(2,200)=3,112, p=0,047), και στην ικανότητα 15. ‘’Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης’’ F(2,200) =3,035, p= 0,050). 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τα post hoc κριτήρια για να εντοπιστεί μεταξύ ποιων ομάδων 

βρίσκονται οι διαφορές. Σύμφωνα με το κριτήριο LSD στατιστικά σημαντικές διαφορές, όσον 

αφορά την επιρροή τους στην ικανότητα 12. ‘’Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός 

διδασκαλίας’’, εντοπίζονται μεταξύ της επιλογής εισαγωγής σχολή ως πρώτη (Μ.Ο. 3,47, Τ.Α. 

0,73) και ως δεύτερη (Μ.Ο 3,22, Τ.Α. 0,72) επιλογή, καθώς και πρώτης (Μ.Ο. 3,47, Τ.Α. 0,73 ) 

και τρίτης ή μεγαλύτερης επιλογής (Μ.Ο. 3,17, Τ.Α. 0,66). Μεταξύ δεύτερης (Μ.Ο 3,22, Τ.Α. 

0,72) και τρίτης ή μεγαλύτερης επιλογής (Μ.Ο. 3,17, Τ.Α. 0,66) δεν εμφανίζονται στατιστικά 

σημαντικά διαφορές.  
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Για την ικανότητα 13. ‘’Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’ τα κριτήρια 

Tukey HSD, LSD και Bonferroni έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη 

(Μ.Ο. 3,59, Τ.Α. 0,70) και δεύτερη επιλογή (Μ.Ο. 3,29, Τ.Α. 0,11). Τα κριτήρια δεν έδειξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της επιλογής της σχολής ως πρώτη (Μ.Ο. 3,59, Τ.Α. 

0,70) και ως τρίτη ή μεγαλύτερη επιλογή (Μ.Ο. 3,41, Τ.Α. 0,14 ) και μεταξύ της επιλογής της 

σχολής ως δεύτερη(Μ.Ο. 3,29, Τ.Α 0,11) και τρίτη ή μεγαλύτερη επιλογή (Μ.Ο. 3,41, Τ.Α. 

0,14). 

Για την ικανότητα 15. ‘’Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και 

διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης’’, το κριτήριο LSD έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην 1η (Μ.Ο. 3,45, Τ.Α 0,70) και 2η προτίμηση(Μ.Ο. 3,20, Τ.Α. 0,74) και 

ανάμεσα στη 2η (Μ.Ο. 3,20, Τ.Α. 0,74) και 3η (Μ.Ο. 3,55, Τ.Α. 0,83) αλλά όχι ανάμεσα στην 1η 

(Μ.Ο. 3,45, Τ.Α 0,70) και στην 3η (Μ.Ο. 3,55, Τ.Α. 0,83).  
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Πίνακας 5.17. Συγκεντρωτικός πίνακας με την επιρροή όλων των δημογραφικών παραγόντων στον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό απόκτησης των 28 ικανοτήτων και των 3 ομαδοποιημένων μεταβλητών 

Ικανότητες α)φύλο 
120 

β)εξάμηνο 
121 

γ)τμή

μα 122 

δ)Ηλικί

α/κτήση 

πτυχίου
123 

ε) παρακ 

μαθ.124 

στ)προτί

μηση125 

 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11) ✓  ✓  - ✓  ✓  - 

2η μεταβλητή-Δεξιότητες (Ικανότητες 12-21) ✓  ✓  -      -      - - 

3η μεταβλητή-Στάσεις (Ικανότητες 22-28) -        - - -    - - 

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας ✓  - - - - - 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου ✓  ✓  - ✓  ✓  - 

3.Γενική Παιδαγωγική γνώση ✓  - ✓  ✓  ✓  - 

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών 

- ✓  - - ✓  - 

5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της 

παιδαγωγικής επιστήμης 

- -  - - - 

6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία 

✓  ✓  - - ✓  - 

7. Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 

διαφορετικότητας 

- - - - - - 

8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των 

ΤΠΕ στη μάθηση 

- ✓  - - - - 

9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας - - ✓  - - - 

10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες 

μάθησης, κίνητρα 

- - - - - - 

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  

✓  ✓  - - ✓  - 

12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός 

της διδασκαλίας 

- ✓  - ✓  ✓  ✓  

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 

- ✓  - - - ✓  

14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων - - - - ✓  - 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης 

✓  ✓  - ✓  - ✓  

16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία στοιχείων - - - - - - 

                                                           
120  α)Φύλο: Σε όλες τις σημειωμένες περιπτώσεις υψηλότερος ο μέσος όρος των αντρών από των γυναικών, σ.σ.  
121 β)Εξάμηνο: Σύγκριση ανάμεσα σε φοιτητές ΑΠΘ 6ου εξαμήνου και ΑΠΘ 8ου εξαμήνου, σε όλες τις σημειωμένες 
περιπτώσεις υψηλότερος ο μέσος όρος των φοιτητών ΑΠΘ 8ου εξαμήνου, σ.σ.  
122 Γ)Τμήμα: Σύγκριση ανάμεσα στους φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ. Σε όλες τις 
σημειωμένες ικανότητες, εκτός από τη ‘’Γενική Παιδαγωγική Γνώση’’, υψηλότερος ο μέσος όρος φοιτητών ΠΑΜΑΚ 
123 δ)Ηλικία: Για όλες τις σημειωμένες ικανότητες μεγαλύτερος ο μέσος όρος των φοιτητών ≥24 ετών και κατόχων 
πτυχίου, σ.σ. 
124 ε)παρακολούθηση μαθημάτων: σε όλες τις σημειωμένες ικανότητες μεγαλύτερος ο μέσος όρος αυτών που 
δηλώνουν ότι παρακολούθησαν μέχρι στιγμής τα απαιτούμενα για απόκτηση πτυχίου μαθήματα 
125 Στ)προτίμηση: σ.σ  
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και δεδομένων για επαγγελματικές αποφάσεις 

και βελτίωση της διδασκαλίας/μάθησης.  

17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή της 

ερευνητικής γνώσης με σκοπό τη βελτίωση 

των διδακτικών πρακτικών 

- - - - - - 

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και 

κοινωνικές υπηρεσίες  

- ✓  ✓  - - - 

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης - ✓  ✓  - - - 

20.Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, 

διαπροσωπικές δεξιότητες 

- ✓  - - - - 

21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά 

πλαίσια που χαρακτηρίζονται από 

πολυεπίπεδες δυναμικές 

✓  ✓  ✓  - - - 

22.Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση ✓  - - ✓  - - 

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά 

βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

- - - - - - 

24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης 

όλων των μαθητών 

- - - - - - 

25.Διάθεση για την προαγωγή των 

δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των 

μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών 

- - - - - - 

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου 

διδασκαλία 

- - - - - - 

27.Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία 

και δικτύωση 

- - - - - - 

28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας - - - - - - 

 

 

 

5.4 Επιλογή των 5 πιο σημαντικών ικανοτήτων από τους φοιτητές 

 Αφού οι φοιτητές σημείωσαν τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει την 

κάθε μία ικανότητα, στη συνέχεια τους ζητήθηκε να κατατάξουν κατά φθίνουσα σειρά τις 5 

ικανότητες που θεωρούν πιο σημαντικές.  

 

(Ερώτηση 2- Β’ Μέρος: Από τις 28 ικανότητες: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις που αναφέρονται 

παραπάνω, σημειώστε τις 5 που θεωρείτε σημαντικότερες. Ξεκινήστε από την ικανότητα που 

θεωρείτε σημαντικότερη από όλες, μετά την αμέσως επόμενη σημαντική και ούτω καθεξής. 

(Σημειώστε μόνο τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις 5 ικανότητες που θεωρείτε πιο 

σημαντικές).  
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 Πίνακας 5.18. Κατάταξη των ικανοτήτων κατά σειρά σπουδαιότητας σε φθίνουσα σειρά μετά από 

επιλογή των 5 πιο σημαντικών ικανοτήτων από τους φοιτητές 

 Συνολικό 
άθροισμα 
ποσοστών 
αναφορών 
σε 
οποιαδήποτε 
από τις 5 
θέσεις 

Συνολικός 
αριθμός 
αναφορών σε 
οποιαδήποτε 
από τις 5 
πρώτες θέσεις 

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου διδασκαλία 39,6% 77 

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 36,2% 71 

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης 

36,4% 71 

24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων των μαθητών 35,3% 69 

25.Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων και 
πρακτικών των μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών 

33,6% 67 

27.Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία και δικτύωση 32,8% 64 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 29,3% 57 

7. Γνώση για θέματα συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας 28,8% 56 

12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας 28,2% 55 

28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 20,5% 40 

14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων 18,5% 36 

3.Γενική Παιδαγωγική γνώση 18,5% 36 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και 
διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης 

17,3% 34 

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες 17% 33 

9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας 14,7% 29 

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης 11,4% 22 

10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες μάθησης, κίνητρα 9,3% 18 

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 9,3% 18 

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών 8,8% 17 

20.Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, διαπροσωπικές δεξιότητες 8,8% 17 

8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση 8,2% 16 

5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της παιδαγωγικής επιστήμης 7,6% 15 

17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή της ερευνητικής γνώσης με 
σκοπό τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών 

7,8% 15 

16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία στοιχείων και δεδομένων για 
επαγγελματικές αποφάσεις και βελτίωση της διδασκαλίας/μάθησης. 

6,6% 13 

22.Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση 5,6% 11 

21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που 
χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές 

4,1% 8 

6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία 3,5% 7 

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 1,5% 3 

 



91 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, κάθε ικανότητα από τις 28 αναφέρθηκε 

τουλάχιστον από 3 φοιτητές στην πεντάδα των πιο σημαντικών ικανοτήτων. Οι 5 ικανότητες που 

αναφέρθηκαν περισσότερες φορές σε κάποια από τις 5 πρώτες θέσεις από τους φοιτητές ήταν η 

‘’26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου διδασκαλία’’, η ‘’1. Γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας’’ , η ‘’23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης’’, η ‘’24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων των 

μαθητών’’ και η ‘’25.Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών 

των μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών’’.  

 Πίνακας 5.19 . Σύγκριση της πρώτης δεκάδας των ικανοτήτων που θεωρούν οι φοιτητές ότι έχουν 

κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρώτη δεκάδα των ικανοτήτων που θεωρούν πιο 

σημαντικές  

Θέση Οι ικανότητες που οι φοιτητές θεωρούν ότι 

έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό 

Οι πιο σημαντικές ικανότητες σύμφωνα με την 
κατάταξη των φοιτητών για τις 5 πιο σημαντικές 

1η 27.Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία 

και δικτύωση 
26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου 
διδασκαλία 

2η 25.Διάθεση για την προαγωγή των 

δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των 

μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών  

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 

3η 26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου 

διδασκαλία 
23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά 
βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
ανάπτυξης 

4η 24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης 

όλων των μαθητών 
24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων 
των μαθητών 

5η 23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά 

βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

25.Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών 
στάσεων και πρακτικών των μαθητών ως 
Ευρωπαίων πολιτών 

6η 28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας  27.Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία 
και δικτύωση 

7η 7. Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 

διαφορετικότητας 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

8η 10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες 

μάθησης, κίνητρα 
7. Γνώση για θέματα 
συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 
διαφορετικότητας 

9η 3.Γενική Παιδαγωγική γνώση  12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της 
διδασκαλίας 

10η 11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  
28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

11η 1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων 

12η 13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 
3.Γενική Παιδαγωγική γνώση 

13η 8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των 15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 
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ΤΠΕ στη μάθηση αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 
διδασκαλίας/μάθησης 

14η 2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

 

 Στον παραπάνω πίνακα, φαίνεται η πρώτη δεκάδα των ικανοτήτων που θεωρούν ότι έχουν 

κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό οι φοιτητές και η πρώτη δεκάδα των ικανοτήτων που θεωρούν 

πιο σημαντικές. Φαίνεται ότι οι 5 ικανότητες που θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό οι φοιτητές (27.‘’Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία και δικτύωση’’, 

25.’’Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των μαθητών ως 

Ευρωπαίων πολιτών’’, 26. ‘’Κριτική στάση απέναντι στη δική μου διδασκαλία’’, 24. 

‘’Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων των μαθητών’’, 23. ‘’Διάθεση για αλλαγή, 

ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης’’) βρίσκονται 

επίσης στις κορυφαίες θέσεις της λίστας με τις ικανότητες που θεωρούν πιο σημαντικές οι 

φοιτητές, αν και όχι στην πρώτη πεντάδα αλλά στην πρώτη εξάδα, καθώς τη θέση της δεύτερης 

ικανότητας που θεωρείται πιο σημαντική καταλαμβάνει η ικανότητα 1. ‘’Γνώση του 

αντικειμένου διδασκαλίας’’, η οποία δε βρίσκεται καν στην πρώτη δεκάδα των ικανοτήτων που 

θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει οι φοιτητές. (βρίσκεται στην 11η θέση). Επίσης, οι ικανότητες 

που βρίσκονται στην 6η και 7η θέση της λίστας με τις ικανότητες που έχουν κατακτήσει οι 

φοιτητές ‘’28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας’’ και ‘’7. Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας’’ βρίσκονται αντίστοιχα στην 10η και 8η 

θέση της λίστας με τις ικανότητες που θεωρούνται πιο σημαντικές. Οι ικανότητες που 

βρίσκονται στις 3 τελευταίες θέσεις της δεκάδας με τις ικανότητες που θεωρούν οι φοιτητές ότι 

κατέκτησαν σε μεγαλύτερο βαθμό (8η θέση ‘’10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες 

μάθησης, κίνητρα’’ 9η θέση ‘’3.Γενική Παιδαγωγική γνώση’’ 10η θέση ‘’11. Γνώσεις για τις 

διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης’’ δεν βρίσκονται στη δεκάδα των ικανοτήτων που 

θεωρούνται πιο σημαντικές (βρίσκονται στην 17η, 12η και 16η θέση της λίστας με τις ικανότητες 

που θεωρούνται πιο σημαντικές.  

 Τέλος, οι ικανότητες που στη λίστα με τις ικανότητες που θεωρούνται πιο σημαντικές 

βρίσκονται στην 7η θέση ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’ και στην 9η θέση 

‘’12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’ , στη λίστα με τον 
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αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων βρίσκονται στην 14ηη και στην 17η θέση 

αντίστοιχα.  

 Από τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις ικανότητες που βρίσκονται στην 

πρώτη δεκάδα των 2 λιστών, η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στην ικανότητα 1. ‘’Γνώση του 

αντικειμένου διδασκαλίας’’ που παρ’ όλο που βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις λίστα με τις 

ικανότητες που θεωρούνται πιο σημαντικές, στη λίστα με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης της κάθε ικανότητας βρίσκεται στην 11η θέση. Η διαφορά που έχει στις 2 λίστες 

είναι 10 θέσεις, που είναι η μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στις κορυφαίες 

δεκάδες των 2 λιστών. Παρά τις διαφορές δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και τις 

ομοιότητες, καθώς 7 ικανότητες εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα και των 2 λιστών. Παρά τις 

όποιες διαφορές, ο βαθμός που οι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει κάποια ικανότητα και 

το πόσο σημαντική τη θεωρούν φαίνονται να συνδέονται.  

 Η σχέση ανάμεσα στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης κάθε ικανότητας και το 

πόσο σημαντική θεωρείται αυτή από τους φοιτητές ελέγχθηκε και στατιστικά με χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης pearson r.  

 

Πίνακας 5.20. Συσχέτιση της σπουδαιότητας και του αντιλαμβανόμενου 

βαθμού κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Μέσος όρος Σημαντικότητα 

Μέσος όρος Pearson Correlation 1 ,779** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Sum of Squares and Cross-

products 
5,203 217,136 

Covariance ,193 8,042 

N 28 28 

Σημαντικότητα Pearson Correlation ,779** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

Sum of Squares and Cross-

products 
217,136 14922,107 

Covariance 8,042 552,671 

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στον βαθμό στον οποίο οι φοιτητές θεωρούν ότι κατέκτησαν μία ικανότητα και στο πόσο 

σημαντική τη θεωρούν (r (28)=0,779, p=0,000).  

 

5.5. Άλλες ικανότητες που θεωρούν οι φοιτητές σημαντικό να αναπτυχθούν κατά την 

αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

 

Σε αυτή την ανοιχτή ερώτηση (Ερώτηση Β.3: Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε σημαντικό 

να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών;), απάντησαν 

συνολικά οι 105 από τους 206 φοιτητές, 33 από το 6ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ, 20 από το 6ο εξάμηνο 

παιδαγωγικού ΑΠΘ και 52 από το 8ο εξάμηνο παιδαγωγικού ΑΠΘ. Οι απαντήσεις που έδωσαν 

παρουσιάζονται στους 3 παρακάτω πίνακες σε κατηγορίες, ενώ κάτω από τον κάθε πίνακα 

περιγράφεται σύντομα η κάθε κατηγορία και δίνονται κάποια παραδείγματα απαντήσεων που 

δόθηκαν σε κάθε μία.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι, λόγω της φύσης της ερώτησης, επειδή δηλαδή ήταν ανοιχτή 

ερώτηση, οι φοιτητές σε αρκετές περιπτώσεις ανέφεραν ικανότητες που εντάσσονταν σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες. Οι αριθμοί στον πίνακα αναφέρονται σε αριθμό αναφορών σε 

ικανότητες που εντάχθηκαν στην κάθε κατηγορία. Η κατηγοριοποίηση σε ομάδες δεν είναι 

απόλυτη και έγινε για λόγους ευκολότερης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, καθώς κάποιες 

κατηγορίες που δημιουργήθηκαν μοιάζουν μεταξύ τους (π.χ. η ενσυναίσθηση με την κατανόηση 

των μαθητών).  

Πίνακας 5.21.α: Απαντήσεις φοιτητών/τριών που στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου 

‘’Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών;‘’ δεν ανέφεραν καινούριες ικανότητες 

 6ο 

εξάμηνο 

ΠΑΜΑΚ 

6Ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

8ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

Σύνολο 

αναφορ

ών 

Παρανόηση της ερώτησης-αναφοράς μόνο κάποιων 

από τις 28 

4 - 7 11 

Καλύπτονται από τις 28 ικανότητες που 

αναφέρονται 

- 3 4 7 

Δυσαρέσκεια/αμφισβήτηση της αξίας των 28 

ικανοτήτων 

1 - 1 2 

Σύνολο αναφορών 5 3 12 20 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις 20 φοιτητών. Από 11 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φαίνεται ότι έγινε παρανόηση της ερώτησης, αφού ανέφεραν 

κάποιες από τις 28 ικανότητες που τους δίνονταν στη λίστα πιο πάνω, στις περισσότερες 

περιπτώσεις γράφοντας τα νούμερα κάποιων από αυτές. Επίσης, 7 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ανέφεραν ότι καλύφθηκαν από τη λίστα με τις 28 ικανότητες ή 

ότι δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο. Επίσης, 2 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εξέφρασαν 

την δυσαρέσκεια/αντίθεσή τους για την αξία και τη σαφήνεια αυτής της λίστας.  

 

Πίνακας 5.21.β: Απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου ‘’Ποιες άλλες ικανότητες 

θεωρείτε σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών; ‘’ 

που προτείνουν αλλαγές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έμμεσα στην απόκτηση  

 6ο 

εξάμηνο 

ΠΑΜΑΚ 

6Ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

8ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

Σύνολο 

αναφορ

ών 

Περισσότερη πρακτική άσκηση/έμφαση στην πράξη  4 3 3 10 

Περισσότερες διδακτικές - 1 3 4 

Σύνολο αναφορών 4 4 6 14 

 

Στον παραπάνω πίνακα βρίσκονται οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών που δεν αναφέρουν 

ακριβώς ικανότητες αλλά προτάσεις για αλλαγές στο πρόγραμμα της σχολής που θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν έμμεσα στην απόκτηση ικανοτήτων.  

Οι 10 αναφορές των φοιτητών που ομαδοποιήθηκαν στην κατηγορία ‘’Περισσότερη 

πρακτική άσκηση/έμφαση στην πράξη’’, επισημαίνουν την ανάγκη για «Ρεαλιστική 

προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών για ό,τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην τάξη»,, 

την ανάγκη για «πρακτικές γνώσεις και όχι μόνο θεωρίες» και ζητούν περισσότερη πρακτική 

άσκηση στον μελλοντικό χώρο εργασίας για να αναπτύξουν πρακτικά αυτές τις ικανότητες. 

Επίσης, υπάρχει μία αναφορά για την ανάγκη βιωματικής εκπαίδευσης, πέραν της πρακτικής 

άσκησης.  

Οι αναφορές για διδακτικές μαθημάτων ζητούν περισσότερες διδακτικές, που να έχουν 

νόημα, ενώ 2 από τις 4 αναφορές για διδακτικές μαθημάτων αναφέρονται στην έλλειψη 

διδακτικής συγκεκριμένων μαθημάτων.  
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Πίνακας 5.21.γ: Απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου ‘’Ποιες άλλες ικανότητες 

θεωρείτε σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών; ‘’ . 

Αναφορά ικανοτήτων από τους φοιτητές 

 6ο 

εξάμηνο 

ΠΑΜΑΚ 

6Ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

8ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

Σύνολο 

αναφορ

ών 

Επικοινωνία, δημιουργία σχέσεων, συνεργασία 3 3 8 14   

Γνώσεις ψυχολογίας/ συμβουλευτικής, ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης 

4 3 4 11   

Ευελιξία/προσαρμογή της διδασκαλίας ανάλογα με 

την περίπτωση/ανάγκες μαθητών 

7 1 2 10    

Ικανότητες για ενταξιακή, διαπολιτισμική, 

αντισεξιστική εκπαίδευση 

3 2 4 9  

Διαχείριση σχολικής τάξης/δύσκολων 

συμπεριφορών 

- 3 6 9  

Κατανόηση των μαθητών, αντίληψη, υπομονή  3 2 3 8  

Αντιμετώπιση/διαχείριση προβλημάτων/κρίσεων 1 1 4 6    

Δημιουργικότητα, φαντασία, καινοτομία 2 1 3 6    

Υπεύθυνη αντιμετώπιση του ρόλου του δασκάλου 1 1 2 4    

Κριτική σκέψη - - 3 3    

Περισσότερες γνώσεις 1 1 1 3    

Αγάπη, σεβασμός προς τους μαθητές 1 1 1 3    

Μεταδοτικότητα 1 - 2 3    

Αυτογνωσία 2 - 1 3     

Διαχείριση χρόνου 2    

Άλλο 2 3 6 10 

Σύνολο αναφορών σε ικανότητες 33 22 50 105 

 

  Στην κατηγορία ‘’Επικοινωνία, δημιουργία σχέσεων, συνεργασία’’ εντάχθηκαν οι 

αναφορές των φοιτητών που αναφέρουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργία 

σχέσεων εκπαιδευτικών με τους μαθητές και μαθητών μεταξύ τους, συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές και μεταξύ τους.  

Στην κατηγορία ‘’Γνώσεις ψυχολογίας/ συμβουλευτικής, ανάπτυξη ενσυναίσθησης’’, 

αναφέρθηκε η ανάγκη για ‘’περισσότερη εμβάθυνση στον ψυχολογικό τομέα’’, που θα βοηθήσει 

τους φοιτητές να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους, ικανότητα ψυχολογικής υποστήριξης των 

μαθητών (1 αναφορά) και συμβουλευτική των γονέων (1 αναφορά). 

Στην κατηγορία ‘’Ευελιξία/προσαρμογή της διδασκαλίας ανάλογα με την 

περίπτωση/ανάγκες μαθητών’’, αναφέρθηκε η ικανότητα των εκπαιδευτικών να προσαρμόζουν 

τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες των μαθητών τους.  
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Στην κατηγορία ‘’Ικανότητες για ενταξιακή, διαπολιτισμική, αντισεξιστική εκπαίδευση’’ 

αναφέρθηκαν διάφορες ικανότητες που σχετίζονται με μια ενταξιακή προσέγγιση στη 

διδασκαλία και καταπολέμηση του ρατσισμού και σεξισμού. Αναφέρθηκαν η «ένταξη ατόμων με 

αναπηρίες», «ανάπτυξη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», «διάθεση για συζητήσεις για θέματα 

φύλου», «ικανότητα χρήσης γλώσσας απαλλαγμένης από στερεότυπα», γνώσεις για θέματα 

αναπηρίας, η υποστήριξη της εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών, η «αντιρατσιστική διάθεση», η 

«ανοχή στη διαφορετικότητα». 

Στην κατηγορία ‘’Διαχείριση σχολικής τάξης/δύσκολων συμπεριφορών’’ οι φοιτητές 

ανέφεραν την ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων και μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης της 

τάξης και συμπεριφορών των μαθητών, «βασισμένη σε ψυχολογικές γνώσεις». 

 Στην κατηγορία ΄΄Κατανόηση των μαθητών, αντίληψη, υπομονή’’ αναφέρθηκε η ανάγκη 

ανάπτυξης ικανοτήτων κατανόησης της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς των μαθητών, της 

αντίληψης (1 αναφορά) και της υπομονής (1 αναφορά). 

Στην κατηγορία ‘’Αντιμετώπιση/διαχείριση προβλημάτων/κρίσεων΄΄ αναφέρθηκε η ανάγκη 

ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων, αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε είδους 

προβλήματος.  

 Στην κατηγορία ‘’Δημιουργικότητα, φαντασία, καινοτομία΄΄ αναφέρθηκαν η 

δημιουργικότητα, η διορατικότητα, η πρωτοτυπία, η φαντασία, «ώστε να αλλάξει αυτός ο 

παραδοσιακός τρόπος μάθησης στο σχολείο» , η θετική στάση απέναντι σε νέες ιδέες, δεδομένα 

και αλλαγές.  

  Στην κατηγορία ‘’Υπεύθυνη αντιμετώπιση του ρόλου του δασκάλου’’ αναφέρθηκε η 

σημασία της υπευθυνότητας (1 αναφορά), της συνειδητοποίησης της σημασία του επαγγέλματος 

και του έργου τους, και την ανάγκη να θεωρεί ο δάσκαλος τη διδασκαλία «λειτούργημα και όχι 

ως ένα εργασιακό καθήκον», και να έχει προθυμία να διδάξει.  

 Στην κατηγορία ‘’Κριτική σκέψη’’ αναφέρθηκε ως σημαντική προς ανάπτυξη ικανότητα η 

κριτική σκέψη και στάση, ενώ αναφέρθηκε και ο έλεγχος των απόψεων του εκπαιδευτικού 

«αντικειμενικά χωρίς προκαταλήψεις».  

Στην κατηγορία ‘’Περισσότερες γνώσεις’’ αναφέρθηκε η ανάπτυξη γενικών γνώσεων «που 

θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα αντικείμενα διδασκαλίας»’ και «περισσότερες γνώσεις πάνω 

στις θετικές επιστήμες». 
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 Στην κατηγορία ‘’Αγάπη, σεβασμός προς τους μαθητές’’ αναφέρθηκαν η «αγάπη για το 

αντικείμενο και τα παιδιά» η «φιλαλληλία και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους» και ο 

«σεβασμός εκ μέρους του εκπαιδευτικού στην προσωπικότητα του/της κάθε μαθητή/τριας».  

Οι επόμενες 2 κατηγορίες στον πίνακα είναι ‘’Μεταδοτικότητα’’ και ‘’Αυτογνωσία’’, κάθε 

μία από τις οποίες αναφέρθηκε από 3 φοιτητές/τριες. Η σωστή «διαχείριση χρόνου» κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας αναφέρθηκε από 2 φοιτητές/τριες. 

Τέλος, ικανότητες που εντάχθηκαν στην κατηγορία ‘’άλλο’’, γιατί αναφέρθηκαν μόνο από 

μία φορά ήταν η «Αποφασιστικότητα στη λήψη πρωτοβουλιών», η «αυτοπεποίθηση και 

προσωπική εξέλιξη», ο «αυτοέλεγχος και η διατήρηση της ψυχραιμίας», η «ουσιαστική παιδεία», η 

«δημοκρατία» , η «ομαλή προσαρμογή στην κοινωνία, δημιουργία ικανών πολιτών», η «σύνδεση 

τεχνολογίας-εκπαίδευσης», η «ικανότητα αναγνώρισης στυλ μάθησης των μαθητών/τριών», η 

«γνώση εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών», η «στροφή στην αγάπη για τη μάθηση, η 

θέληση μαθητών για έρευνα», η «αποβολή άγχους» και οι «ικανότητες για σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών».  

 

5.6. Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ύπαρξη λιστών με ικανότητες που θεωρούνται 

σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς 

 

Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση ‘’Τι άποψη έχετε για την ύπαρξη 

λιστών με ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, όπως η παραπάνω 

λίστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει 

περισσότερο.’’. 

Αρνητική     Μάλλον αρνητική      Ουδέτερη          Μάλλον θετική        Θετική 

 

Σε αυτή την ερώτηση απάντησαν 199 από τους 206 φοιτητές (Μ.Ο. 3,60, Τ.Α. 0, 88). Στον 

πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν αρνητική 

(5 φοιτητές/2,4%) μάλλον αρνητική (12 φοιτητές /5,8%) ουδέτερη (65 φοιτητές, 31,6%), μάλλον 

θετική (92 φοιτητές/44,7%) και θετική άποψη (25 φοιτητές/12,1%).   
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Πίνακας 5.22. Απόψεις φοιτητών για τις λίστες.  

Αρνητική Μάλλον 

αρνητική 

Ουδέτερη Μάλλον 

θετική 

Θετική Μ.Ο. Τ.Α. Ν 

5 (2,4%) 12 (5,8%) 65 (31,6%) 92 (44,7%) 25 (12,1%) 3,60 0,88 199 

 

5.6.1. Δημογραφικά στοιχεία και απόψεις φοιτητών για τις λίστες 

 

Ελέγχθηκε αν η άποψη των φοιτητών για την ύπαρξη λιστών διαφέρει ανάλογα με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που ελέγχθηκαν ήταν το 

φύλο, το εξάμηνο (συγκρίθηκαν οι 42 φοιτητές του 6ου εξαμήνου ΑΠΘ με 92 φοιτητές του 8ου 

εξαμήνου ΑΠΘ), το τμήμα (συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι 64 φοιτητών 6ου εξαμήνου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και 42 φοιτητών 6ου εξαμήνου Π.Τ.Δ.Ε 

Θεσσαλονίκης), η ηλικία και κατοχή ή μη άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών, η παρακολούθηση ή 

μη των μαθημάτων και η επιλογή της σχολής, αν δηλαδή η εισαγωγή στη σχολή αποτελούσε 1η, 

2η ή 3η και μετά την 3η επιλογή των φοιτητών.  

Από τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία, αυτά στα οποία παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες που συγκρίνονται είναι το φύλο, το τμήμα και το αν οι 

φοιτητές έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου. 

  

Πίνακας 5.23. Επιρροή δημογραφικών παραγόντων στην άποψη των φοιτητών/τριών για τις λίστες.  

Δημογραφικοί παράγοντες Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Φύλο  

Άνδρες 25 4,00 0,76 2,49 195 0,014 

Γυναίκες 172 3,54 0,87 

Τμήμα  

ΠΑΜΑΚ 6Ο εξάμηνο 64 3,83 0,83 2,11 104 0,038 

Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 6ο εξάμηνο 42 3,48 0,86 

Έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου 

ΝΑΙ 130 3,46 0,82 3,02 195 0,003 

ΟΧΙ 67 3,85 0,87 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των αντρών (Μ. Ο= 

4,00, Τ.Α= 0,76), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,49, df=195, p=0,014) από των γυναικών 

(M.O. = 3,54, Τ.Α= 0,87), δηλαδή οι άντρες έχουν πιο θετική άποψη για τις λίστες. Αυτό το 

εύρημα βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή λόγω της μεγάλης διαφοράς αντρών-

γυναικών στο δείγμα. Επίσης, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 6ου 

εξαμήνου του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Μ. Ο= 3,83, Τ.Α= 0,83), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,11, df=104, p=0,038) 

από των φοιτητών 6ου εξαμήνου του Π.Τ.Δ.Ε Α.Π.Θ (M.O. = 3,48, Τ.Α= 0,86). Οι φοιτητές του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας φαίνονται 

να έχουν πιο θετική άποψη για τις λίστες. Τέλος, φαίνεται ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (Μ. Ο= 3,85, Τ.Α= 0,87), είναι στατιστικά υψηλότερος 

(t=3,02, df=195, p=0,003) από των φοιτητών που δήλωσαν πως έχουν παρακολουθήσει μέχρι 

στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου (M.O. = 3,46, Τ.Α= 0,82). Οι 

φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη 

πτυχίου φαίνονται να έχουν πιο θετική άποψη για τις λίστες από εκείνους που τα έχουν 

παρακολουθήσει.  

 

5.6.2 Αιτιολόγηση των απόψεων φοιτητών για τις λίστες 

 

Εκτός από την ερώτηση που ζητούσε από τους φοιτητές να δηλώσουν ποια είναι η άποψή 

τους για την ύπαρξη λιστών με ικανότητες εκπαιδευτικών σε κλίμακα Likert, όπου= Αρνητική, 

2=Μάλλον αρνητική, 3=Ουδέτερη, 4=Μάλλον Θετική, 5= Θετική), τους ζητήθηκε επίσης να 

αιτιολογήσουν την άποψή τους σε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου. («Παρακαλώ αιτιολογήστε 

σύντομα την άποψή σας:»).  

Από τους 199 φοιτητές που δήλωσαν την άποψή τους για τις λίστες, οι 135 απάντησαν και 

στην ερώτηση ανοιχτού τύπου, εξηγώντας περισσότερο την απάντησή τους. Από αυτούς οι 37 

ήταν φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ, οι 34 ήταν φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και οι 64 

φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ.  
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Αφού διαβάστηκαν αρκετές φορές συνολικά, οι απαντήσεις των φοιτητών 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες με βάση τη θεματική τους συνάφεια. Πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι, λόγω της φύσης της ερώτησης, επειδή δηλαδή ήταν ανοιχτή ερώτηση, οι φοιτητές 

σε κάποιες περιπτώσεις ανέφεραν ικανότητες που εντάσσονταν σε περισσότερες από μία 

κατηγορίες. Οι αριθμοί στον πίνακα αναφέρονται σε αριθμό αναφορών που εντάχθηκαν στην 

κάθε κατηγορία, γι’ αυτό και ο συνολικός αριθμός αιτιολογήσεων που αναφέρθηκαν για την 

άποψη που εξέφρασαν οι φοιτητές (139) είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

φοιτητών που απάντησαν στην ερώτηση (135 φοιτητές).  

 

Πίνακας 5.24. Αιτιολόγηση των φοιτητών για την άποψή τους για την ύπαρξη λιστών (Απάντηση 

στην ανοιχτή ερώτηση ‘’Παρακαλώ αιτιολογήστε σύντομα την άποψή σας’’ σχετικά με την άποψή 

τους σχετικά με την ύπαρξη λιστών με ικανότητες για εκπαιδευτικούς) 

 Αριθμός αναφορών Απόψει

ς 

 6ο 

εξάμηνο 

ΠΑΜΑΚ 

6Ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

8ο 

εξάμην

ο ΑΠΘ 

Σύνολ

ο 

αναφο

ρών 

 

1. Πλεονεκτήματα της λίστας  

α) Θεωρητικά: Λειτουργεί ως μπούσουλας, χρήσιμο 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Παρέχει δηλαδή ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με τις γνώσεις και 
ικανότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός, μέσα 
από το οποίο μπορεί ο ίδιος να αυτοαξιολογηθεί και να 
αναστοχαστεί πάνω στην πρακτική του με σκοπό να τη 
βελτιώσει. 

13 15 23 51 Θετική 

άποψη: 9   

 Μάλλον 

Θετική 

άποψη: 41 

Ουδέτερη: 

1   

β) Πρακτικά: Βοηθάει στον εντοπισμό και την επίλυση 
προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί 
κριτήριο επιλογής των καλύτερων εκπαιδευτικών και 
κινητήριο μοχλό για τη βελτίωση όλων  

11 3 8 22 Θετική:10 

Μάλλον 

θετική: 11 

Ουδέτερη:

1 

2. Αμφιβολίες σχετικά με τις λίστες  

α) ως προς την αποτελεσματικότητά τους (η ύπαρξη 
λιστών δεν εγγυάται ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν 
αυτές τις ικανότητες, επίσης οι λίστες μπορεί να είναι 
δεσμευτικές για τον εκπαιδευτικό και να αποτελέσουν 
περιοριστικό ή και άδικο κριτήριο αξιολόγησης, δεν 
έχουν θετικά αποτελέσματα) 

8 9 18 35 Αρνητική:4 

Μάλλον 

αρνητική:6 

Ουδέτερη:

18 

Μάλλον 

θετική:6 

Θετική:1 

β) ως προς την αντιπροσωπευτικότητά τους (γενικά στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και ειδικά σε κάθε 

3 6 7 16 Αρνητική:1 

Μάλλον 

αρνητική: 1 
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εκπαιδευτικό σύστημα ή με βάση τον εκάστοτε 
εκπαιδευτικό και τις αντιλήψεις του) 

Ουδέτερη: 

11 

Μάλλον 

θετική:3 

γ) ως προς την πληρότητα (των ικανοτήτων/γνώσεων 
που περιέχουν καθώς και των περιγραφών τους)  

3 2 2 7 Ουδέτερη: 

6 

Μάλλον 

θετική:1 

δ) ως προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί 
(π.χ.  ενδέχεται να εξυπηρετούν οικονομικά, πολιτικά ή 
ιδεολογικά συμφέροντα, να προσπαθούν να προάγουν 
τον ανταγωνισμό και την εξειδίκευση, τον έλεγχο των 
εκπαιδευτικών) 

1 - 8 9 Μάλλον 

αρνητική:3 

Ουδέτερη:5 

Μάλλον 

θετική:1 

Σύνολο αναφορών 39 35 65 139  

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι απαντήσεις των φοιτητών χωρίστηκαν αρχικά 

σε 2 μεγάλες ομάδες, με βάση το αν ανέφεραν κάποια πλεονεκτήματα που κατά τη γνώμη τους 

παρουσιάζουν οι λίστες ή αν εξέφραζαν κάποιες αμφιβολίες τους σχετικά με αυτές. Τα 

πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν για τις λίστες ήταν συνολικά 73, ενώ τα μειονεκτήματα 68, 

δηλαδή η αναλογία των πλεονεκτημάτων/αμφιβολιών ήταν αρκετά ισορροπημένη. Σε κάθε μία 

από τις 2 ομάδες υπήρχαν και περαιτέρω διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το πού εντόπιζαν οι 

φοιτητές τα πιθανά πλεονεκτήματα ή τους ενδοιασμούς τους σχετικά με τις λίστες.  

Στην πρώτη μεγάλη ομάδα, όπως αναφέρθηκε, ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις φοιτητών 

που ανέφεραν πλεονεκτήματα της λίστας. Τα πλεονεκτήματα που ανέφεραν οι φοιτητές 

χωρίστηκαν σε 2 επιμέρους ομάδες.  

 

1α)Πλεονεκτήματα της λίστας- Θεωρητικά: Λειτουργεί ως μπούσουλας, χρήσιμο εργαλείο 

για τον εκπαιδευτικό. Παρέχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με τις γνώσεις 

και ικανότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός, μέσα από το οποίο μπορεί ο ίδιος να 

αυτοαξιολογηθεί και να αναστοχαστεί πάνω στην πρακτική του με σκοπό να τη βελτιώσει. 

 

Σε αυτή την ομάδα εντάχθηκαν 13 απαντήσεις από φοιτητές του 6ο εξαμήνου ΠΑΜΑΚ , 

15 από το 6ο εξάμηνο ΑΠΘ και 23 από το 8ο εξάμηνο ΑΠΘ. Οι απαντήσεις που αναφέρουν 

πλεονεκτήματα συνδέονται με θετική άποψη για τις λίστες με τις ικανότητες εκπαιδευτικών 

(Από τους φοιτητές που ανέφεραν αυτά τα πλεονεκτήματα, οι 9 είχαν δηλώσει ότι έχουν 

‘’Θετική άποψη’’, οι 41 ‘’Μάλλον Θετική άποψη΄΄ και 1 φοιτητής/τρια ‘’Ουδέτερη΄΄ ‘άποψη).  
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Οι περισσότερες από τις απαντήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία 

χρησιμοποίησαν κυρίως τις λέξεις ‘’βάση’’ “κορμός’, ‘’κατευθυντήρια γραμμή’’, 

‘’προσανατολισμός’’. Αυτή ήταν η ομάδα όπου οι απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη ομοιογένεια μεταξύ τους. Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις είναι οι παρακάτω:  

 «Επειδή αναδεικνύουν τις ικανότητες που οφείλουν να έχουν -Μπορεί να λειτουργήσει ως 

εργαλείο αυτοπροσδιορισμού για τους εκπαιδευτικούς.» 

«Γιατί πλαισιώνεται το σύνολο των γνώσεων και κατηγοριοποιείται ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε 

αυτοκριτική ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.» 

«Είναι σημαντική γιατί αποτελεί μια βάση, ένα ξεκίνημα για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό και να 

μπορεί να αξιολογεί τις ικανότητές του». 

«Αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές κι αυτό βοηθάει.» 

«Κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να ανατρέξει σε τέτοιου είδους λίστες και να βοηθηθεί, με 

στόχο να γίνει καλύτερος.» 

«Βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν πολύπλευρα το επάγγελμά τους και να διαπιστώσουν 

τυχόν αδυναμίες και ελλείμματά τους.» 

 

1β) Πλεονεκτήματα της λίστας - Πρακτικά: Βοηθάει στον εντοπισμό και την επίλυση 

προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί κριτήριο επιλογής των καλύτερων 

εκπαιδευτικών και κινητήριο μοχλό για τη βελτίωση όλων. 

 

Οι απαντήσεις αυτές παρουσιάζονται σε διαφορετική υποκατηγορία από την προηγούμενη 

γιατί δημιουργούν μια εντύπωση ότι οι φοιτητές/τριες σκέφτονται πώς θα μπορούσε να 

βελτιωθεί η εκπαιδευτική πραγματικότητα με τη χρήση αυτών των λιστών. Από τις 22 

απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, οι 11 προέρχονται από φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ, οι 3 

από φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και οι 8 από φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Οι απαντήσεις αυτές 

συνοδεύουν θετικές απόψεις των φοιτητών για τις λίστες, συγκεκριμένα 1 ‘’Ουδέτερη’’ 11 

‘’Μάλλον Θετικές’’ και 10 ‘’Θετικές’’ απόψεις για τις λίστες. 

Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία είναι οι 

παρακάτω:  

«Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διασφαλίζεται ότι οι δάσκαλοι όντως έχουν τα προσόντα που θα 

έπρεπε.» 
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«Θα υπάρχει διαρκής αγώνας για βελτίωση και θα επιλέγονται οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί.» 

«Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται.» 

 «Προωθούν τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης γενικότερα.» 

«Επιπλέον, διευκολύνεται η διδασκαλία.» 

«Αναπροσαρμόζεται και γίνεται πιο ευέλικτο το εκπαιδευτικό σύστημα.» 

«Να υπάρχουν ως βάση για το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των ανάλογων τμημάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.» 

«Χωρίς να είναι απόλυτες, δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προπτυχιακά μαθήματα.» 

 

Οι απόψεις φοιτητών που εκφράζουν αμφιβολίες για τις λίστες χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες. 

 

2. α) Αμφιβολίες σχετικά με τη λίστα- ως προς την αποτελεσματικότητά τους (η ύπαρξη 

λιστών δεν εγγυάται ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αυτές τις ικανότητες, επίσης οι λίστες 

μπορεί να είναι δεσμευτικές για τον εκπαιδευτικό και να αποτελέσουν περιοριστικό ή και 

άδικο κριτήριο αξιολόγησης, δεν έχουν θετικά αποτελέσματα).  

 

Σε αυτή την υποομάδα εντάχθηκαν οι απαντήσεις 8 φοιτητών 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ, 9 

φοιτητών 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και 18 φοιτητών 8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Παρατηρείται ότι σε αυτή 

την υποομάδα στην οποία εκφράζονται αμφιβολίες για τις λίστες, οι απόψεις των φοιτητών είναι 

λιγότερο θετικές (4 ‘’Αρνητικές’’ απόψεις για τις λίστες, 6 ‘’Μάλλον αρνητικές’’, 18 

‘’Ουδέτερες’’, 6 ‘’Μάλλον Θετικές’’ και 1 ‘’Θετική’’).  

Ενδεικτικές απαντήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία είναι οι παρακάτω:  

 -η ύπαρξη λιστών δεν εγγυάται ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αυτές τις ικανότητες:  

«Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχουν λίστες αλλά άνθρωποι/εκπαιδευτικοί που ενσωματώνουν το 

περιεχόμενο των λιστών στη συμπεριφορά τους.» 

«Ποιος τις μεταδίδει στους εκπαιδευτικούς και πως ξέρουμε ότι τις έχουμε κατακτήσει;» 

-επίσης οι λίστες μπορεί να είναι δεσμευτικές για τον εκπαιδευτικό: 

«Ο δάσκαλος πρέπει να βασίζεται σε μια λίστα ικανοτήτων αλλά πρέπει να είναι και δημιουργικός-

ξεπερνά ορισμένα στερεότυπα.» 

 «Το ζήτημα της εκπαίδευσης προσεγγίζεται διαφορετικά από τον/την κάθε εκπαιδευτικό επομένως 

η ύπαρξη μιας λίστας βάζει τις ικανότητες σε καλούπια και τις περιορίζει.» 



105 

 

«Μου φαίνεται κάπως περιοριστική, σαν να προσπαθεί να βάλει σε ‘’κουτάκια’’ τα 

χαρακτηριστικά ανθρώπων, να τους αξιολογήσει με βάση την έλλειψή τους σε σχέση με άλλους.» 

-και να αποτελέσουν περιοριστικό ή και άδικο κριτήριο αξιολόγησης 

«Δεν είμαι σίγουρος αν είναι δυνατόν κάποιος να εξάγει αντικειμενικά ορισμένες απαιτούμενες 

δεξιότητες και πως η έλλειψη κάποιας αυτών ισοδυναμεί με αποτυχία.» 

«Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο κάτι τέτοιο για έναν εκπαιδευτικό.» 

«Μια λίστα με ικανότητες που σκοπό έχει να αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό είναι κατακριτέα. Εάν 

όμως σκοπό έχει να βοηθήσει στην απόκτησή τους τότε είναι βοηθητική.»  

 -δεν επιφέρουν θετικά αποτελέσματα:  

«δεν έχουν θετικά αποτελέσματα» 

«Δεν θεωρώ πως έτσι θα αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά και τη δράση του/της κάθε εκπαιδευτικού. 

Μη αποτελεσματικό μέτρο για μένα.» 

«Δεν είναι θετικό, αυτό που συνέβη με τις λίστες γιατί είναι πολύ δεσμευτικό για τους 

εκπαιδευτικούς και δεν επιφέρει καλά αποτελέσματα.» 

 

2. β) Αμφιβολίες για τις λίστες - ως προς την αντιπροσωπευτικότητά τους (γενικά στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και ειδικά σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα ή με βάση 

τον εκάστοτε εκπαιδευτικό και τις αντιλήψεις του)  

 

Σε αυτή την κατηγορία εντάχθηκαν 3 απαντήσεις από φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ, 6 

από φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και 7 από φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Οι απαντήσεις σε αυτή 

την ομάδα συνδέονται με 1 άποψη ‘’Αρνητική’’, 1 ‘’Μάλλον Αρνητική΄΄, 11‘’Ουδέτερη΄΄ , 3 

‘’Μάλλον Θετική΄’. 

Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις είναι οι παρακάτω:  

«Η λίστα, αν και πλήρης, δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Απέχει παρασάγκας από τις 

ικανότητες που διδάσκονται οι σημερινοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Επίσης, υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές ανά τις χώρες, καθώς η κάθε πολιτεία προάγει και ακολουθεί διαφορετικό εκπ. σύστημα 

με βάση την εθνικο-θρησκευτική ταυτότητα. Επιπλέον, επηρεάζεται άμεσα από τις διάφορες 

πολιτικές των κυβερνήσεων.» 
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«Εικονικά επιθυμεί να παρουσιάσει τις απαραίτητες ικανότητες. Καθώς στην πραγματικότητα κάθε 

χώρα ακολουθεί διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα βασιζόμενη πάντα στην διάδοση του εθνικού 

κράτους.» 

«Γιατί η λίστα αποτελεί μια πλασματική εικόνα ενός εκπαιδευτικού που μπορεί να απέχει από την 

πραγματικότητα.» 

«Δεν είναι ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της Ε.Ε.» 

«Η λίστα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε καταστάσεις που επικρατούν σε κάθε 

χώρα και κάθε εποχή.» 

«Οι ικανότητες δεν είναι κάτι στατικό και αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε 

εποχή. Σίγουρα θα πρέπει να πληρούμε και να υπηρετούμε συγκεκριμένα κριτήρια και σκοπούς 

αλλά αυτοί είναι μεταβαλλόμενοι.» 

«Γιατί όλες οι επιστήμες δεν είναι στατικές και υπάρχει διά βίου μάθηση. Οπότε όποιες μετρήσεις 

γίνονται δεν παραμένουν στατικές.» 

«Η λίστα υπάρχει, αλλά το τι θεωρεί ο κάθε εκπαιδευτικός σημαντικό μπορεί να είναι κάτι 

διαφορετικό.» 

«Δεν πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί βασίζονται πάνω σε αυτή τη λίστα.» 

 

2. γ)Αμφιβολίες σχετικά με τις λίστες- ως προς την πληρότητα (των ικανοτήτων/γνώσεων 

που περιέχουν καθώς και των περιγραφών τους). 

 

Σε αυτή την υποομάδα εντάχθηκαν 7 απόψεις φοιτητών, 3 από το 6ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ, 2 

από το 6ο εξάμηνο ΑΠΘ και 2 από το 8ο εξάμηνο ΑΠΘ. Οι απόψεις για τις λίστες των 

φοιτητών/τριών που έδωσαν αυτές τις απαντήσεις ήταν από 6 φοιτητές/τριες ‘’Ουδέτερη΄΄ και 1 

΄΄Μάλλον θετική’’. 

Καθώς σε αυτή την ομάδα ήταν μικρός ο αριθμός των απαντήσεων, παρακάτω δίνονται 

όλες:  

«Δεν θεωρώ ότι μια τέτοια λίστα είναι αντικειμενική ούτε και είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει 

όλες τις ικανότητες.» 

«Χρειάζεται περισσότερες ικανότητες, ωστόσο μπορεί να είναι βοηθητική.» 

«Ο δάσκαλος όπως και κάθε άνθρωπος δεν καθορίζεται εύκολα από λίστες και αν καθοριζόταν 

αυτές οι λίστες θα πρέπει να περιγράφουν κάθε πτυχή του.» 
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«Είναι τόσα πολλά αυτά που θα πρέπει να αποκτήσει και να κάνει ένας δάσκαλος οπότε μία τέτοια 

λίστα ίσως δεν είναι επαρκής, ίσως είναι και δεσμευτική.» 

«Υποστηρίζω ουδέτερη στάση γιατί θα λέγαμε πως περιέχει αρκετές ικανότητες που θεωρούνται 

σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς η παραπάνω λίστα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και άλλες 

ικανότητες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη.» 

«Δεν είναι απόλυτα κατατοπιστικές οι λίστες και δεν συμπεριλαμβάνουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά.» 

«Έχω θετική στάση παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι αρκετά γενικές και αόριστες λίστες.» 

 

2. δ) ως προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί (π.χ. ενδέχεται να εξυπηρετούν 

οικονομικά, πολιτικά ή ιδεολογικά συμφέροντα, να προσπαθούν να προάγουν τον 

ανταγωνισμό και την εξειδίκευση, τον έλεγχο των εκπαιδευτικών) 

 

Στη συγκεκριμένη ομάδα υπάρχουν συνολικά 9 απαντήσεις, 1 από φοιτητή/τρια του 6ου 

εξαμήνου ΠΑΜΑΚ και 8 από φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ. Οι απόψεις των φοιτητών των 

οποίων οι απαντήσεις μπήκαν σε αυτή την ομάδα είναι σε 3 περιπτώσεις ‘’Μάλλον αρνητική’’, 

σε 5 περιπτώσεις ‘’Ουδέτερη’’ και σε 1 περίπτωση ‘’Μάλλον θετική΄΄. 

Παρακάτω βρίσκονται οι απαντήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή την ομάδα:  

«Εξαρτάται από το για ποιον λόγο θα χρησιμοποιηθεί.» 

«Το τι θεωρείται ή όχι σημαντικό, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μία πολιτική κ οικονομική δύναμη 

(Ε.Ε.) αποτελεί κοινωνικό κατασκεύασμα και υπηρετεί τους σκοπούς της κυρίαρχης ιδεολογίας.» 

«Αφενός, θεωρώ διευκολυντική μια τέτοια λίστα για τους εκπαιδευτικούς, γιατί μπορεί να 

βοηθήσει στην αυτοαξιολόγησή τους. Αφετέρου, μου φαίνεται κάπως περιοριστική, σαν να 

προσπαθεί να βάλει σε ‘’κουτάκια’’ τα χαρακτηριστικά ανθρώπων, να τους αξιολογήσει με βάση 

την έλλειψή τους σε σχέση με άλλους και ίσως έτσι να εξυπηρετεί συμφέροντα (οικονομικά κ.ά.).» 

«Θεωρώ ότι προσπαθούν να προάγουν τον ανταγωνισμό και την εξειδίκευση, τον έλεγχο των 

εκπαιδευτικών.» 

«Ο κάθε εκπαιδευτικός προσαρμόζει τη διδασκαλία του, όπως κρίνει ότι είναι καλύτερη για τα 

παιδιά, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη αυτά που έχει διδαχθεί στο πανεπιστήμιο (προφανώς 

περιλαμβάνουν και αυτές τις ικανότητες). Δε χρειάζεται όμως να μπαίνουν σε πλαίσια και να 

υπάρχει αυτού του είδους ο έλεγχος στους εκπαιδευτικούς.» 
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«Δεν μπορούμε να ταξινομούμε και να ιεραρχούμε ικανότητες ως πιο πολύ ή πιο λίγο σημαντικές. 

Ποιος το ορίζει αυτό; Είναι ανήθικο.» 

«Μάλλον θετική χωρίς όμως συστηματικό, καταναγκαστικό έλεγχο» 

«Μια λίστα με ικανότητες που σκοπό έχει να αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό είναι κατακριτέα. Εάν 

όμως σκοπό έχει να βοηθήσει στην απόκτησή τους τότε είναι βοηθητική.» 

 

5.7 Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι από τους 204 φοιτητές που απάντησαν στην ερώτηση 

‘’Έχετε συμμετάσχει/θα συμμετάσχετε σε πρόγραμμα Erasmus;’’οι 167 φοιτητές, δηλαδή το 

81,9% απάντησαν ‘’Όχι’’, ενώ 37 φοιτητές, δηλαδή το 18% απάντησαν ‘’Ναι’’.     

Πίνακας 5.25. Συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 167 81,1 81,9 81,9 

Ναι 37 18,0 18,1 100,0 

Total 204 99,0 100,0  

Missing 99,00 2 1,0   

Total 206 100,0   

 

Στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι με χρήση του T-test για να διαπιστωθεί αν η συμμετοχή ή όχι 

στο πρόγραμμα Erasmus συνδέεται με τον βαθμό στον οποίο οι φοιτητές έχουν κατακτήσει τις 

28 ικανότητες, καθώς και με την άποψη που έχουν για την ύπαρξη λιστών.  

 

Πίνακας 5.26. Επίδραση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus στον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης ικανοτήτων. 

 Συμμετοχή 

σε 

πρόγραμμα 

Erasmus 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας ΟΧΙ 165 3,45 0,70 2,096 200 0,037 

ΝΑΙ 37 3,73 0,80 

 



109 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο μέσος όρος όσων συμμετείχαν/είχαν την 

πρόθεση να συμμετέχουν (M.O= 3,73, T.A.= 0,80) σε πρόγραμμα Erasmus είναι στατιστικά 

υψηλότερος t=2,096 , df=200, p=0,037) από τoν μέσο όρο των φοιτητών που δεν 

συμμετείχαν/δεν είχαν πρόθεση να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus (Μ.Ο= 3,45, 

Τ.Α.=0,70) όσον αφορά την πρώτη ικανότητα (Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας). 

 Δε βρέθηκε άλλη στατιστικά σημαντική επίδραση της συμμετοχής στο Erasmus στις υπόλοιπες 

27 ικανότητες, στις ομαδοποιημένες μεταβλητές γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και 

στην άποψη που έχουν οι φοιτητές για τις λίστες.  

 

5.8 Γνώση του προγράμματος e-twinning 

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τους 204 φοιτητές που απάντησαν στην 

ερώτηση ‘’Γνωρίζετε το πρόγραμμα E-twinning;’’ οι 177 απάντησαν πως δεν το γνωρίζουν και 

οι 27 ότι το γνωρίζουν.  

Πίνακας 5.27. Αριθμός φοιτητών/τριών που γνωρίζουν το πρόγραμμα e-

Twinning 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 177 85,9 86,8 86,8 

Ναι 27 13,1 13,2 100,0 

Total 204 99,0 100,0  

Missing 99,00 2 1,0   

Total 206 100,0   

 

 

Στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι με τη χρήση του T-test για να διαπιστωθεί αν η γνώση ή όχι 

των φοιτητών για το πρόγραμμα e-twinning έχει κάποια σχέση με τον βαθμό στον οποίο 

θεωρούν οι φοιτητές ότι κατέκτησαν τις 28 ικανότητες και την άποψη που έχουν για τις λίστες. 

Η γνώση ή όχι του προγράμματος e-twinning δεν βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με τον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων, τις ομαδοποιημένες μεταβλητές 

γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και με την άποψη που έχουν οι φοιτητές για τη λίστα.  
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5.9 Επιθυμία για εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τους 204 φοιτητές που απάντησαν στην 

ερώτηση ‘’Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εκπαιδευτικοί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα εκτός από 

την Ελλάδα;’’ Οι 80 απάντησαν πως δεν ενδιαφέρονται και οι 124 πως ενδιαφέρονται.  

Πίνακας 5.28. Αριθμός φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για εργασία σε 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 80 38,8 39,2 39,2 

Ναι 124 60,2 60,8 100,0 

Total 204 99,0 100,0  

Missing 99,00 2 1,0   

Total 206 100,0   

 

Στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις με τη χρήση του T-test για να διαπιστωθεί αν το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για εργασία σε άλλη χώρα έχει κάποια σχέση με τον βαθμό στον 

οποίο θεωρούν ότι κατέκτησαν τις 28 ικανότητες και την άποψή τους για τη λίστα. 

 

Πίνακας 5.29. Επίδραση του ενδιαφέροντος για εργασία σε ευρωπαϊκή χώρα στον αντιλαμβανόμενο 

βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

 Ενδιαφέρον Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Ικανότητες από την 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία  

 

ΟΧΙ 80 3,10 0,95 -2,53 202 0,012 

ΝΑΙ 122 3,45 0,98 

Ικανότητες από την 3η μεταβλητή-Στάσεις 

22. Επιστημολογική συνειδητότητα/ 

επίγνωση 

ΟΧΙ 79 2,86 0,98 -2,692 201 0,008 

ΝΑΙ 124 3,22 0,88 

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, 

συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο 

της επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

ΟΧΙ 80 3,70 0,82 -2,622 202 0,009 

ΝΑΙ 124 4,02 0,86 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για εργασία 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στατιστικά σημαντικό υψηλότερο μέσο όρο από 

τους φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται σε 3 ικανότητες, μία από τον τομέα των γνώσεων και 2 

από τον τομέα των στάσεων.  

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται για 

εργασία στο εξωτερικό (Μ. Ο= 3,45. Τ.Α= 0,98), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=-2,53, df-202, 

p=0,012) από των φοιτητών που δεν ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό (M.O. = 3,10, 

Τ.Α= 0, 95) όσον αφορά την ικανότητα 6. ‘’Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική 

επηρεάζει τη διδασκαλία’’. 

Όσον αφορά τις 2 ικανότητες που ανήκουν στην ομάδα των στάσεων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό (Μ. Ο= 3,22. Τ.Α= 

0,88), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,69, df-201, p=0,008) από των φοιτητών που δεν 

ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό (M.O. = 2,86 Τ.Α= 0, 98) όσον αφορά την ικανότητα 

22.’’ Επιστημολογική συνειδητότητα/ επίγνωση’’. Επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό (Μ. Ο= 4,02. Τ.Α= 0,86), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=2,62, df=202, p=0,009) από των φοιτητών που δεν ενδιαφέρονται για 

εργασία στο εξωτερικό (M.O. = 3,70 Τ.Α= 0,82) όσον αφορά την ικανότητα 23. ‘’Διάθεση για 

αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης’’. 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο ενδιαφέρον ή όχι των φοιτητών για 

εργασία στο εξωτερικό και τους μέσους όρους των 3 ομαδοποιημένων μεταβλητών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και για την άποψή τους για τις λίστες.  

Ακόμη, όσον αφορά τους φοιτητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα, τους ζητήθηκε να δηλώσουν σε ποια. Οι χώρες που δήλωσαν παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

Πίνακας 5.30. Χώρες στις οποίες επιθυμούν να εργαστούν οι φοιτητές/τριες ως εκπαιδευτικοί 

Χώρες Αριθμός αναφορών 

Αγγλία 30 

Γερμανία 24 

Ιταλία 15 

Σουηδία 14 

Ισπανία 11 

Φινλανδία 10 

Σε όλες/όχι ιδιαίτερη προτίμηση/οποιαδήποτε 9 

Κύπρος 7 

Γαλλία 5 



112 

 

Βέλγιο, Ολλανδία 4 

Αυστραλία 3 

Ομογένεια, Σερβία, Πορτογαλία, Ελβετία, Νορβηγία, Αυστρία 2 

Αγγλόφωνη, Κάποια Σκανδιναβική, Τουρκία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 

Τσεχία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σκωτία, Αμερική, Κωνσταντινούπολη 

1 

 

5.10 Αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου 

μάθηση 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσε 

‘’Καθόλου’’, ‘’Λίγο’’, ‘’Μέτρια’’, ‘’Πολύ’’ ή ‘’Πάρα πολύ’’, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο 

θεωρούν ότι κατέκτησαν κάθε μία από τις 8 ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. (Ερώτηση 

ερωτηματολογίου: Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι έχετε αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες σε 

όλη τη διάρκεια της σχολικής και ακαδημαϊκής σας πορείας μέχρι σήμερα;)  

Πίνακας 5.31. Αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου 

μάθηση 

Ικανότητες Καθό
λου 

Λίγο Μέτρι
α 

Πολύ Πάρα 
πολύ 

Μ.Ο.  Τ. Α. Σύνολο 
έγκυρων 
απαντήσε
ων 

1. Επικοινωνία στη μητρική 
γλώσσα 

- 0,5% 4,9% 29,4% 65,2 4,59 0,60 204 

2. Επικοινωνία σε ξένες 
γλώσσες 

2,5% 17,2% 48,0% 26,5% 5,9% 3,16 0,86 204 

3.Μαθηματική ικανότητα 
και βασικές ικανότητες 
στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία 

2% 12,3% 47,5% 31,9% 6,4% 3,30 0,83 204 

4. Ψηφιακή ικανότητα 1% 7,4% 31,9% 45,1% 14,7% 2,65 0,85 204 

5. Μεταγνωστικές 
ικανότητες 

1,5% 6,4% 37,4% 42,9% 11,8% 3,57 0,84 203 

6.Κοινωνικές ικανότητες 
και ικανότητες που 
σχετίζονται με την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη 

0,5% 12,3% 35,0% 36,0% 16,3% 3,55 0,92 203 

7. Πρωτοβουλία και 
επιχειρηματικότητα 

4,4% 17,2% 39,4% 29,1% 9,9% 3,22 0,99 203 

8.Πολιτιστική γνώση και 
έκφραση 

3% 15,8% 35% 34,5% 11,8% 3,36 0,98 203 

 

.  
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5.10.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 

α) Φύλο 

Για να διαπιστωθεί αν το φύλο έχει κάποια επίδραση στον βαθμό στον οποίο θεωρούν οι 

φοιτητές ότι κατέκτησαν τις 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, χρησιμοποιήθηκε στο 

T-test για ανεξάρτητα δείγματα.  

 

Πίνακας 5.32 Επίδραση του φύλου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Φύλο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές 

ικανότητες στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία 

 

Άντρες  26 3,65 0,80 2,46 200 0,015 

Γυναίκες 176 3,23 0,83 

 

Όπως φαίνεται, η μόνη ικανότητα από τις 8 ικανότητες για τη διά βίου μάθηση στην οποία 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο είναι η 

ικανότητα 3. ‘’Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία’’. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ικανότητα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

αντρών (Μ. Ο= 3,65. Τ.Α= 0,80), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,46, df-200, p=0,015) από 

των γυναικών (M.O. = 3,23, Τ.Α= 0, 83). Βέβαια, λόγω της μεγάλης διαφοράς στον πληθυσμό 

των γυναικών και των αντρών τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη 

προσοχή.  

 

β) Εξάμηνο σπουδών 

 

Για να εντοπιστεί αν ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τις 8 

βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση επηρεάζεται από το εξάμηνο, χρησιμοποιήθηκε το 

T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες που εξετάστηκαν ήταν οι φοιτητές 6ου εξαμήνου 

ΑΠΘ (N=43 ) και οι φοιτητές 8ου εξαμήνου ΑΠΘ (Ν=93).  
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Πίνακας 5.33 Επίδραση του εξαμήνου σπουδών στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Εξάμηνο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Βασικές Ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές 

ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία 

6ο ΑΠΘ 43 3,09 0,84 -2,04 134 0,043 

8ο ΑΠΘ 93 3,41 0,84 

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες 

που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

6ο ΑΠΘ 43 3,02 0,91 -3,64 133 0,000 

8ο ΑΠΘ 92 3,61 0,85 

 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς το εξάμηνο 

φοίτησης για δύο ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου 

εξαμήνου (Μ. Ο= 3,41. Τ.Α= 0,84), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,04, df-134, p=0,043) από 

των φοιτητών του 6ου εξαμήνου (M.O. = 3,09, Τ.Α= 0, 84) όσον αφορά την ικανότητα 3. 

‘’Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία’’. Επίσης ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ. Ο= 3,61, Τ.Α= 0,85), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=3,64, df-133, p=0,000) από των φοιτητών του 6ου εξαμήνου (M.O. = 

3,02, Τ.Α= 0, 91) όσον αφορά την ικανότητα 6. ‘’Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη’’.  

 

γ)Τμήμα  

 

Για να εντοπιστεί αν ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τις 8 

βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση επηρεάζεται από το τμήμα στο οποίο φοιτούν, 

χρησιμοποιήθηκε το T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες που εξετάστηκαν ήταν οι  

οι φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ (Ν=67) και οι φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ (N=43).  
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Πίνακας 5.34. Επίδραση τμήματος σπουδών στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Τμήμα Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

Βασικές Ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 6Ο εξ.παμακ 67 3,43 0,82 2,26 108 0,026 

6ο εξ.ΑΠΘ 43 3,07 0,83 

5. Μεταγνωστικές ικανότητες 6Ο εξ.παμακ 67 3,78 0,85 2,65 108 0,009 

6ο εξ.ΑΠΘ 43 3,30 1,01 

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες 

που σχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη 

6Ο εξ.παμακ 67 3,82 0,90 4,50 108 0,000 

6ο εξ.ΑΠΘ 43 3,02 0,91 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς το τμήμα 

φοίτησης για δύο ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών του 

6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ (Μ. Ο= 3,43, Τ.Α= 0,82), είναι στατιστικά υψηλότερος (t=2,26 df=108, 

p=0,026) από των φοιτητών του 6ου εξαμήνου Α.Π.Θ. (M.O. = 3,07, Τ.Α= 0, 83) όσον αφορά 

την ικανότητα 2. ‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’. Επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών του 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ (Μ. Ο= 3,78, Τ.Α= 0,85), είναι στατιστικά υψηλότερος 

(t=2,65 df=108, p=0,009) από των φοιτητών του 6ου εξαμήνου Α.Π.Θ. (M.O. = 3,30, Τ.Α= 1,01) 

όσον αφορά την ικανότητα 5. ‘’Μεταγνωστικές ικανότητες’’. Επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των φοιτητών του 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ (Μ. Ο= 3,82, Τ.Α= 0,90), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=4,50 df=108, p=0,000) από των φοιτητών του 6ου εξαμήνου Α.Π.Θ. 

(M.O. = 3,02, Τ.Α= 0,91) όσον αφορά την ικανότητα 6. ‘’Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες 

που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη’’.  

 

δ)Ηλικία/κατοχή πτυχίου/τίτλου σπουδών 

 

Για να διαπιστωθεί αν η ηλικία και η κατοχή ή όχι άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών παίζουν 

κάποιον ρόλο στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων μέσο όρο 

χρησιμοποιήθηκε το T-test. Οι δύο ομάδες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το T-test ήταν η ομάδα 

των φοιτητών μέχρι την ηλικία των 23, οι οποίοι δεν έχουν άλλο πτυχίο (N=194) και η ομάδα 
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των φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από τα 24 έτη, οι οποίοι είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου/τίτλου 

σπουδών (N=12). 

 

Πίνακας 5.35. Επίδραση της ηλικίας και κατοχής ή όχι πτυχίου/τίτλου σπουδών στον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Ηλικία/Πτυχίο Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

 

Μέχρι 23/ΟΧΙ 193 3,12 0,84 -3,006 202 0,003 

24 και πάνω/ΝΑΙ 11 3,90 0,94 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών 24 

ετών και μεγαλύτεροι, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου (Μ. Ο= 3,90, Τ.Α= 0,94), είναι 

στατιστικά υψηλότερος (t=3,006 df=202, p=0,003) από των φοιτητών που έχουν ηλικία μέχρι 23 

έτη και δεν είναι ακόμα κάτοχοι κάποιου πτυχίου/τίτλου σπουδών (M.O. = 3,12, Τ.Α= 0, 8) όσον 

αφορά την ικανότητα 2. ‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’. Φυσικά, λόγω της πολύ μεγάλης 

διαφοράς των 2 πληθυσμών που συγκρίθηκαν, το εύρημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 

προσοχή. 

 

ε)Παρακολούθηση μέχρι στιγμής μαθημάτων που απαιτούνται για λήψη πτυχίου 

 

Εξετάστηκε αν ο αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των βασικών ικανοτήτων για τη 

δια βίου μάθηση επηρεάζεται από την παρακολούθηση ή όχι των μαθημάτων που απαιτούνται 

μέχρι στιγμής για λήψη πτυχίου.  

 

Πίνακας 5.36. Επίδραση παρακολούθησης ή μη μαθημάτων στον βαθμό κατάκτησης των βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Παρακολούθ

ηση 

μαθημάτων 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

 

ΌΧΙ 69 3,35 0,82 2,195 200 0,029 

ΝΑΙ 133 3,07 0,88 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο μέσος όρος των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν 

έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση 

πτυχίου (Μ.Ο. 3,35, Τ.Α 0,82) είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t= 2,195, df=200, 

p=0,029) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει μέχρι 

στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου, όσον αφορά την 

ικανότητα 2. ‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’.  

 

Στ) Επιλογή σχολής 

 

 Για να διαπιστωθεί αν ο αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη 

διά βίου μάθηση επηρεάζεται από το αν η εισαγωγή τους στη σχολή αποτελούσε 1η, 2η ή 3η ή πιο 

χαμηλή επιλογή έγινε ανάλυση ANOVA. Oι 3 ομάδες για τις οποίες έγινε η ανάλυση ANOVA 

ήταν όσοι δήλωσαν το τμήμα στο οποίο φοιτούν ως πρώτη επιλογή (N=116), η δεύτερη ομάδα 

όσοι δήλωσαν το τμήμα ως δεύτερη επιλογή (N=59) και η τρίτη ομάδα όσοι δήλωσαν το τμήμα 

ως τρίτη ή μεγαλύτερη επιλογή (Ν=29).  

 

Πίνακας 5.37. Επίδραση της προτίμησης για εισαγωγή στη σχολή φοίτησης στον βαθμό 

κατάκτησης των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

8 ικανότητες Επιλογή Ν Μ.Ο Τ.Α. p 

4. Ψηφιακή 
ικανότητα 

 

1η επιλογή 115 3,79 0,79 p=0,026 

 
2η επιλογή 58 3,43 0,84 

≥3η επιλογή 29 3,62 0,94 

Σύνολο 202 3,66 0,84  

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

ποια επιλογή των φοιτητών αποτελούσε η εισαγωγή στη σχολή (1η, 2η ή ≥3) και στον βαθμό 

στον οποίο δηλώνουν ότι έχουν κατακτήσει την ψηφιακή ικανότητα. F(2, 199)= 3,705, p=0,026. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα post hoc κριτήρια Tukey HSD, Scheffe, LSD και Bonferroni η 

διαφορά αυτή εντοπίζεται μεταξύ των φοιτητών για τους οποίους η εισαγωγή στο τμήμα 

φοίτησής τους αποτελούσε πρώτη τους επιλογή (Μ.Ο. 3,79, Τ.Α. 0,79) και αυτών για τους 

οποίους η εισαγωγή στο τμήμα φοίτησης αποτελούσε δεύτερη επιλογή (Μ.Ο. 3,43, Τ.Α. 0,84).  
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5.10.2 Συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων 

για τη διά βίου μάθηση με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων 

  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ του αντιλαμβανόμενου 

βαθμού κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης των 28 ικανοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται όλες οι συσχετίσεις πάνω από 0,200. 

Όπως φαίνεται, πολλές από αυτές τις συσχετίσεις είναι σημαντικές στο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p=0,001. Οι συσχετίσεις δείχνουν κυρίως μικρή και μέτρια θετική σχέση 

ανάμεσα στον βαθμό κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και τον βαθμό 

κατάκτησης των 28 ικανοτήτων.  

 

Πίνακας 5.38. Συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων 

για τη διά βίου μάθηση με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων 

Ικανότητες 1. Επικ 
στη 
μητρική 
γλώσσα 

2.Επικ 
σε 
ξένες 
γλώσ
σες 

3.Μαθ 
ικαν και 
βας ικ 
στην 
επιστ κ 
τεχνολ 

4.Ψηφ
ιακή ικ 

5.Μετα
γν. ικ 
Μαθαί
νω 
πώς να 
μαθαίν 

6.Κοιν 
ικ κ ικ 

7. 
Πρωτ 
κ 
επιχε
ιρημ
ατ 

8. Πολιτ 
γνώση κ 
έκφραση 

1. Γνώση του αντικειμένου 
διδασκαλίας 

0,227, 
p=0,001 

 

- - - 0,314 
p=0,00
0 

0,260 
p=0,0
00 

0,274 
P=0,0
00 

- 

2. Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου 

- - - - 0,247 
p=0,00
0 

0,232 
p=0,0
00 

- - 

3.Γενική Παιδαγωγική 
γνώση 

- 0,202 
p=0,0
04 

 

0,216 
p=0,002 

- 0,160 
p=0,02
2 

- - - 

4. Γνώση των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών 

- - - - 0,239 
p=0,00
1 

0,208 
p=0,0
00 

0,251 
p=0,0
00 

0,272 
p=0,000 

5. Γνώσεις για τη 
θεμελίωση της 
παιδαγωγικής επιστήμης 

- - - - 0,228 
p=0,00
1 

- - - 

6.Κατανόηση του πώς η 
εκπαιδευτική πολιτική 

- - - - 0,159 
p=0,00

0,216
p=0,0

- - 
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επηρεάζει τη διδασκαλία 1 00 

7. Γνώση για θέματα 
συμπερίληψης/ενσωμάτωσ
ης και διαφορετικότητας 

- - - - - - - - 

8.Γνώση για την 
αποτελεσματική χρήση των 
ΤΠΕ στη μάθηση 

- 0,274 
p=0,0
00 

0,311 
p=0,000 

 

0,359 
p=0,00
0 

0,248 
p=0,00
0 

p=0,3
32 
0,000 

0,208 
0,003 

- 

9. Γνώσεις αναπτυξιακής 
ψυχολογίας 

- 0,306 
p=0,0
00 

 

- 0,250 
p=0,00
0 

0,388 
P=0,00
0 

0,353 
P=0,0
00 

0,209 
0,003 

0,312 
0,000 

10. Γνώσεις δυναμικής της 
ομάδας, θεωρίες μάθησης, 
κίνητρα 

- - - 0,222 
p= 
0,001 

P=0,30
9 
0,000 

0,278 
P=0,0
00 

0,208 
0,003 

0,288 
0,000 

11. Γνώσεις για τις 
διαδικασίες και τις 
μεθόδους αξιολόγησης  

- - - 0,208 
p=0,00
3 

P=0,29
5 
0,000 

0,261 
P=0,0
00 

- 0,205 
0,003 

12.Σχεδιασμός, διαχείριση 
και συντονισμός της 
διδασκαλίας 

- - - - P=0,26
3 
0,000 

0,279 
P=0,0
00 

0,227 
0,001 

- 

13. Χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού και τεχνολογιών 

- - 0,321 
p=0,000 

0,303 
p=0,00
0 

P=0,28
1 
0,000 

0,272 
P=0,0
00 

0,236 
0,001 

- 

14.Διαχείριση μαθητών και 
ομάδων 

- - 0,247 
p=0,000 

- 0,286 
P=0,00
0 

0,350 
P=0,0
00 

0,327 
0,001 

0,241 
0,001 

15. Παρακολούθηση, 
προσαρμογή και 
αξιολόγηση των στόχων και 
διαδικασιών 
διδασκαλίας/μάθησης 

- - 0,225 
p=0,001 

 

- 0,278 
P=0,00
0 

0,375 
P=0,0
00 

0,207 
0,003 

0,269 
0,000 

16. Συλλογή, ανάλυση, 
ερμηνεία στοιχείων και 
δεδομένων για 
επαγγελματικές αποφάσεις 
και βελτίωση της 
διδασκαλίας/μάθησης.  

- - - 0,259 
p=0,00
0 

0,334 
P=0,00
0 

0,349 
P=0,0
00 

0,304 
0,000 

0,298 
0,000 

17. Δημιουργία, ανάπτυξη 
και εφαρμογή της 
ερευνητικής γνώσης με 
σκοπό τη βελτίωση των 
διδακτικών πρακτικών 

- 0,245 
p=0,0
00 

0,200 
p=0,004 

0,296 
p=0,00
0 

0,317 
P=0,00
0 

0,398 
P=0,0
00 

0,299 
0,000 

0,266 
0,000 

18. Συνεργασία με 
συναδέλφους, γονείς και 
κοινωνικές υπηρεσίες  

- - - 0,243 
p=0,00
0 

 

0,303 
P=0,00
0 

0,385 
P=0,0
00 

0,236 
0,001 

0,246 
0,000 

19. Δεξιότητες - - - 0,287 0,371 0,506 0,393 0,309 
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διαπραγμάτευσης π=0,00
0 

0,000 P=0,0
00 

P=0,0
00 

P=0,000 

20.Αναστοχαστικές, 
μεταγνωστικές, 
διαπροσωπικές δεξιότητες 

- - - 0,305 
π=0,00
0 

0,406 
0,000 

0,435 
P=0,0
00 

0,263 
P=0,0
00 

0,254 
P=0,000 

21.Δεξιότητες 
προσαρμογής σε 
εκπαιδευτικά πλαίσια που 
χαρακτηρίζονται από 
πολυεπίπεδες δυναμικές 

- 0,238 
π=0,0
01 

 

- 0,360 
π=0,00
0 

0,419 
0,000 

0,432 
P=0,0
00 

0,309 
P=0,0
00 

0,237 
P=0,001 

22.Επιστημολογική 
συνειδητότητα/επίγνωση 

- 0,222 
π=0,0
01 

- - 0,364 
0,000 

0,390 
P=0,0
00 

- 0,230 
P=0,001 

23. Διάθεση για αλλαγή, 
ευελιξία, συνεχή διά βίου 
μάθηση στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής ανάπτυξης 

- - - - 0,265 
0,000 

0,288 
P=0,0
00 

- - 

24. Δέσμευση στην 
προαγωγή της μάθησης 
όλων των μαθητών 

- - - - 0,253 
0,000 

0,207 
P=0,0
03 

- - 

25.Διάθεση για την 
προαγωγή των 
δημοκρατικών στάσεων και 
πρακτικών των μαθητών 
ως Ευρωπαίων πολιτών 

- - - - - - - - 

26. Κριτική στάση απέναντι 
στη δική μου διδασκαλία 

- - - - - 0,207 
P=0,0
03 

- 0,235 
P=0,000 

27.Διάθεση για ομαδική 
εργασία, συνεργασία και 
δικτύωση 

- - - 0,214 
p=0,00
2 

 

- 0,271 
P=0,0
00 

0,203 
P=0,0
04 

- 

28.Αίσθηση 
αυτοαποτελεσματικότητας 

- - - 0,209 
p=0,00
3 

0,341 
p=0,00
0 

0,330 
P=0,0
00 

0,341 
P=0,0
00 

0,226 
P=0,001 

Γνώσεις - 0,229 
p=0,0
01 

0,204 
p=0,004 

0,240 
p=0,00
1 

 

0,368 
p=0,00
0 

0,373 
P=0,0
00 

0,249 
P=0,0
00 

0,277 
P=0,000 

Δεξιότητες - 0,230 
π=0,0
01 

0,274 
π=0,000 

 

0,378 
π=0,00
0 

0,473 
0,000 

0,554 
P=0,0
00 

0,404 
P=0,0
00 

0,360 
P=0,000 

Στάσεις - - 0,210 
π=0,003 

0,236 
π=0,00
1 

0,356 
0,000 

0,378 
P=0,0
00 

0,220 
P=0,0
02 

0,270 
P=0,000 
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5.10. 3 Συσχέτιση βαθμού κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

με άποψη για τη λίστα, συμμετοχή σε Eramsus, γνώση του e-twinning.  

 

α) Συσχέτιση του βαθμού κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση 

με την άποψη για τη λίστα με ικανότητες εκπαιδευτικών. 

  

Έγινε έλεγχος με τη χρήση του Pearson R για να διαπιστωθεί αν η άποψη που έχουν οι 

φοιτητές για την ύπαρξη λιστών με ικανότητες για εκπαιδευτικούς συσχετίζεται με τον βαθμό 

κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση. Βρέθηκε μία μικρή θετική 

συσχέτιση της θετικής άποψης για τη λίστα με την κατάκτηση της ικανότητας ‘’Επικοινωνία στη 

μητρική γλώσσα’’ r (199)=0,146, p=0,40. Η θετική άποψη για τη λίστα δε φάνηκε να 

συσχετίζεται με την κατάκτηση των άλλων ικανοτήτων.  

 

β)Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus και βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων 

για τη διά βίου μάθηση.  

 

Για να εντοπιστεί αν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus, 

πραγματοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες που συγκρίθηκαν ήταν οι 

φοιτητές που συμμετείχαν/είχαν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus και 

εκείνοι που δεν συμμετείχαν/δεν είχαν την πρόθεση να συμμετέχουν. 

 

Πίνακας 5.39. Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Συμμετοχή 

σε 

πρόγραμμα 

Erasmus 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

 

ΌΧΙ 167 3,07 0,85 -3,23 202 0,001 

NAI 37 3,57 0,80 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν 

συμμετέχει/θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus (Μ.Ο. 3,57, Τ.Α 0,80) είναι στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερος (t= 3,23 df=202, p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δεν 

έχουν συμμετέχει/δεν θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus (Μ.Ο. 3,07, Τ.Α. 0,85) όσον 

αφορά την ικανότητα 2. ‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’.  

 

γ)Γνώση του προγράμματος e-twinning και βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση. 

 

Για να εντοπιστεί αν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και τη γνώση του προγράμματος E-Twinning, 

πραγματοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες που συγκρίθηκαν ήταν οι 

φοιτητές που γνώριζαν το πρόγραμμα e-twinning και αυτοί που δεν το γνώριζαν.  

 

Πίνακας 5.40. Γνώση του προγράμματος e-Twinning και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης 

των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση.  

 

 

Γνώση του 

προγράμματ

ος e-

twinning 

Ν Μ.Ο Τ.Α. t df P 

2.Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

 

ΌXI 177 3,11 0,85 -2,08 202 0,039 

NAI 27 3,48 0,89 

3. Μαθηματική ικανότητα και 
βασικές ικανότητες στην 
επιστήμη και την τεχνολογία 

 

ΌΧΙ 177 3,24 0,82 -2,08 202 0,039 

ΝΑΙ 27 3,59 0,89 

 

 

Ο μέσος όρος των φοιτητών που γνωρίζουν το e-twinning (Μ.Ο. 3,48, Τ.Α. 0,89) είναι 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t= 2,08 df=202, p=0,039) από τον μέσο όρο των φοιτητών 

που δεν γνωρίζουν το e-twinning (Μ.Ο. 3,11, Τ.Α. 0,85) όσον αφορά την ικανότητα 2. 

‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’. Επίσης ο μέσος όρος των φοιτητών που γνωρίζουν το e-
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twinning (Μ.Ο. 3,59, Τ.Α. 0,89) είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t= 2,08 df=202, 

p=0,039) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δεν γνωρίζουν το e-twinning (Μ.Ο.3,24, Τ.Α. 

0,82) όσον αφορά την ικανότητα 3. ‘’Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην 

επιστήμη και την τεχνολογία’’. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

προσοχή λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο πληθυσμών που συγκρίθηκαν. 

 

δ) Επιθυμία για εργασία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (ή του εξωτερικού) και βαθμός 

κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση  

 

Για να εντοπιστεί αν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και την επιθυμία για εργασία στο εξωτερικό, 

πραγματοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες που συγκρίθηκαν ήταν οι 

φοιτητές που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό και εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται. Ο 

αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση δεν έδειξε να 

διαφοροποιείται ανάλογα με την επιθυμία ή όχι για εργασία στο εξωτερικό. 
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Πίνακας 5.41. Συγκεντρωτικός πίνακας των επιδράσεων των δημογραφικών και άλλων στοιχείων 

στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 

 Φύλο
126 

Εξάμηνο
127 

Τμήμα
128 

Ηλ/πτ.
129 

Παρκ 

μαθ
130 

Προτ.
131 

Erasmus
132 

E-

twin
133 

1. Επικοινωνία στη 

μητρική γλώσσα 
        

2. Επικοινωνία σε 

ξένες γλώσσες 
  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

3. Μαθηματική 

ικανότητα και 

βασικές ικανότητες 

στην επιστήμη και 

την τεχνολογία 

✓  ✓       ✓  

4. Ψηφιακή 

ικανότητα 
     ✓    

5. Μεταγνωστικές 

ικανότητες 
  ✓       

6. Κοινωνικές 

ικανότητες και 
 ✓  ✓       

                                                           
126 Φύλο: Οι άντρες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο στη σημειωμένη βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση. 
Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς που 
συγκρίθηκαν. 
127 Εξάμηνο: Συγκρίθηκαν το 6ο εξάμηνο ΑΠΘ με το 8ο εξάμηνο ΑΠΘ. Το 8ο εξάμηνο ΑΠΘ έχει μεγαλύτερο μέσο 
όρο.  
128 Τμήμα: Συγκρίθηκαν το 6ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ με το 6ο εξάμηνο ΑΠΘ. Το 6ο εξάμηνο ΠΑΜΑΚ έχει μεγαλύτερο 
μέσο όρο. 
129 Ηλικία/κατοχή πτυχίου: Συγκρίθηκαν οι φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από 24 έτη, οι οποίοι είχαν ήδη ένα 
πτυχίο, με τους φοιτητές <23 έτη, οι οποίοι δεν είχαν ακόμα πτυχίο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία/κάτοχοι πτυχίου 
φοιτητές έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο. Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά 
ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς που συγκρίθηκαν. 
130 Παρακολούθηση μαθημάτων: Συγκρίθηκαν οι φοιτητές οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει μέχρι 
στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου με τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δεν τα 
έχουν παρακολουθήσει. Οι φοιτητές που δήλωσαν ότι δεν τα έχουν παρακολουθήσει έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο 
στη σημειωμένη ικανότητα.  
131 Προτίμηση: Συγκρίθηκαν μεταξύ τους 3 ομάδες: Οι φοιτητές για τους οποίους η σχολή τους αποτελούσε 1η 
επιλογή, αυτοί για τους οποίους αποτελούσε δεύτερη επιλογή και αυτοί για τους οποίους αποτελούσε ≥3 
επιλογή. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φοιτητές για τους οποίους αποτελούσε 1η επιλογή και 
αυτούς για τους οποίους αποτελούσε 2η.  
132 Erasmus: Οι φοιτητές που πήγανε/θα πάνε Erasmus μεγαλύτερο μέσο όρο από αυτούς που δεν πήγαν/δεν θα 
πάνε στη σημειωμένη ικανότητα. Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά ανάμεσα 
στους δύο πληθυσμούς που συγκρίθηκαν. 
133 E-twinning: Οι φοιτητές που δήλωσαν ότι γνωρίζουν το πρόγραμμα E-twinning έχουν μεγαλύτερο μέσο όσο 
στις σημειωμένες ικανότητες. Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους 
δύο πληθυσμούς που συγκρίθηκαν. 
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ικανότητες που 

σχετίζονται με την 

ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη 

7. Πρωτοβουλία 

και 

επιχειρηματικότητ

α 

        

8. Πολιτιστική 

γνώση και 

έκφραση 

        

 

Πίνακας 5.42. Συγκεντρωτικός πίνακας των επιδράσεων των δημογραφικών και άλλων στοιχείων 

στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ικανότητες φύλο 
134 

εξάμηνο 
135 

τμήμα 
136 

ηλικία/

πτυχίο
137 

παρακ 

μαθ.138 

προτίμ

ηση139 

 

Eras
140 

Εργ. 

Ευρ.
141 

1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11) ✓  ✓  - ✓  ✓  -   

2η μεταβλητή-Δεξιότητες (Ικανότητες 12-

21) 

✓  ✓  -         -      - -   

3η μεταβλητή-Στάσεις (Ικανότητες 22-28) -        - -         -    - -   

1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας ✓  - -        - - - ✓   

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου ✓  ✓  - ✓  ✓  -   

3.Γενική Παιδαγωγική γνώση ✓  - ✓  ✓  ✓  -   

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών 

- ✓  - - ✓  -   

5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της 

παιδαγωγικής επιστήμης 

- -  - - -   

6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική 

πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία 

✓  ✓  - - ✓  -  ✓  

                                                           
134  α)Φύλο: Σε όλες τις σημειωμένες περιπτώσεις υψηλότερος ο μέσος όρος των αντρών από των γυναικών 
Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς που 
συγκρίθηκαν. 
135 β)Εξάμηνο: Σύγκριση ανάμεσα σε φοιτητές ΑΠΘ 6ου εξαμήνου και ΑΠΘ 8ου εξαμήνου, σε όλες τις σημειωμένες 
περιπτώσεις υψηλότερος ο μέσος όρος των φοιτητών ΑΠΘ 8ου εξαμήνου  
136 Γ)Τμήμα: Σύγκριση ανάμεσα στους φοιτητές 6ου εξαμήνου ΑΠΘ και φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ. Σε όλες τις 
σημειωμένες ικανότητες, εκτός από τη ‘’Γενική Παιδαγωγική Γνώση’’, υψηλότερος ο μέσος όρος φοιτητών ΠΑΜΑΚ 
137 δ)Ηλικία: Για όλες τις σημειωμένες ικανότητες μεγαλύτερος ο μέσος όρος των φοιτητών ≥24 ετών και κατόχων 
πτυχίου 
138 ε)παρακολούθηση μαθημάτων: σε όλες τις σημειωμένες ικανότητες μεγαλύτερος ο μέσος όρος αυτών που 
δηλώνουν ότι παρακολούθησαν μέχρι στιγμής τα απαιτούμενα για απόκτηση πτυχίου μαθήματα 
139 Στ)προτίμηση φοιτητών για εισαγωγή στη σχολή.  
140 Erasmus: Οι φοιτητές που συμμετείχαν/θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο 
στις σημειωμένες ικανότητες. Προσοχή στα ευρήματα γιατί υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους 
δύο πληθυσμούς που συγκρίθηκαν. 
141 Επιθυμία για εργασία σε άλλη χώρα της Ε.Ε.: Οι φοιτητές που δήλωσαν ενδιαφέρον για εργασία σε άλλες 
χώρες έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις σημειωμένες ικανότητες.  
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7. Γνώση για θέματα 

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 

διαφορετικότητας 

- - - - - -   

8.Γνώση για την αποτελεσματική χρήση 

των ΤΠΕ στη μάθηση 

- ✓  - - - -   

9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας - - ✓  - - -   

10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, 

θεωρίες μάθησης, κίνητρα 

- - - - - -   

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης  

✓  ✓  - - ✓  -   

12.Σχεδιασμός, διαχείριση και 

συντονισμός της διδασκαλίας 

- ✓  - ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνολογιών 

- ✓  - - - ✓  ✓  ✓  

14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων - - - - ✓  -   

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης 

✓  ✓  - ✓  - ✓  ✓  ✓  

16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία στοιχείων 

και δεδομένων για επαγγελματικές 

αποφάσεις και βελτίωση της 

διδασκαλίας/μάθησης.  

- - - - - -   

17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή 

της ερευνητικής γνώσης με σκοπό τη 

βελτίωση των διδακτικών πρακτικών 

- - - - - -   

18. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες  

- ✓  ✓  - - -   

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης - ✓  ✓  - - -   

20.Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, 

διαπροσωπικές δεξιότητες 

- ✓  - - - -   

21.Δεξιότητες προσαρμογής σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται 

από πολυεπίπεδες δυναμικές 

✓  ✓  ✓  - - -   

22.Επιστημολογική 

συνειδητότητα/επίγνωση 

✓  - - ✓  - -  ✓  

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή 

διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

- - - - - -  ✓  

24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης 

όλων των μαθητών 

- - - - - -   

25.Διάθεση για την προαγωγή των 

δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των 

μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών 

- - - - - -   

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου 

διδασκαλία 

- - - - - -   

27.Διάθεση για ομαδική εργασία, 

συνεργασία και δικτύωση 

- - - - - -   

28.Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας - - - - - -   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1.  Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

    Στην ενότητα της συζήτησης συζητιούνται τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας 

έρευνας σε σχέση με τον σκοπό και τους στόχους της και γίνεται σύγκριση με δεδομένα από την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.  

    Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο οι 

φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σπουδών τους κάποιες ικανότητες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σημαντικές για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα. Για τον σκοπό αυτό μοιράστηκε σε φοιτητές 6ου εξαμήνου φοιτητών 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ και 6ου και 8ου εξαμήνου Π.Τ.Δ.Ε Α.Π.Θ ένα 

ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 

προτείνονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 ως σημαντικές για όλους τους 

εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα και το αντικείμενο που διδάσκουν.142 Είναι 

σημαντικό βέβαια να αναφερθεί ξανά ότι η διαδικασία απόκτησης ικανοτήτων θεωρείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διαδικασία διά βίου μάθησης και από τους εκπαιδευτικούς 

αναμένεται να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

τους.143  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι, από τις 28 ικανότητες (γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις) που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι φοιτητές θεωρούν ότι 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες που 

ανήκουν στον τομέα των στάσεων (Μ.Ο. 3,96, Τ.Α. 0,59 από πιθανή βαθμολογία από το 1 μέχρι 

το 5), ακολουθεί η μεταβλητή των γνώσεων (Μ.Ο. 3,45, Τ.Α. 0,50) και τέλος η μεταβλητή των 

δεξιοτήτων (Μ.Ο. 3,11, Τ.Α. 0,61).  Οι μέσοι όροι που αναφέρθηκαν αφορούν τον μέσο όρο που 

βγήκε από όλες τις ικανότητες που ανήκουν σε κάθε μία κατηγορία (γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις).  

                                                           
142European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg, 

σελ. 25-26.  
143 Ό.π., ETUCE (European Trade Union Committee for Education) (2008). Teacher Education in Europe. An 

ETUCE Policy Paper. Brussels: ETUCE.  
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Παρατηρώντας τον πίνακα 5.6. στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων144, όπου 

παρουσιάζονται οι 28 ικανότητες σε φθίνουσα σειρά, βλέπουμε ότι, σε κλίμακα από 1 έως 5, 

μόνο οι 4 πρώτες, που ανήκουν όλες στην ομάδα των στάσεων, έχουν μέσο όρο πάνω από 4. Το 

γεγονός ότι οι ικανότητες που οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό ανήκουν στον τομέα των στάσεων θυμίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας της 

Τσοπανίδου145, η οποία αφορούσε τη διαπολιτισμική επάρκεια των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Η έρευνα απευθυνόταν σε φοιτητές φιλοσοφικής οι οποίοι ρωτήθηκαν για γνώσεις, δεξιότητες 

και αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας. Ενώ όσον αφορά τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες για τη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας οι απαντήσεις των φοιτητών 

βρίσκονταν στο μέτρια/αρκετά, όσον αφορά τις αντιλήψεις υπήρχαν μεγάλα ποσοστά στο 

πολύ/πάρα πολύ.  

Ένας ακόμα ερευνητικός στόχος της εργασίας ήταν επίσης να διερευνηθούν πιθανές 

διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των συμμετεχόντων, ανάλογα με τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά,  στον βαθμό που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κάποιες ικανότητες. 

 Αφού εξετάστηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον αντιλαμβανόμενο 

βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης κάποιων από τις ικανότητες ανάλογα με 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το εξάμηνο, το τμήμα, η ηλικία των φοιτητών και το αν ήταν 

κάτοχοι άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών ή όχι, το αν δήλωσαν ότι παρακολούθησαν μέχρι 

στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου ή όχι και η προτίμηση των 

φοιτητών για την εισαγωγή τους στη σχολή όπου φοιτούν.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το φύλο των φοιτητών, διαπιστώθηκε ότι οι άντρες έχουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο από τις γυναίκες όσον αφορά τις ομαδοποιημένες μεταβλητές των 

γνώσεων (ικανότητες 1-11), των δεξιοτήτων (ικανότητες 11-21) και όσον αφορά τις επιμέρους 

ικανότητες, έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις ικανότητες ‘’1. Γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας’’, ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’, ‘’3.Γενική Παιδαγωγική γνώση’’, 

‘’6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα με το από 

                                                           
144 Πίνακας 5.6. Κατάταξη των 28 ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) κατά φθίνουσα σειρά ως προς τον 

αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης της κάθε μίας από τους φοιτητές   
145 Τσοπανίδου Ζ. (2013). Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον.  Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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πού πηγάζει (πολιτική του σχολείου, πολιτική του υπουργείου)’’, ‘’11. Γνώσεις για τις 

διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης’’, από τον τομέα των γνώσεων, ‘’15. 

Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης’’ και ‘’21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές’ από τον τομέα των δεξιοτήτων. Τέλος, οι άντρες 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο από τις γυναίκες και σε μια ικανότητα από τον τομέα των στάσεων, 

τη ‘’22. Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση’’, κάτι που αποτελεί μία από τις λίγες 

διαφορές που παρατηρούνται στον τομέα των στάσεων, για τις οποίες γενικά παρατηρήθηκε ότι 

οι περισσότεροι φοιτητές/τριες θεωρούσαν ότι είχαν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό.  

Υπενθυμίζεται ότι τα ευρήματα σχετικά με το φύλο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

προσοχή, καθώς στην παρούσα έρευνα υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους πληθυσμούς που 

συγκρίθηκαν (26 άνδρες και 178 γυναίκες), γεγονός που δεν επιτρέπει να εξαχθούν με ασφάλεια 

στατιστικά συμπεράσματα. Διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρήθηκαν και σε έρευνα που 

έγινε από τους  σε τελειόφοιτους παιδαγωγικού τμήματος στην Φινλανδία από τους Saloviita Τ. 

& Tolvanen Α.146,στην οποία συμμετείχαν 85 άντρες και 299 γυναίκες, δηλαδή οι διαφορές του 

πληθυσμού ανάμεσα στα δύο φύλα ήταν πιο ισορροπημένες. Στην έρευνα των Saloviita Τ. & 

Tolvanen Α. διαπιστώθηκε ότι οι άντρες είχαν υψηλότερο σκορ από τις γυναίκες στην 

Παιδαγωγική Περιεχομένου και στην Ειδική Εκπαίδευση. Είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις, 

καθώς στη φινλανδική έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε το παρόν ερωτηματολόγιο αλλά η κλίμακα 

INTASC, η οποία αναπτύχθηκε στην Αμερική και αποτελούνταν μόνο από 10 ερωτήσεις, 

ωστόσο η παιδαγωγική περιεχομένου αναφερόταν σε εκείνο το ερωτηματολόγιο ως ‘’οι 

επιστήμες στο σχολείο και πώς διδάσκονται στο σχολείο’΄, επομένως μπορεί συγκριθεί με την 

ικανότητα ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου΄΄ του παρόντος ερωτηματολογίου και ίσως να 

σχετίζεται και με τις ικανότητες ’1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας’’, και ‘’3.Γενική 

Παιδαγωγική γνώση’’.  

 Όσον αφορά διαφορές στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης ικανοτήτων ανάλογα με 

το εξάμηνο, συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι των απαντήσεων  43 φοιτητών/τριών Π.Τ.Δ.Ε ΑΠΘ 6ου 

εξαμήνου και 94 φοιτητών/τριών ΑΠΘ 8ου εξαμήνου. Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου του ΑΠΘ 

φαίνονται να θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό από τους φοιτητές 6ου 

                                                           
146 Saloviita Τ. & Tolvanen Α.(2017): Outcomes of primary teacher education in Finland: an exit survey. Teaching 

Education, 28 (2), 211-225 
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εξαμήνου ΑΠΘ τις ομαδοποιημένες ικανότητες ‘’1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11)’’ 

και’’ 2η μεταβλητή-Δεξιότητες (Ικανότητες 12-21)’’, ενώ, όσον αφορά τις επιμέρους ικανότητες, 

οι μεγαλύτεροι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες‘’2. 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’, ‘’4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών’’, 

‘’6.Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία’’, ‘’8.Γνώση για την 

αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση’’, ‘’11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις 

μεθόδους αξιολόγησης’’, ‘’12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’, ‘’13. 

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’, ‘’15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και 

αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης’’, ‘’18. Συνεργασία με 

συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες’’, ‘’19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης(π.χ. 

κοινωνικές και πολιτικές αλληλεπιδράσεις με διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς, παράγοντες και 

πλαίσια εφαρμογής)’’, ‘’21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες δυναμικές’’. Το γεγονός ότι οι φοιτητές μεγαλύτερου 

εξαμήνου αναφέρουν μεγαλύτερο βαθμό κατάκτησης τόσο πολλών γνώσεων και δεξιοτήτων 

είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό, καθώς ο ένας παραπάνω χρόνος σπουδών φαίνεται να 

οδήγησε σε μεγαλύτερο βαθμό κατάκτησης αυτών των ικανοτήτων. Συμφωνεί με τα ευρήματα 

της έρευνας της Τσοπανίδου, όπου οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων ανέφεραν επίσης ότι 

κατείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

σε σχέση με τους φοιτητές των μικρότερων εξαμήνων.147 Το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται καμία 

διαφορά ανάμεσα σε φοιτητές 6ου και 8ου εξαμήνου στις ικανότητες που ανήκουν στις στάσεις, 

εύρημα που συμφωνεί επίσης με τα αποτελέσματα της έρευνας της Τσοπανίδου, ίσως δείχνει ότι 

οι στάσεις των φοιτητών δεν μεταβάλλονται εύκολα με τις σπουδές, κάτι που συμφωνεί και με 

την έρευνα του Pohan148, σύμφωνα με την οποία οι στάσεις/διαθέσεις των φοιτητών δε 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των σπουδών.   

Όσον αφορά την επιρροή του τμήματος σπουδών στην αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης των 28 ικανοτήτων, συγκρίθηκαν 68 φοιτητές/τριες 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ με 43 

φοιτητές/τριες 6ου εξαμήνου ΑΠΘ. Οι φοιτητές του ΑΠΘ είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο στην 

                                                           
147 Τσοπανίδου Ζ. (2013). Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον.  Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
148 Pohan, C. (1996). Preservice teachers’ beliefs about diversity. Uncovering factors leading to Multicultural 

reponeveness. 
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ικανότητα ‘’3.Γενική Παιδαγωγική γνώση’’, ενώ οι φοιτητές ΠΑΜΑΚ είχαν μεγαλύτερο μέσο 

όρο στις ικανότητες ‘’9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας’’, ‘’18. Συνεργασία με 

συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες’’,‘’19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης’’ και 

‘’21.Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδες 

δυναμικές’’. Αυτές οι διαφορές πιθανόν να οφείλονται στον διαφορετικό προσανατολισμό των 2 

τμημάτων, αφού το Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης προετοιμάζει δασκάλους γενικής αγωγής ενώ το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ προετοιμάζει δασκάλους ειδικής 

αγωγής και πιθανόν λόγω του διαφορετικού ρόλου των δασκάλων ειδικής αγωγής στα σχολεία 

δίνει περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, κάτι που φαίνεται και στους 

οδηγούς σπουδών των τμημάτων.149 

 Όσον αφορά την επιρροή του δημογραφικού στοιχείου ηλικία/κτήση πτυχίου, αν και οι 

φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από 24 και κάτοχοι πτυχίου ήταν μόνο 12, συγκρίθηκαν με τους 

υπόλοιπους 194 φοιτητές του δείγματος που είχαν ηλικία μικρότερη από 23 και δεν ήταν 

κάτοχοι πτυχίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και κάτοχοι πτυχίου 

φοιτητές έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στην 1η μεταβλητή-Γνώσεις (Ικανότητες 1-11), στις 

γνώσεις ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’, ‘’3.Γενική Παιδαγωγική γνώση’’, στις 

δεξιότητες ‘’12.Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’, ‘’15. 

Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης και από τις στάσεις ‘’22.Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση.’’ 

Φυσικά λόγω της μεγάλης αριθμητικής διαφοράς των 2 πληθυσμών που συγκρίθηκαν τα 

αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή.  

  Επίσης, έγινε σύγκριση ανάμεσα στους φοιτητές που δήλωσαν ότι έχουν 

παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου και 

                                                           
149 Οδηγός σπουδών 2014-2015. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.Διαθέσιμο στο 

http://www.educ.auth.gr/educdrupal/sites/default/files/files/odhgos_spoudwn_PTDE_el_14_15.pdf  και  

Οδηγός σπουδών 2015-2016. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Διαθέσιμο στο http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf 

 

 
 
 

http://www.educ.auth.gr/educdrupal/sites/default/files/files/odhgos_spoudwn_PTDE_el_14_15.pdf
http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf
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σε αυτούς που δήλωσαν πως δεν τα έχουν παρακολουθήσει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

φοιτητές που δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα (135 

φοιτητές) που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από αυτούς που 

δήλωσαν ότι δεν τα έχουν παρακολουθήσει (69 φοιτητές) στην 1η μεταβλητή-Γνώσεις 

(Ικανότητες 1-11), στις γνώσεις ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’’, ‘’3.Γενική 

Παιδαγωγική γνώση’’, ‘’ 4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών’’, ‘’6.Κατανόηση 

του πώς η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διδασκαλία’’, ‘’11. Γνώσεις για τις διαδικασίες 

και τις μεθόδους αξιολόγησης’’ και ‘’14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων’’.  

Τέλος, όσον αφορά το αν ο αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης κάποιων ικανοτήτων 

επηρεάζεται από την προτίμηση των φοιτητών/τριών για εισαγωγή στη σχολή, συγκρίθηκαν 

μεταξύ τους 3 ομάδες φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν ότι η εισαγωγή στη σχολή στην οποία 

φοιτούν ήταν 1η τους επιλογή (116 φοιτητές/τριες),  2η επιλογή (59 φοιτητές/φοιτήτριες) ή 3η και 

μετά την 3η επιλογή (29 φοιτητές/τριες). Οι ικανότητες στις οποίες φάνηκε να υπάρχει διαφορά 

ανάλογα με τη σειρά προτίμησης για εισαγωγή στη σχολή ήταν η δεξιότητα ‘’12.Σχεδιασμός, 

διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας’’, στην οποία οι φοιτητές για τους οποίους η 

εισαγωγή στη σχολή αποτελούσε πρώτη επιλογή έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τους φοιτητές 

για τους οποίους αποτελούσε 2η επιλογή ή ≥3 επιλογή. Για τη δεξιότητα ‘’13. Χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’ φαίνεται ότι οι φοιτητές για τους οποίους η εισαγωγή 

στη σχολή αποτελούσε πρώτη επιλογή είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τους φοιτητές για τους 

οποίους ήταν δεύτερη επιλογή, ενώ δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ πρώτης-τρίτης επιλογής και 

δεύτερης-τρίτης όσον αφορά τον μέσο όρο κατάκτησης της ικανότητας. Για τη δεξιότητα ‘’15. 

Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση των στόχων και διαδικασιών 

διδασκαλίας/μάθησης’’, οι φοιτητές για τους οποίους η εισαγωγή στη σχολή αποτελούσε πρώτη 

και τρίτη ή μεγαλύτερη επιλογή είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τους φοιτητές για τους οποίους 

αποτελούσε δεύτερη επιλογή.  

Ένας ακόμη ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ποιες από τις 

ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

θεωρούν πιο σημαντικές οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να 

αναφέρουν, με φθίνουσα σειρά, ποιες ικανότητες από τις 28 θεωρούν πιο σημαντικές. Κάθε μία 

από τις 28 ικανότητες αναφέρθηκε τουλάχιστον από 3 φοιτητές σε κάποια από τις 5 πρώτες 

θέσεις. Για να διαπιστωθεί ποιες ικανότητες θεωρούν πιο σημαντικές οι φοιτητές, για κάθε 
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ικανότητα προστέθηκε ο αριθμός αναφορών σε αυτή σε οποιαδήποτε από τις πρώτες 5 θέσεις. 

Έτσι, οι 5 πιο σημαντικές ικανότητες που προέκυψαν ήταν ‘’26. Κριτική στάση απέναντι στη 

δική μου διδασκαλία’’ (77 αναφορές σε κάποια από τις πρώτες 5 θέσεις),  ‘’1. Γνώση του 

αντικειμένου διδασκαλίας’’ (71 αναφορές σε κάποια από τις πρώτες 5 θέσεις), ‘’23. Διάθεση για 

αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης’’, (71 

αναφορές σε κάποια από τις πρώτες 5 θέσεις), ‘’24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης 

όλων των μαθητών’’ (69 αναφορές σε κάποια από τις πρώτες 5 θέσεις),  ‘’25.Διάθεση για την 

προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων και πρακτικών των μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών’’ 

(67 αναφορές σε κάποια από τις πρώτες 5 θέσεις). 

Στη σύγκριση που έγινε ανάμεσα στις ικανότητες που οι φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικές 

και στον βαθμό που θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει την κάθε ικανότητα150, φάνηκε ότι οι 5 

ικανότητες που οι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό βρίσκονται 

στις πρώτες 6 θέσεις ως προς τη σημαντικότητά τους, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη/τρίτη θέση 

των θεωρούμενων ως πιο σημαντικών ικανοτήτων βρίσκεται η ‘’Γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας΄΄΄, η οποία, όσον αφορά τον βαθμό κατάκτησής της, βρίσκεται στην 11η θέση 

(M.O. 3,50, T.A. 0,74). Άλλες διαφορές είναι ότι δύο άλλες ικανότητες που στη λίστα με τις 

ικανότητες που θεωρούνται πιο σημαντικές βρίσκονται στην 7η θέση ‘’2. Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου’’ και στην 9η θέση ‘’12. Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της 

διδασκαλίας’’ , στη λίστα με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των ικανοτήτων 

βρίσκονται στην 14ηη θέση (Μ.Ο. 3,44, Τ.Α. 0,76) και στην 17η θέση αντίστοιχα (Μ.Ο. 3,36, 

Τ.Α. 0,72).  

Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στον βαθμό στον 

οποίο οι φοιτητές θεωρούν ότι κατέκτησαν μία ικανότητα και στο πόσο σημαντική τη θεωρούν 

(r (28)=0,779, p=0,000).  

Σύγκριση επίσης γίνεται στην παρούσα ενότητα ανάμεσα στις ικανότητες που θεώρησαν 

πιο σημαντικές οι φοιτητές στην παρούσα έρευνα και στην κατάταξη που έκαναν τα μέλη ΔΕΠ 

στην έρευνα στη διδακτορική διατριβή της Σαρακινιώτη στις 29 ειδικές για το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα ικανότητες που διατυπώθηκαν από το Tuning Project. Οι ικανότητες του Tuning 

                                                           
150 Πίνακας 5.19 . Σύγκριση της πρώτης δεκάδας των ικανοτήτων που θεωρούν οι φοιτητές ότι έχουν κατακτήσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την πρώτη δεκάδα των ικανοτήτων που θεωρούν πιο σημαντικές 
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Project με βάση τις οποίες σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο της Σαρακινιώτη151 και οι 

ικανότητες με βάση τις οποίες σχεδιάστηκε το παρόν ερωτηματολόγιο152 έχουν κάποιες 

διαφορές, αλλά παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα, όπου παρατίθενται οι 13 πρώτες στην 

κατάταξη από άποψη σπουδαιότητας ικανότητες από το Tuning Project σύμφωνα με την άποψη 

των μελών ΔΕΠ των παιδαγωγικών τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών153 και οι 13 πρώτες 

από άποψη σπουδαιότητας ικανότητες από τις 28 ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους εκπαιδευτικούς, παρατηρούνται κάποιες ομοιότητες και 

διαφορές.  

Πίνακας 6.1 Σύγκριση των 13 πιο σημαντικών ικανοτήτων από τις 29 ειδικές ικανότητες για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα από το Tuning Project σύμφωνα με τα μέλη ΔΕΠ των παιδαγωγικών 

τμημάτων και των 13 πιο σημαντικών ικανοτήτων σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας 

έρευνας 

 Οι πιο σημαντικές ικανότητες σύμφωνα με την 
κατάταξη μελών ΔΕΠ για τις 5 πιο σημαντικές 
(Σαρικινιώτη, 2012)154 

Οι πιο σημαντικές ικανότητες 
σύμφωνα με την κατάταξη των 
φοιτητών για τις 5 πιο σημαντικές155 

1η 5. Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των 
μαθητών και της πολυπλοκότητας της μαθησιακής 
διαδικασίας 

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική 
μου διδασκαλία 

2η 18. Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου 1. Γνώση του αντικειμένου 
διδασκαλίας 

3η 20. Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη 
μάθηση 

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, 
συνεχή διά βίου μάθηση στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης 

4η 17. Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων 
διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 

24. Δέσμευση στην προαγωγή της 
μάθησης όλων των μαθητών 

5η 19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με 
ομάδες και άτομα 

25.Διάθεση για την προαγωγή των 
δημοκρατικών στάσεων και 
πρακτικών των μαθητών ως 
Ευρωπαίων πολιτών 

6η 27. Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη 
διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών 

27.Διάθεση για ομαδική εργασία, 
συνεργασία και δικτύωση 

7η  23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της 
ατομικής τους απόδοσης 

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

8η 1. Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, 7. Γνώση για θέματα 

                                                           
151 Πίνακας 2.3. Tuning 2009, 29 Ειδικές ικανότητες για τους απόφοιτους τμημάτων επιστημών αγωγής 
152 Πίνακας 2.1. Competences required for effective teaching in the 21st century, European Commission, 2012, σελ 

25-26. 
153 Όπως παρουσιάζονται στην διδακτορική διατριβή της Σαρακινιώτη, Α. (2012). Γνώση και ταυτότητες στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης: το παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σελ. 

268 
154 Ό.π. 
155 Πίνακας 5.18. Κατάταξη των ικανοτήτων κατά σειρά σπουδαιότητας σε φθίνουσα σειρά μετά από επιλογή των 5 

πιο σημαντικών ικανοτήτων από τους φοιτητές 
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θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό 
τρόπο.  

συμπερίληψης/ενσωμάτωσης και 
διαφορετικότητας 

9η 16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία 
των μαθητών 

12.Σχεδιασμός, διαχείριση και 
συντονισμός της διδασκαλίας 

10η 3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο προσωπικό 
σύστημα των αξιών τους 

28.Αίσθηση 
αυτοαποτελεσματικότητας 

11η 28. Ικανότητα βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 

14.Διαχείριση μαθητών και ομάδων 

12η 24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη 

3.Γενική Παιδαγωγική γνώση 

13η 7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των 
συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή 
και αξιολόγηση των στόχων και 
διαδικασιών διδασκαλίας/μάθησης 

 

Μία πρώτη διαπίστωση από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι τόσο τα μέλη ΔΕΠ των 

παιδαγωγικών τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα της 

Σαρακινιώτη, όσο και οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα, φαίνονται να θεωρούν πολύ σημαντική τη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, καθώς 

τα μέλη ΔΕΠ στην έρευνα της Σαρακινιώτη τοποθετούν την ειδική ικανότητα του Tuning 

Project ‘’18. Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’’ στην δεύτερη θέση και οι φοιτητές 

της παρούσας έρευνας τοποθετούν την ικανότητα-γνώση ‘’1. Γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας’’ στη δεύτερη/τρίτη θέση. Ως προς κάποιες άλλες ικανότητες παρατηρούνται 

διαφορές, για παράδειγμα ενώ οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων τοποθετούν στην πρώτη 

θέση ως προς την σπουδαιότητα την ικανότητα-στάση ‘’26. Κριτική στάση απέναντι στη δική 

μου διδασκαλία’’, η θέση στην οποία τοποθετούν τα μέλη ΔΕΠ την αντίστοιχη ειδική ικανότητα 

του Tuning Project ‘’23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους 

απόδοσης’’ είναι η έβδομη. Επίσης, οι φοιτητές παιδαγωγικών στην παρούσα έρευνα 

τοποθετούν στη 2η/3η θέση την ικανότητα-στάση ‘’23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή 

διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης’’, ενώ τα μέλη ΔΕΠ τοποθετούν 

την αντίστοιχη ειδική ικανότητα ‘’24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη’’ στη 12η θέση. Οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων τοποθετούν στην 4η θέση την 

ικανότητα-στάση ‘’24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων των μαθητών’’, ενώ τα 

μέλη ΔΕΠ τοποθετούν την αντίστοιχη ειδική ικανότητα ‘’16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη 

σχολική επιτυχία των μαθητών’’ στην 9η θέση. Οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων τοποθετούν 

στην 5η θέση την ικανότητα-στάση ‘’25.Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών στάσεων 
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και πρακτικών των μαθητών ως Ευρωπαίων πολιτών’’, που δεν υπάρχει καθόλου στις 13 πρώτες 

θέσεις των μελών ΔΕΠ. 

 Αντίστοιχα, ικανότητες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των μελών ΔΕΠ (για παράδειγμα 

‘’5.Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 

μαθησιακής διαδικασίας’’ που την τοποθετούν στην πρώτη θέση και ‘’27. Ικανότητα 

ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών’’  στην έκτη 

θέση από τα μέλη ΔΕΠ στην έρευνα της Σαρακινιώτη, βρίσκονται πιο χαμηλά ως προς την 

αντιλαμβανόμενη σπουδαιότητα στην κατάταξη που έκαναν οι φοιτητές παιδαγωγικών 

τμημάτων στην παρούσα έρευνα. Η ικανότητα που θεωρήθηκε συναφής με τις 2 που 

αναφέρθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι η ‘’7. Γνώση για θέματα συμπερίληψης/ενσωμάτωσης 

και διαφορετικότητας’’, η οποία τοποθετήθηκε από τους φοιτητές παιδαγωγικών στην 7η θέση.  

Από τους φοιτητές ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν και κάποιες άλλες ικανότητες που θεωρούν 

σημαντικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.156 Κάποιες από τις απαντήσεις των 

φοιτητών δεν αναφέρονταν ακριβώς σε ικανότητες, αλλά σε αλλαγές στη σχολή που θα 

μπορούσαν έμμεσα να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως περισσότερη πρακτική 

άσκηση, σύνδεση με την πράξη, περισσότερες διδακτικές. Η πλειοψηφία των ικανοτήτων που 

ανέφεραν οι φοιτητές ήταν σε συμφωνία με τις 28 ικανότητες για τις οποίες είχαν δηλώσει τον 

βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τις κατέκτησαν, για παράδειγμα ‘’Επικοινωνία, δημιουργία 

σχέσεων, συνεργασία’’ (14 αναφορές), ‘’Γνώσεις ψυχολογίας/ συμβουλευτικής, ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης’’ (11 αναφορές), ‘’Ευελιξία/προσαρμογή της διδασκαλίαςανάλογα με την 

περίπτωση/ανάγκες μαθητών’’ (10 αναφορές) ‘’Ικανότητες για ενταξιακή, διαπολιτισμική, 

αντισεξιστική εκπαίδευση’’ (9 αναφορές), ‘’Διαχείριση σχολικής τάξης/δύσκολων 

συμπεριφορών’’ (9 αναφορές), ‘’Κατανόηση των μαθητών, αντίληψη, υπομονή’’ (8 αναφορές). 

Ακόμη, αναφέρθηκαν κάποιες ικανότητες, όπως ‘’Υπεύθυνη αντιμετώπιση του ρόλου του 

δασκάλου’’, (4 αναφορές) στην οποία οι φοιτητές ανέφεραν ότι θα πρέπει να έχει συνείδηση της 

σπουδαιότητας του επαγγέλματός του, να έχει όρεξη να διδάξει, να το βλέπει σαν λειτούργημα 

                                                           
156Πίνακας 5.21.α: Απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου ‘’Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε 

σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών; ‘’, Πίνακας 5.21.β: 

Απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου ‘’Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε σημαντικό να 

αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών; ‘’ που  προτείνουν αλλαγές  που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν έμμεσα στην απόκτηση ικανοτήτων και Πίνακας 4.21.γ: Απαντήσεις στην ανοιχτή 

ερώτηση του ερωτηματολογίου ‘’Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική 

εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών; ‘’ . Αναφορά ικανοτήτων από τους φοιτητές 
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και όχι σαν επάγγελμα ‘’Αγάπη, σεβασμός προς τους μαθητές’’ (3 αναφορές) οι οποίες 

περιγράφουν ικανότητες που μάλλον δύσκολα μπορούν να μετρηθούν. Όπως επισημαίνει ο 

Ζμας157, η αγάπη είναι ένα χαρακτηριστικό του δασκάλου που είναι δύσκολο να μετρηθεί. 

Κάποιες από τις ικανότητες που ανέφεραν οι μαθητές, όπως ’Δημιουργικότητα, φαντασία, 

καινοτομία’’ (6 αναφορές), Κριτική σκέψη (3 αναφορές), ‘’Αυτογνωσία’’ (3 αναφορές),  δεν 

περιορίζονται μόνο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά ανήκουν στις μεταβιβάσιμες 

ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για όλους τους εργαζόμενους από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση158. 

 Ένας ακόμα στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών για την ύπαρξη λιστών που περιγράφουν ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές 

για τους εκπαιδευτικούς.  

Γενικά οι απόψεις των φοιτητών είναι αρκετά θετικές. Συγκεκριμένα, από τους 199 

φοιτητές που δήλωσαν την άποψή τους, οι 117 (56,8%) έχουν ‘’Μάλλον Θετική/Θετική άποψη΄΄ 

, οι 65 (31,6%) έχουν ουδέτερη άποψη και μόλις 17 (8,2%) έχουν αρνητική/μάλλον αρνητική 

άποψη.159 Όσον αφορά την επιρροή των δημογραφικών στοιχείων στις απόψεις για τις λίστες, 

φάνηκε ότι οι άντρες είχαν ελαφρώς πιο θετική άποψη από τις γυναίκες, οι φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιο θετική άποψη από τους φοιτητές του ΑΠΘ και οι φοιτητές που 

δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη 

πτυχίου πιο θετική άποψη από τους φοιτητές που δήλωσαν πως τα έχουν παρακολουθήσει.  

Η ανοιχτή ερώτηση που ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να αιτιολογήσουν την 

απάντησή τους σχετικά με τις λίστες, στην οποία απάντησαν 137 φοιτητές, έδωσε την ευκαιρία 

να κατανοηθούν καλύτερα οι απόψεις των φοιτητών.160 Φάνηκε ότι οι φοιτητές που έχουν πιο 

θετικές απόψεις τείνουν να εστιάζουν στα θετικά που μπορούν να έχουν οι λίστες, όπως το ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πλαίσιο, ένα εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς που θα 

τους βοηθήσει στην προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη και στην αυτοαξιολόγησή τους, 

ενώ θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

                                                           
157 Ζμας, Α. (2009). Επαγγελματική επάρκεια εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκές εξελίξεις και επιταγές. Παιδαγωγική 

επιθεώρηση, 48, 7-24. 
158 Sipitanou, A. (2017). From the European Framework of Key Competences to the New Skills Agenda for Lifelong 

Learning in Europe, στο Journal of Teaching and Education. ISSN 2165-6266, Vol. 7, No. 1, 

UniversityPublications.net, p. 521-529 
159 Πίνακας 5.22. Απόψεις φοιτητών για τις λίστες.   
160 Πίνακας 5.24. Αιτιολόγηση των φοιτητών για την άποψή τους για την ύπαρξη λιστών 
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ουδέτερες και αρνητικές απόψεις αναφέρουν κυρίως τον φόβο περιορισμού των εκπαιδευτικών 

από τις λίστες, την άδικη αξιολόγηση, την ανάγκη για αλλαγή ανάλογα με το 

ιστορικό/κοινωνικό πλαίσιο, κάτι που επίσης είχε επισημανθεί από την Παπαναούμ161, την 

καχυποψία όσον αφορά τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετούν τέτοιες 

λίστες. Συνολικά, οι απαντήσεις των φοιτητών φαίνονται να θίγουν τα κύρια ζητήματα και τα 

βασικά θετικά και αρνητικά στοιχεία για τις ‘’λίστες’’162 εκπαιδευτικών που θίγονται και στη 

βιβλιογραφία163 και αναφέρουν στις απαντήσεις τους πολλές πιθανές χρήσεις τους, όπως η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών για εκπαιδευτικούς.164 

 Επίσης, οι απόψεις αυτές των φοιτητών για τα πλαίσια ικανοτήτων, ειδικά η γενικότερη 

θετική στάση τους και η επισήμανση ότι ανάλογα με το πλαίσιο χρειάζονται άλλες ικανότητες, 

αλλά και οι παρατηρήσεις τους για έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας και επαφής της θεωρίας με 

την πράξη θυμίζουν τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για τα κριτήρια 

αξιολόγησης στην έρευνα του Καράμπινα165, στην οποία οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε 

συνεντεύξεις ότι έχουν θετική άποψη για τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται για τους 

εκπαιδευτικούς από το Π.Δ. 152/2013166, αλλά δεν πιστεύουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν στη 

σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ δήλωσαν ότι πρέπει να καλύπτουν περισσότερες 

πτυχές του έργου των εκπαιδευτικών και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. 

Επίσης στην έρευνα της «Α-Σ Καραγιάνννη (2015)167, όπου συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί 

                                                           
161 Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Τυπωθήτω-

Γιώργος Δαρδανός. 
162 Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για “frameworks’’. Η λέξη ‘’λίστες’’ που χρησιμοποιήθηκε στο ερωτηματολόγιο 
δε βασίζεται σε κάποια βιβλιογραφική αναφορά, επιλέχθηκε ως μη τεχνικός όρος αντί για τη λέξη ‘’πλαίσιο’’. 
163 Caena F. (2011). Education and Training 2020. Thematic Working Group. ‘Professional Development of 

Teachers’.  Literature Review. Teacher’s Core Competences: requirements and development. European 

Commission, Adoniou, M. & Gallagher M. (2016). Professional standards for teachers-what are they good for?, 

Oxford Review of Education. 
164 European Comission (2013).  Supporting teacher competence development for better learning outcomes., σελ 5, 

(CEPPE). C.o.S.f.P.a.P.i.E.(Centre of Study for Policies and Practices in Education). (2013). Learning Standards, 

Teaching Standards and Standards for School Principals: A comparative study. OECD Education Working Papers 

(Vol. 99)  sel 32 4 στόχοι για τους οποίους καθορίζονται πρότυπα για εκπαιδευτικούς, σελ. 4   
165 Καραμπίνας Δ. (2015). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα διαβαθμισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης του καλού εκπαιδευτικό. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο. 
166 Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, άρθρα 2,3,4. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
167 Α-Σ Καραγιάνννη (2015) Υπερεθνικοί Οργανισμοί και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών: Μια συγκριτική θεώρηση 

μεταξύ εκπαιδευτικού λόγου και πολιτικής. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
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πρωτοβάθμιας, διατύπωσαν επίσης επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική οι πολιτικές που προωθούνται από τους διεθνείς 

οργανισμούς.  

Ένας ακόμα στόχος της εργασίας ήταν να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές 

παιδαγωγικών τμημάτων έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση, η 

πιθανή επιρροή δημογραφικών παραγόντων και επίσης το αν βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη Διά Βίου Μάθηση σχετίζεται με την κατάκτηση των ικανοτήτων που 

θεωρούνται σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Από τις 8 ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, αυτή την οποία έχουν κατακτήσει σε μεγάλο 

βαθμό όλοι οι φοιτητές είναι η ‘’1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα’’ (Μ.Ο. 4,59, Τ.Α 0,60). 

Ακολουθούν οι ‘’5. Μεταγνωστικές ικανότητες’’ (Μ.Ο. 3,57, Τ.Α 0,84), οι ‘’6.Κοινωνικές 

ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη’’, (Μ.Ο. 3,55, 

Τ.Α 0,92), η‘’8.Πολιτιστική γνώση και έκφραση (Μ.Ο. 3,36, Τ.Α 0,98), η ‘’3.Μαθηματική 

ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία’’ (Μ.Ο. 3,30, Τ.Α 0,83), 

‘’7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα’’ (Μ.Ο. 3,22, Τ.Α 0,99), ‘’2. Επικοινωνία σε ξένες 

γλώσσες’’ (Μ.Ο. 3,16, Τ.Α 0,86), ‘’4. Ψηφιακή ικανότητα’’(Μ.Ο. 3,65, Τ.Α 0,85). Με εξαίρεση 

την 1η βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση ‘’1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα’’, την 

οποία οι φοιτητές, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, φαίνεται να θεωρούν ότι έχουν αναπτύξει 

σε ικανοποιητικό βαθμό (Μ.Ο. 4.59, Τ.Α. 0,60) θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι υπόλοιπες 

ικανότητες για τη διά βίου μάθηση δεν είναι αρκετά αναπτυγμένες στους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς, παρ’ όλη τη σημασία τους για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης168 

και ειδικά για τους εκπαιδευτικούς.169 

Όσον αφορά την επιρροή των δημογραφικών χαρακτηριστικών στον αντιλαμβανόμενο 

βαθμό κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, διαπιστώθηκε ότι οι άντρες έχουν 

υψηλότερο μέσο όρο από τις γυναίκες στην ικανότητα ‘’3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές 

ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία’’170. Αυτό ίσως να είναι μία ένδειξη ότι είναι 

ακόμα ισχυρά τα στερεότυπα σύμφωνα με τα οποία οι άντρες είναι καλύτεροι στα μαθηματικά, 

                                                           
168 Σιπητάνου, Α. (2018). Η Δια Βίου Μάθηση μέσα από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων και το Νέο 

Θεματολόγιο Δεξιοτήτων, στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», Αθήνα, 28 και 29 

Απριλίου 2018, Αθήνα: Επιστημονικός Σύλλογος «Νέος Παιδαγωγός»  
169 European Comission (2013).  Supporting teacher competence development for better learning outcomes. 
170 Πίνακας 5.32 Επίδραση του φύλου στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη 

διά βίου μάθηση 
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αλλά το εύρημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή λόγω της μεγάλης αριθμητικής 

διαφοράς ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς που συγκρίθηκαν (26 άντρες, 178 γυναίκες). Όσον 

αφορά τη σύγκριση μεταξύ φοιτητών 6ου και 8ου εξαμήνου ΑΠΘ, φαίνεται ότι οι φοιτητές 8ου 

εξαμήνου ΑΠΘ έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες ‘’3. Μαθηματική 

ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία’’, ‘’6. Κοινωνικές ικανότητες 

και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη’΄, σε σύγκριση με τους φοιτητές 6ου 

εξαμήνου.171 Όσον αφορά το τμήμα, σε σύγκριση μεταξύ φοιτητών 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ και 

6ου εξαμήνου ΑΠΘ, φάνηκε ότι οι φοιτητές 6ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο 

στις ικανότητες ‘’2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’, ‘’5. Μεταγνωστικές ικανότητες’’ και ‘’6. 

Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.΄΄172 Οι 

φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από 23 έχουν κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

μικρότερης ηλικίας και χωρίς πτυχίο φοιτητές την ικανότητα ‘’2. Επικοινωνία σε ξένες 

γλώσσες’’, αν και το εύρημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή λόγω της 

μεγάλης διαφοράς των δύο πληθυσμών (194 φοιτητές μικρότεροι από 23 που δεν κατέχουν άλλο 

πτυχίο, μόνο 12 φοιτητές μεγαλύτεροι των 23 που κατέχουν ήδη κάποιο πτυχίο.173 Οι φοιτητές 

που δηλώνουν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται 

για λήψη πτυχίου έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τους φοιτητές που δηλώνουν ότι τα έχουν 

παρακολουθήσει στην ικανότητα ‘’2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’174. Τέλος, όσον αφορά την 

επιλογή σχολής και τον βαθμό κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, φαίνεται 

ότι οι φοιτητές για τους οποίους η σχολή αποτελούσε 1η τους επιλογή έχουν μεγαλύτερο μέσο 

όρο από τους φοιτητές για τους οποίους η σχολή τους αποτελούσε δεύτερη επιλογή στην 

ικανότητα ‘’4. Ψηφιακή ικανότητα.’’ Παρόμοια διαφορά ανάμεσα στους φοιτητές που για τους 

οποίους η σχολή αποτελούσε 1η και 2η επιλογή τους είχε παρατηρηθεί και για μια ικανότητα 

από τις 28, την ‘’13. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών’’.175 

                                                           
171 Πίνακας 5.33 Επίδραση του εξαμήνου σπουδών στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 
172 Πίνακας 5.34. Επίδραση τμήματος σπουδών στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 
173 Πίνακας 5.35. Επίδραση της ηλικίας και κατοχής ή όχι πτυχίου/τίτλου σπουδών στον αντιλαμβανόμενο βαθμό 

κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 
174 Πίνακας 5.36. Επίδραση παρακολούθησης ή μη μαθημάτων στον βαθμό κατάκτησης των βασικών ικανοτήτων 

για τη διά βίου μάθηση 
175 Πίνακας 5.37. Επίδραση της προτίμησης για εισαγωγή στη σχολή φοίτησης στον βαθμό κατάκτησης των 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 



141 

 

Όπως φαίνεται από τη συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 8 

βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 

28 ικανοτήτων176 υπάρχουν μικρές και μέτριες στατιστικά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στον 

βαθμό κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και των 28 ικανοτήτων για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

Επίσης αναφέρονται εδώ και 3 ακόμα ερωτήσεις που βρίσκονταν στο ερωτηματολόγιο και 

έχουν σχέση με τις προτάσεις της Ε.Ε. για τους εκπαιδευτικούς. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν 

το αν οι φοιτητές/τριες έχουν συμμετάσχει ή έχουν σκοπό να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα 

Erasmus, αν γνωρίζουν το πρόγραμμα e-twinning, αν ενδιαφέρονται για εργασία σε κάποια άλλη 

χώρα και αν ναι, σε ποια. Κρίθηκε σημαντικό να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με έγγραφό της το 2014177 δίνει μεγάλη έμφαση στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών, 

ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η γνώση των ξένων γλωσσών και να έχουν 

την ευκαιρία για εξάσκηση σε άλλες χώρες και ανταλλαγές καλών πρακτικών. Το e-twinning 

είναι ένα εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και 

σχολείων σε διάφορες χώρες. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή στο Erasmus, δήλωσαν ότι συμμετείχαν/θα συμμετέχουν 37 

από τους 204 φοιτητές (18%). Όσον αφορά τη σχέση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus με 

τον βαθμό κατάκτησης των 28 ικανοτήτων, φαίνεται ότι οι φοιτητές που δήλωσαν ότι 

συμμετείχαν/θα συμμετάσχουν έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. 3,73 , Τ.Α. 0,80 )στην 

ικανότητα ‘’1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας’’178 από τους φοιτητές που δε 

συμμετείχαν/δε δηλώνουν επιθυμία να συμμετάσχουν (Μ.Ο.3,45 , Τ.Α. 0,70), αν και λόγω της 

διαφοράς μεγέθους των πληθυσμών που συγκρίθηκαν το εύρημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 

προσοχή. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus με τον βαθμό 

κατάκτησης των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, ο μέσος όρος των φοιτητών που έχουν 

συμμετέχει/θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus (Μ.Ο. 3,57, Τ.Α 0,80) είναι στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερος (t= 3,23  df=202, p=0,001) από τον μέσο όρο των φοιτητών που δεν 

έχουν συμμετέχει/δεν θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus (Μ.Ο. 3,07, Τ.Α. 0,85) όσον 

                                                           
176 Πίνακας 5.38. Συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου βαθμού κατάκτησης των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου 

μάθηση με τον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των  28 ικανοτήτων 
177 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014).Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2014 για την 

αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, EEC 183/5, 14.06.2014 
178 Πίνακας 5.26. Επίδραση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus στον αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης των 

28 ικανοτήτων 
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αφορά την ικανότητα 2. ‘’Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’179, αν και αυτό το εύρημα θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί επίσης με προσοχή.  

Το πρόγραμμα E-twinning δήλωσαν ότι το γνωρίζουν 27 από τους 204 φοιτητές (13,2%). 

Οι φοιτητές που δηλώνουν ότι γνωρίζουν το e-twinning έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στην 

‘’2.Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες’’ και στην ‘’3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες 

στην επιστήμη και την τεχνολογία’180 από τους φοιτητές που δεν το γνωρίζουν, αν και αυτά τα 

ευρήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή λόγω της διαφοράς στα μεγέθη των δύο 

πληθυσμών που συγκρίθηκαν. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μάλλον μικρό αριθμό των φοιτητών 

που γνωρίζουν το πρόγραμμα e-twinning, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα της έρευνας της Καρατσιώρη181, σε φοιτητές αγγλικής 

και γαλλικής φιλολογίας του ΑΠΘ για τη βαρύτητα που δόθηκε από το πρόγραμμα σπουδών 

στους τίτλους του προφίλ του Ευρωπαίου καθηγητή ξένων γλωσσών, όπου οι φοιτητές 

υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους δεν δίνει τόση βαρύτητα στην 

επίτευξη κάποιων τίτλων του προφίλ, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός e-

portfolio από τους φοιτητές ή την επικοινωνία με άλλες χώρες μέσω e-twinning. 

Επιθυμία για εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν 80 από τους 204 

φοιτητές(38,8%). Οι δημοφιλέστερες χώρες στις οποίες δήλωσαν οι φοιτητές ότι θα ήθελαν να 

εργαστούν είναι η Αγγλία (30) η Γερμανία (24), η Ιταλία (15), η Σουηδία (14), η Ισπανία (11), η 

Φινλανδία (10).  

 

6.2.  Συμπεράσματα της έρευνας  

  Συμπερασματικά, όσον αφορά το βασικό ερευνητικό ερώτημα που ήταν κατά πόσο οι 

φοιτητές έχουν κατακτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κάποιες βασικές ικανότητες για 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Όσον αφορά τις 

ικανότητες που ανήκουν στον τομέα των στάσεων, οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι 

έχουν ήδη αναπτύξει σε μεγάλο επίπεδο τις επιθυμητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στάσεις για 

                                                           
179 Πίνακας 5.39. Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση  
180 Πίνακας 5.40. Γνώση του προγράμματος e-Twinning και αντιλαμβανόμενος βαθμός κατάκτησης των 8 βασικών 

ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση 
181 Καρατσιώρη, Μ.Γ.(2011).Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών για αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην 

Ευρώπη: Αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (με εξαίρεση την επιστημολογική συνειδητότητα, αλλά ίσως 

αυτό να οφείλεται σε δυσνόητη διατύπωση της ερώτησης στο ερωτηματολόγιο). Δημιουργείται 

όμως το ερώτημα αν οι σπουδές των φοιτητών έχουν τελικά κάποια επίδραση πάνω στην 

ανάπτυξή των στάσεών τους, καθώς ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές δηλώνουν ότι κατέχουν τις 

συγκεκριμένες στάσεις δε φαίνεται να επηρεάζεται από κανέναν δημογραφικό παράγοντα, όπως 

το εξάμηνο ή το τμήμα, κάτι που θα αναμενόταν αν οι σπουδές έπαιζαν ρόλο στην ανάπτυξή 

τους. Αυτό επίσης συμφωνεί με την έρευνα του Pohan, σύμφωνα με την οποία οι απόψεις των 

φοιτητών δύσκολα αλλάζουν, αν και η έρευνά του αναφέρεται σε απόψεις για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.182 Σε μικρότερο βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι έχουν κατακτήσει τις επιθυμητές 

γνώσεις και σε ακόμη μικρότερο βαθμό τις επιθυμητές δεξιότητες. Αυτό δεν είναι κάτι 

παράξενο, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού καλλιεργούνται σε όλη τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας του, συνεπώς δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένει κάποιος ότι οι 

φοιτητές, ήδη από προπτυχιακό επίπεδο θα μπορούσαν να αναπτύξουν πλήρως αυτές τις 

ικανότητες. Μάλιστα το μισό και παραπάνω δείγμα της παρούσας έρευνας το αποτελούσαν 

φοιτητές στην αρχή 6ου και 8ου εξαμήνου που ακόμα δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική 

τους άσκηση, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών183.  

Υπάρχουν κάποια στοιχεία πάντως στην παρούσα έρευνα που δείχνουν ότι η αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει το είδος των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αναπτύσσουν. Συγκεκριμένα, στη σύγκριση μεταξύ των φοιτητών του 6ου εξαμήνου 

πανεπιστημίου Μακεδονίας και 6ου εξαμήνου ΑΠΘ, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

αναφέρουν ότι θεωρούν ότι ανέπτυξαν σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιες ικανότητες, όπως την 

‘’9.Γνώσεις Αναπτυξιακής Ψυχολογίας’’ και τη ‘’18. ‘’Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και 

κοινωνικές υπηρεσίες΄΄,  ενώ οι φοιτητές του ΑΠΘ ανέπτυξαν περισσότερο την ‘’3. Γενική 

Παιδαγωγική Γνώση΄΄. Αυτή η διαφορά πιθανόν να οφείλεται σε διαφορές στο πρόγραμμα 

σπουδών των 2 τμημάτων, καθώς το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας προετοιμάζει εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ενώ το Π.Τ.Δ.Ε του 

Α.Π.Θ εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Επίσης, στη σύγκριση μεταξύ των φοιτητών 6ου 

εξαμήνου ΑΠΘ και 8ου εξαμήνου ΑΠΘ φάνηκε ότι οι φοιτητές 8ου εξαμήνου έχουν πιο 

                                                           
182 Pohan, C. (1996). Preservice teachers’ beliefs about diversity. Uncovering factors leading to Multicultural 

responseveness. 
183 Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. (Επιμ). (2013). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων & ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ.  



144 

 

αναπτυγμένες αρκετές ικανότητες, τόσο από στον τομέα των γνώσεων όσο και στον τομέα των 

δεξιοτήτων.  

 Όσον αφορά τις ικανότητες που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο σημαντικές, φάνηκε ότι 

υπάρχει αρκετά μεγάλη συσχέτιση του βαθμού στον οποίο οι φοιτητές έχουν κατακτήσει μια 

ικανότητα και το πόσο σημαντική τη θεωρούν. Εκτός από την κατάταξη των 28 ικανοτήτων που 

τους δόθηκαν, από τους φοιτητές ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν άλλες ικανότητες που θεωρούν 

σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Από τις απαντήσεις σε αυτή την ανοιχτή 

ερώτηση φάνηκε ότι οι φοιτητές θεωρούν πολύ σημαντική την πρακτική άσκηση για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων, ενώ από τις άλλες ικανότητες που ανέφεραν πολλές ήταν σε 

συμφωνία με τις ικανότητες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, ενώ κάποιες άλλες που αναφέρθηκαν, όπως η αγάπη, είναι ικανότητες που 

δύσκολα μπορούν να μετρηθούν. Άλλωστε, όπως τόνισαν και οι ίδιοι οι φοιτητές, οι ικανότητες 

‘’δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια’’.  

Οι φοιτητές φαίνονται να έχουν γενικά θετική στάση απέναντι στα πλαίσια ικανοτήτων για 

εκπαιδευτικούς, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και όχι για να 

τον ελέγξουν. Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ‘’πολύ θετική’’ και κυρίως ‘’θετική’’ στάση, ενώ 

αρκετοί έχουν ουδέτερη και πολύ λίγοι ‘’αρνητική’’ ή ‘’μάλλον αρνητική’’ άποψη. Οι αρνητικές 

απόψεις σχετίζονται κυρίως με ανησυχίες των φοιτητών ότι αυτές οι λίστες προσπαθούν να 

περιορίσουν τον εκπαιδευτικό, να τον βάλουν σε καλούπια, να τον αξιολογήσουν, ίσως με άδικο 

τρόπο, ενώ οι θετικές απόψεις σχετίζονται με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 

πλαίσια ως εργαλεία από τους εκπαιδευτικούς ώστε να τους καθοδηγήσουν στην επαγγελματική 

τους εξέλιξη και να βοηθήσουν γενικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Από τις 

απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει ότι δεν θεωρούν ότι οι ικανότητες που θα χρειαστούν οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι αυστηρά καθορισμένες. Βλέπουμε στη στάση και στις 

απαντήσεις των φοιτητών να αντανακλώνται οι απόψεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

σχετικά με τη χρήση πλαισίων ικανοτήτων εκπαιδευτικών, σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά 

που μπορεί να έχουν ανάλογα με τη χρήση της, ενώ συμφωνούν με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ή φοιτητών σε έρευνες στο εξωτερικό.184 Συνολικά οι φοιτητές φαίνονται να 

                                                           
184 Adoniou, M. & Gallagher M. (2016). Professional standards for teachers-what are they good for?, Oxford 

Review of Education. Caena, F. (2014). Teacher competence frameworks in Europe: Policy-as-discourse and policy-

as-practice. European Journal of Education, 49, 311–331. Loughland, T., & Ellis, N. (2016). A Common Language? 
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έχουν θετική στάση, αλλά να προβληματίζονται ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν αυτά τα πλαίσια, οι ‘’λίστες΄΄, όπως τους τέθηκε η ερώτηση στο 

ερωτηματολόγιο. Επίσης, έχει ενδιαφέρον το ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι αυτές οι ικανότητες 

ίσως δεν είναι αρκετές και λένε χαρακτηριστικά ότι ‘’είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να 

αποκτήσει και να μάθει ο εκπαιδευτικός, ώστε οι ικανότητες αυτές ίσως να μην είναι αρκετές, ίσως 

να τον περιορίζουν κιόλας’’. Αυτή η άποψή τους ταιριάζει επίσης με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, στα οποία επίσης οι φοιτητές ή οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τα πλαίσια με 

ικανότητες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ικανότητες και τις πτυχές ενός εκπαιδευτικού.185 

Οι φοιτητές φαίνονται επίσης να συνειδητοποιούν τον ρόλο του ευρύτερου πλαισίου, το ότι οι 

ικανότητες συνεχώς αλλάζουν και τη σκοπιμότητα που μπορεί να έχουν. Αναφέρεται ακόμα από 

τους φοιτητές ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει από μόνος του ποιες 

είναι οι απαραίτητες ικανότητες, κάτι που ίσως συνδέεται και με την ανάγκη ανάπτυξης κριτικής 

σκέψης που αναφέρθηκε από τους φοιτητές ως ικανότητα σημαντική για τους εκπαιδευτικούς. 

Επίσης στις ικανότητες που αναφέρουν οι ίδιοι ως επιπλέον ικανότητες σημαντικές για τον 

εκπαιδευτικό περιλαμβάνονται και κάποιες ικανότητες που δεν μπορούν να μπουν σε κάποιο 

πλαίσιο και να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα η αγάπη προς τους μαθητές, το να θεωρούν το 

επάγγελμά τους λειτούργημα, ενώ αναφέρουν και γενικές ικανότητες, όπως γενικές γνώσεις, 

κριτική σκέψη. Φαίνεται ότι οι φοιτητές θεωρούν ως σημαντικές όχι μόνο ικανότητες που έχουν 

άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό επάγγελμα, αλλά και άλλες πιο γενικές ικανότητες, κάτι που 

συνάδει με την προώθηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων από την Ευρώπη.186 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαμε να προτείνουμε ότι οι σχολές 

εκπαιδευτικών θα ήταν ίσως καλό να δώσουν περισσότερο βάρος στην ανάπτυξη της Γνώσης 

του Αντικειμένου διδασκαλίας. Όταν ζητήθηκε από τους φοιτητές να πουν ποιες από τις 28 

ικανότητες θεωρούν πιο σημαντικές, η γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας πήρε τη δεύτερη 

θέση, ενώ η θέση της, όσον αφορά τον βαθμό αντιλαμβανόμενης κατάκτησής της κατά τη 

διάρκεια των σπουδών, ήταν ενδέκατη. Η ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση από τις σχολές 

εκπαιδευτικών στο αντικείμενο διδασκαλίας επισημάνθηκε και στην έρευνα των Mohamed, Ζ., 

                                                                                                                                                                                           
The Use of Teaching Standards in the Assessment of Professional Experience: Teacher Education Students’ 

Perceptions. Australian Journal of Teacher Education, 41(7)  
185 Ό.π. 
186Sipitanou, A. (2017). From the European Framework of Key Competences to the New Skills Agenda for Lifelong 

Learning in Europe, στο Journal of Teaching and Education. ISSN 2165-6266, Vol. 7, No. 1, 

UniversityPublications.net, p. 521-529. 
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Valcke, M. & De Wever B.,187 όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου οι μισές φοιτήτριες σε σχολή 

προετοιμασίας εκπαιδευτικών δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη συγκεκριμένη ικανότητα σε 

μια τυποποιημένη διδακτική περίπτωση που τους δόθηκε.  

 Μια ακόμη πρόταση θα μπορούσε να είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική 

άσκηση. Είναι κάτι που ζητάνε οι φοιτητές στην ανοιχτή ερώτηση, ως μέσο που θα οδηγήσει 

στην καλύτερη απόκτηση ικανοτήτων. Μελέτες για την αξία της πρακτικής άσκησης υπάρχουν 

αρκετές και το αίτημα για περισσότερη πρακτική άσκηση φαίνεται να αποτελεί πάγιο αίτημα 

των φοιτητών παιδαγωγικών σχολών.188 

 Επίσης στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι μικρός αριθμός φοιτητών συμμετείχε σε 

πρόγραμμα Erasmus και γνώριζε το πρόγραμμα e-twinning. Οι σχολές θα μπορούσαν να δώσουν 

μεγαλύτερη έμφαση στην κινητικότητα των φοιτητών (για παράδειγμα να ενθαρρυνθούν 

περισσότεροι φοιτητές να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus και να γνωρίσουν το 

πρόγραμμα e-twinning στο πλαίσιο των σπουδών τους), καθώς η κινητικότητα των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και η συνεργασία των εκπαιδευτικών προωθούνται έντονα 

από την Ε.Ε.189 

Τέλος, κάτι που θα ήταν πολύ χρήσιμο τόσο για σχολές εκπαιδευτικών όσο και για όλες τις 

σχολές τριτοβάθμιας γενικά, θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

για τη διά βίου μάθηση. Φαίνεται ότι οι φοιτητές, πλησιάζοντας προς το τέλος των σπουδών 

τους, δεν έχουν κατακτήσει ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό τις 8 βασικές ικανότητες για τη διά 

βίου μάθηση, με εξαίρεση την πρώτη ικανότητα ‘’1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα’’. Η μη 

ικανοποιητική ανάπτυξη των 8 βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση κρίνεται αρνητική 

για τους φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς προβλέπεται για όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες, στο τέλος της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να έχουν κατακτήσει αυτές τις 

ικανότητες σε ικανοποιητικό βαθμό. Ιδιαίτερα για όσους πρόκειται να ακολουθήσουν το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, θεωρείται πολύ σημαντικό να αναπτύξουν τις 8 βασικές 

                                                           
187 Mohamed, Ζ., Valcke, M. & De Wever B. (2016). Can mastery of Teacher Competences Determine Student 

Teacher’s Readiness for the Job? Στο ICEEPSY 2016 : 7th International Conference on Education and Educational 

Psychology, 371-383.  
188 Ανδρούσου, Α.& Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.). (2013). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων & ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ.  Παυλίδου, 

Ό. (2017). Οι απόψεις των υποψήφιων δασκάλων (φοιτητών/τριών) για τα προγράμματα σπουδών των ΠΤΔΕ: Μια 

απόπειρα χαρτογράφησης και συγκριτικής αποτίμησης. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, Φλώρινα. 
189 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014).Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2014 για την 

αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, EEC 183/5, 14.06.2014 
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ικανότητες για τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο των αρχικών σπουδών τους, αν δεν τις έχουν ήδη 

αναπτύξει, ώστε να μπορέσουν να τις μεταδώσουν και στους μαθητές τους.190 Επίσης, κάποιες 

από αυτές τις 8 ικανότητες σχετίζονται με υψηλότερη συμμετοχή ή γνωριμία των φοιτητών με 

κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Για παράδειγμα, στην παρούσα έρευνα η καλύτερη γνώση 

ξένων γλωσσών σχετίζεται με υψηλότερη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus, κάτι θετικό 

αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κινητικότητα των εκπαιδευτικών ήδη από 

προπτυχιακό επίπεδο. Η καλύτερη γνώση τόσο ξένης γλώσσας όσο και νέων τεχνολογιών 

συνδέεται με μεγαλύτερη γνώση του προγράμματος e-twinning, κάτι που θα δώσει περισσότερες 

ευκαιρίες στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους να έρθουν σε επαφή με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές από άλλες χώρες. Από την παρούσα έρευνα δε φαίνεται να υπάρχει 

συμβολή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην καλύτερη ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων, 

αφού φαίνεται, για παράδειγμα, ότι οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων και αυτοί που δηλώνουν 

ότι δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για λήψη 

πτυχίου φαίνονται να έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανότητα ‘’Επικοινωνία σε 

ξένες γλώσσες’’. Θα ήταν καλό, τέλος, να ενδυναμωθούν όλοι οι φοιτητές, ειδικά οι γυναίκες, 

στην ανάπτυξη αυτών των 8 ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, ώστε να μην αναπαράγονται 

στερεότυπα όπως ότι οι άντρες είναι καλύτεροι στα μαθηματικά, καθώς και στην παρούσα 

έρευνα, οι άντρες είχαν μεγαλύτερο αντιλαμβανόμενο βαθμό κατάκτησης όσον αφορά τις 

ικανότητες στα μαθηματικά και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Πρέπει 

να σημειωθεί βέβαια ότι το παρόν εύρημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή, καθώς ο 

αριθμός των αντρών συγκριτικά με τον αριθμό των γυναικών ήταν πολύ μικρός(26 άντρες και 

178 γυναίκες), ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

 

6.3.  Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Αρχικά, ως σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας πρέπει να αναφερθεί το δείγμα 

της, το οποίο είναι περιορισμένο και έτσι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Όπως 

αναφέρθηκε, το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 3 ομάδες: φοιτητές τμήματος 

εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΜΑΚ 6ου  εξάμηνου και φοιτητές παιδαγωγικού 

τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης ΑΠΘ 6ου και 8ου εξαμήνου. Δε στάθηκε δυνατό να βρεθούν 

                                                           
190 European Comission (2013).  Supporting teacher competence development for better learning outcomes. July 

2013, Brussels: Education and Training. 
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φοιτητές του 8ου εξαμήνου ΠΑΜΑΚ, κάτι που θα επέτρεπε να δημιουργηθεί μια πληρέστερη 

εικόνα για διαφορές ανάμεσα στα 2 τμήματα. Επίσης η χρονική στιγμή της έρευνας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, στην αρχή περίπου του 6ου και του 8ου εξαμήνου, δεν επέτρεψε 

να συμμετάσχουν στην έρευνα φοιτητές που θα είχαν ολοκληρώσει και την πρακτική τους 

άσκηση και θα είχαν ίσως έτσι πληρέστερη εικόνα των σπουδών τους και των ικανοτήτων που 

απέκτησαν κατά τη διάρκειά της. Ακόμη, σημαντικό χαρακτηριστικό του δείγματος είναι ότι η 

συντριπτική του πλειοψηφία αποτελείται από γυναίκες (26 άντρες, 178 γυναίκες και 2 άτομα 

που δε δήλωσαν το φύλο τους). Η υποαντιπροσώπευση των αντρών στη συγκεκριμένη έρευνα, 

αν και ενδεικτική της κατανομής των φύλων στα παιδαγωγικά τμήματα, δεν επιτρέπει να 

εξαχθούν στατιστικά έγκυρα συμπεράσματα όσον αφορά το φύλο. Έτσι, τα αποτελέσματα που 

δείχνουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. 

Επίσης, ένας περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε στους φοιτητές, το οποίο περιλάμβανε μια λίστα 28 ικανότητες που αναφέρονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση191, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από την ερευνήτρια.  Δε 

βρέθηκε κάποια άλλη έρευνα που να χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ερωτηματολόγιο, είτε στα 

αγγλικά είτε στα ελληνικά, κάτι που αφενός θα επέτρεπε να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και άλλων ερευνών, και αφετέρου θα έδινε στοιχεία για 

την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα οι ερωτήσεις να μην 

έγιναν πλήρως κατανοητές από τους φοιτητές/τριες (μια απάντηση ανέφερε ότι ‘’οι λίστες αυτές 

είναι πολύ γενικές και αόριστες’’.  Ακόμη, η ίδια η επιλογή του όρου ΄΄λίστες’’ από την 

ερευνήτρια,  που χρησιμοποιήθηκε στο ερωτηματολόγιο για να περιγράψει τα πλαίσια (στα 

αγγλικά ‘’frameworks’’) που περιλαμβάνουν ικανότητες (‘’competences’’)και πρότυπα για 

εκπαιδευτικούς (‘’standards’’)  στην ερώτηση 4. (Τι άποψη έχετε για την ύπαρξη λιστών με 

ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, όπως η παραπάνω λίστα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση; Κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. (Αρνητική, 

Μάλλον αρνητική, Ουδέτερη, Μάλλον θετική      Θετική-Παρακαλώ αιτιολογήστε σύντομα την 

απάντησή σας:) , ίσως να μην ήταν απέδωσε με τον πιο κατάλληλο τρόπο το νόημα της 

ερώτησης. Η επιλογή της συγκεκριμένης λέξης δε βασίστηκε στη βιβλιογραφία αλλά στην 

                                                           
191 European Commission (2012). Supporting the Teaching Professions for better learning outcomes. Strasbourg, 

σελ. 25-26.  
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προσπάθεια να περιγραφούν με έναν μη τεχνικό όρο τα πλαίσια με ικανότητες και πρότυπα για 

εκπαιδευτικούς.  

Θα είχε επίσης ενδιαφέρον να γίνει η έρευνα σε φοιτητές που φοιτούν σε διαφορετικά 

παιδαγωγικά τμήματα. Επίσης, καθώς οι συγκεκριμένες ικανότητες θεωρούνται σημαντικές για 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα και το αντικείμενο 

που διδάσκουν, θα μπορούσε να γίνει παρόμοια έρευνα και σε σχολές που προετοιμάζουν 

εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων, όπως σχολές νηπιαγωγών ή σχολές που προετοιμάζουν 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά μάλιστα αφού οι τελευταίες διαχρονικά στην 

Ελλάδα διακρίνονται από ελλιπή παιδαγωγική κατάρτιση.192 

Τέλος, ένας ακόμα περιορισμός είναι ότι η βιβλιογραφική έρευνα για τη διερεύνηση πλαισίων 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών περιορίστηκε σε ελληνικά και αγγλικά κείμενα. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
192Αντωνίου, Χρ. Ηρ. (2002). Η εκπαίδευση των Ελλήνων Δασκάλων (1828-2000). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Αντωνίου, Χρ. Ηρ. (2008). Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
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                                                    ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Απόκτηση ικανοτήτων σχετικών με το εκπαιδευτικό επάγγελμα κατά τη διάρκεια 
των προπτυχιακών σπουδών: Αντιλήψεις φοιτητών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων 
σχετικά με την απόκτηση ικανοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες ικανότητες είναι σημαντικό να αρχίσουν να 
αναπτύσσονται ήδη από την αρχική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από την 
ειδικότητά τους, και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.  
   Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι πλήρως ανώνυμη και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Παρακαλείστε να είστε ειλικρινείς στις απόψεις σας, καθώς 
δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις και η εγκυρότητα της έρευνας εξαρτάται από την 
ειλικρίνεια των απαντήσεών σας.  
    Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά. 
                                                                                                Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
                                                                                           Η επόπτρια καθηγήτρια Αθηνά Α. Σιπητάνου 
                                                                                           Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ελισάβετ Σοφία Κατσάνου 
Α’ ΜΕΡΟΣ- Δημογραφικά Στοιχεία  

1. Φύλο                Άνδρας          Γυναίκα                                            2. Εξάμηνο σπουδών…………. 

3. Τμήμα: 

    Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης                                                 

  Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας                                                                                     

4. Ηλικία…………………………… 

5. Έτος εισαγωγής στο Τμήμα……………. 

6. Είστε κάτοχος άλλου πτυχίου/τίτλου σπουδών;           Όχι         Ναι (Αν ναι, παρακαλώ 

διευκρινίστε): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Έχετε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου; 

      Όχι      Ναι 

8. Ποια περίπου επιλογή σας αποτελούσε η εισαγωγή στο τμήμα στο οποίο φοιτάτε κατά τη 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού;    1η  2η  3η  4η  5η μετά την 5η                                                                                                                                    
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 Β’ ΜΕΡΟΣ-Ερωτηματολόγιο για Ικανότητες Εκπαιδευτικών     

1. Παρακαλείστε να κυκλώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο για την κάθε μία 

από τις 28 ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και διαθέσεις/στάσεις)  που αναφέρονται.  

            

                           1 = Καθόλου      2=Λίγο           3=Μέτρια           4= Πολύ       5= Πάρα πολύ                                                                                                                                                                              

   
Γνώση και κατανόηση  

Σε ποιον βαθμό θεωρείτε, ότι, στο 
πλαίσιο των σπουδών σας, αποκτήσατε 
τη συγκεκριμένη γνώση;  

Γν
ώ
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η
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ι κ
α
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1. Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 1                2                                                     3          4            5                                   

2. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (π.χ. γνώση 
του εκπαιδευτικού πλαισίου, των διδακτικών 
στόχων, επίγνωση της πρότερης γνώσης των 
μαθητών και των επαναλαμβανόμενων 
δυσκολιών τους σχετικά με ένα θέμα, των 
διδακτικών στρατηγικών και των σχολικών 
εγχειριδίων) 

1                2                                                     3          4            5                                   

3.  Γενική Παιδαγωγική γνώση (π.χ. γνώση των 
διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης)  

1                 2                                                     3          4            5                                   

4. Γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων 
σπουδών 

1                 2                                                     3          4            5                                   

5. Γνώσεις για τη θεμελίωση της παιδαγωγικής 
επιστήμης  (π.χ. γνώσεις διαπολιτισμικότητας, 
ιστορίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, 
κοινωνιολογίας) 

1                 2                                                     3          4            5                                   

6. Κατανόηση του πώς η εκπαιδευτική πολιτική 
επηρεάζει τη διδασκαλία, ανάλογα με το από 
πού πηγάζει (π.χ. πολιτική του σχολείου, 
πολιτική του υπουργείου)    

1                 2                                                     3          4            5                                   

7. Γνώση για θέματα συμπερίληψης/ενσωμάτωσης 
και διαφορετικότητας  

1                  2                                                     3          4            5                                   

8. Γνώση για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) 
στη μάθηση  

1                 2                                                     3          4            5                                   

9. Γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας 1                  2                                                     3          4            5                                   

10. Γνώσεις δυναμικής της ομάδας, θεωρίες 
μάθησης, κίνητρα 

1                  2                                                     3          4         5                                   

11. Γνώσεις για τις διαδικασίες και τις μεθόδους 
αξιολόγησης 

1                  2                                                     3          4            5                                   
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                                      1 = Καθόλου      2=Λίγο           3=Μέτρια           4= Πολύ       5= Πάρα πολύ  

   
Δεξιότητες 

Σε ποιον βαθμό θεωρείτε, ότι, στο 
πλαίσιο των σπουδών σας, αποκτήσατε 
τη συγκεκριμένη δεξιότητα; 
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12. Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της 
διδασκαλίας 

1             2  3          4              5                                   

13.  Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών 
 

1             2  3          4              5                                   

14. Διαχείριση μαθητών και ομάδων 
 

1             2  3          4              5                                   

15. Παρακολούθηση, προσαρμογή και αξιολόγηση 
των στόχων και διαδικασιών 
διδασκαλίας/μάθησης 

1             2  3          4              5                                   

16. Συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία στοιχείων και 
δεδομένων (π.χ. μαθησιακά αποτελέσματα και 
αποτελέσματα εξωτερικών αξιολογήσεων) για 
επαγγελματικές αποφάσεις και βελτίωση της 
διδασκαλίας/μάθησης 

1             2  3          4              5                                   

17. Δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή της 
ερευνητικής γνώσης με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση των (διδακτικών) πρακτικών 

1             2  3          4              5                                   

18.  Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

1             2  3          4              5                                   

19. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης (π.χ. κοινωνικές 
και πολιτικές αλληλεπιδράσεις με διάφορους 
εκπαιδευτικούς φορείς, παράγοντες και πλαίσια 
εφαρμογής) 

1             2  3          4              5                                   

20. Αναστοχαστικές, μεταγνωστικές, διαπροσωπικές 
δεξιότητες για την εκμάθηση τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε επαγγελματικές κοινότητες 
μάθησης, όπου οι εκπαιδευτικοί συζητούν 
μεταξύ τους τα ζητήματα των μαθητών τους, 
ανταλάσσουν απόψεις και μαθαίνουν ο ένας 
από τον άλλον 

1             2  3          4              5                                   

 21.  Δεξιότητες προσαρμογής σε εκπαιδευτικά 
πλαίσια που χαρακτηρίζονται από 
πολυεπίπεδες δυναμικές όπου η μία επηρεάζει 
την άλλη (από το μακροεπίπεδο των 
κυβερνητικών πολιτικών στο μεσοεπίπεδο του 
σχολικού περιβάλλοντος και στο μικροεπίπεδο 
της τάξης και της δυναμικής των μαθητών) 

1             2  3          4              5                                   
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                               1 = Καθόλου      2=Λίγο           3=Μέτρια           4= Πολύ       5= Πάρα πολύ  

  Διαθέσεις: Πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, 
δέσμευση 

Σε ποιον βαθμό θεωρείτε, ότι, στο 
πλαίσιο των σπουδών σας, αποκτήσατε 
τη συγκεκριμένη στάση/διάθεση; 
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22. Επιστημολογική συνειδητότητα/επίγνωση (π.χ. 
θέματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά και 
την ιστορική εξέλιξη του γνωστικού 
αντικειμένου και του κύρους του σε σχέση με 
άλλες περιοχές) 

1   2           3               4                 5    

23. Διάθεση για αλλαγή, ευελιξία, συνεχή διά βίου 
μάθηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
ανάπτυξης 

1   2           3               4                5      

24. Δέσμευση στην προαγωγή της μάθησης όλων 
των μαθητών 

1   2            3              4                5     

25.  Διάθεση για την προαγωγή των δημοκρατικών 
στάσεων και πρακτικών των μαθητών ως 
Ευρωπαίων πολιτών (π.χ. διαφορετικότητα, 
πολυπολιτισμικότητα) 

1   2            3              4                5  

26. Κριτική στάση απέναντι στη δική μου 
διδασκαλία (π.χ. εξέταση, συζήτηση, 
αμφισβήτηση πρακτικών) 

1   2           3                4               5           

27.  Διάθεση για ομαδική εργασία, συνεργασία και 
δικτύωση 

1   2            3                 4             5           

28. Αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας (πιστεύω 
ότι έχω την ικανότητα να οργανώσω και να 
εκτελέσω τις ενέργειες που θα επιδράσουν 
θετικά στη συμμετοχή και μάθηση όλων των 
μαθητών, ακόμη και των μαθητών που 
μοιάζουν «δύσκολοι» ή χωρίς κίνητρο)  

1   2           3                  4              5      

 

2. Από τις 28 ικανότητες: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις  που αναφέρονται παραπάνω,  σημειώστε τις 5 

που θεωρείτε σημαντικότερες. Ξεκινήστε από την ικανότητα που θεωρείτε σημαντικότερη από όλες, 

μετά την αμέσως επόμενη σημαντική και ούτω καθεξής. (Σημειώστε μόνο τους αριθμούς που 

αντιστοιχούν στις 5 ικανότητες που θεωρείτε πιο σημαντικές).  

1η                2η                  3η                   4η                   5η   

 

3. Ποιες άλλες ικανότητες θεωρείτε σημαντικό να αναπτυχθούν στην αρχική εκπαίδευση των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Τι άποψη έχετε για την ύπαρξη λιστών με ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές  για τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η παραπάνω λίστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;  Κυκλώστε την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο.  

Αρνητική                 Μάλλον αρνητική                  Ουδέτερη                   Μάλλον θετική                Θετική 

Παρακαλώ αιτιολογήστε σύντομα  την απάντησή σας:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Έχετε συμμετάσχει/θα συμμετάσχετε σε πρόγραμμα Erasmus;  

     Όχι      Ναι 

6. Γνωρίζετε το πρόγραμμα e-Twinning;  

     Όχι      Ναι 

7. Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εκπαιδευτικοί σε κάποια ευρωπαϊκή  χώρα εκτός από την Ελλάδα;  

     Όχι      Ναι     Αν ναι, σε ποια; …………………………………………………………………………………………………… 

Γ’ ΜΕΡΟΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι έχετε αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 

και ακαδημαϊκής σας πορείας μέχρι σήμερα;   

               1 = Καθόλου      2=Λίγο           3=Μέτρια           4= Πολύ       5= Πάρα πολύ                                                                        

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα    1                         2                                     3      4        5                                    

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες    1                         2                                      3      4        5                          

3.  Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη 
και την τεχνολογία 

    1                                 2                                      3      4        5                                  

4. Ψηφιακή ικανότητα (χρήση της τεχνολογίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας για την εργασία, την ψυχαγωγία και την 
επικοινωνία) 

    1                                2                                       3       4       5                              

5. Μεταγνωστικές ικανότητες («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»)      1                           2                                        3       4       5                                 

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του ενεργού πολίτη 

     1                          2                                      3       4       5                               

7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα (ικανότητα 
σχεδιασμού, εκτέλεσης και μετατροπής των ιδεών σε πράξη) 

     1                             2                                      3       4       5                                  

8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση(εκτίμηση της σημασίας της 
δημιουργικής έκφρασης μέσω διαφόρων μορφών τέχνης) 

      1                     2                                        3        4       5                                

                                                              

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


