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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ερευνητική αυτή εργασία εξετάζει σε βάθος τη σχέση μεταξύ του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από τη σκοπιά του επαγγέλματος και 

συμβάλλει στη συμπλήρωση της εικόνας σχετικά με τη θέση του Εκπαιδευτή 

και του Εκπαιδευτικού στο επαγγελματικό στερέωμα. Πιο συγκεκριμένα, 

ασχολείται με την εννοιολογική οριοθέτηση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού, με τον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ 

των δύο και με τη διερεύνηση της δυνατότητας τυπολογικής σύγκλισής τους 

ως ενός κοινού επαγγέλματος. 

Ως προς την ερευνητική μεθοδολογία, η εργασία αξιοποιεί τη Δελφική 

τεχνική, που κατ’ εξοχήν χρησιμοποιείται για προβλέψεις στο πλαίσιο των 

Επιστημών του Μέλλοντος. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη 

τεχνική εφαρμόζεται σε ένα ερευνητικό πεδίο εκτός του κατ’ εξοχήν πεδίου 

εφαρμογής της. Αξιοποιούνται οι απόψεις μιας ομάδας ειδικών που ανήκουν 

σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: Διαμορφωτές 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ερευνητές της Εκπαίδευσης και Μάχιμοι 

Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί του Τυπικού και Μη Τυπικού Συστήματος 

Μάθησης. Μέσω της Δελφικής τεχνικής, σε δυο γύρους, οι απόψεις των 

ειδικών καταγράφονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σε μια προσπάθεια 

αυτοί να καταλήξουν στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση πάνω σε ζητήματα 

που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η συμβολή της εργασίας έγκειται στην κάλυψη του κενού σε σχέση με 

τη σύγκριση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά. Πέρα 

από τις διαπιστωμένες πολλαπλές ομοιότητες, τόσο ως προς τους ρόλους και 

τις λειτουργίες τους, όσο και ως προς τα περιβάλλοντα παροχής των 

υπηρεσιών τους και τους τύπους απασχόλησής τους, αναδεικνύεται η 
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τυπολογική σύγκλιση των δύο, η οποία επιτρέπει την αναφορά σε ένα κοινό 

εκπαιδευτικό επάγγελμα με μια κοινή ονομασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

ο όρος «Εκπαιδεύων» κρίνεται ότι αποδίδει αποτελεσματικά όλους τους 

τύπους και τις αποχρώσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μετάδοση 

γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων. Ωστόσο, σε ευθυγράμμιση με 

τις θεωρίες του γράφοντος για τον κύκλο του κλίματος μάθησης και για τον 

εναγκαλισμό του εκπαιδεύοντος από τον εμψυχωτή μάθησης, όπως αυτές 

πήραν την οριστική τους μορφή μέσω της εμπειρικής έρευνας, προτιμάται και 

προτείνεται η καθιέρωση ως κοινής ονομασίας για τον Εκπαιδευτή και τον 

Εκπαιδευτικό του όρου «Εμψυχωτής Μάθησης». 
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ABSTRACT 

 

This research work examines in depth the relationship between the Trainer 

and the Teacher from the profession’s point of view and contributes to the 

completion of the picture regarding the position of the Trainer and the Teacher in 

the professional setting. More specifically, it deals with the conceptual 

delimitation of the Trainer and the Teacher, the identification of the similarities 

and the differences between the two and the exploration of the possibility for 

typological convergence as a common profession. 

In terms of methodology, the research makes use of the Delphi technique, 

which is predominantly used for predictions within the framework of the Science 

of the Future. However, in this case Delphi technique is applied in a field of 

research outside its usual scope. The research exploits the views of a team of 

experts belonging to one or more of the following categories: Educational Policy 

Makers, Educational Researchers and Teaching Practitioners of the Formal and 

Non-Formal Learning (Trainers and Teachers). Through the Delphi technique, in 

two rounds, the views of the experts are recorded and processed in an attempt to 

reach the highest possible consensus on issues related to research questions. 

This research work contributes towards filling the gap with regards to the 

comparison between the Trainer and the Teacher from profession’s point of view. 

Apart from the multiple similarities found in terms of their roles and functions, 

the settings in which they provide their services and the types of employment, a 

typological convergence of the two is identified, which allows reference to a 

common teaching profession with a common name. To this end, the term 

"Educator" is considered to be appropriate in covering all types of professionals 

involved in the transmission of knowledge, skills, competences and attitudes. 

However, in line with the writer's theories on the cycle of learning climate and the 
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embrace of the educator by the learning facilitator, as they have been finalised 

through this empeirical research, the term “Learning Facilitator” is recommended 

as the most preferable common name for the Trainer and the Teacher. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ανέκαθεν η εκπαίδευση αποτελούσε κεντρικό σημείο αναφοράς στις 

εθνικές πολιτικές των διαφόρων κρατών. Οι αναφορές για την εκπαίδευση και 

οι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι 

μόνο των εθνικών Φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της 

χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και διαφόρων διεθνών Οργανισμών, 

ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν εμφανή σχέση με την εκπαίδευση, όπως 

για παράδειγμα ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(OECD). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη, εκδίδεται σε ετήσια βάση σειρά εκθέσεων για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Στις εκθέσεις 

παρουσιάζεται η εικόνα για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 

κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία και την 

Ισλανδία. Οι εκθέσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Όπως είναι φυσικό, στα διάφορα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

κεντρικό ρόλο κατέχουν τα υποκείμενα της παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης1: Οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευτικοί. 

⨪ 
1 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Cedefop, 2014), τυπική είναι η μάθηση που επισυμβαίνει σε οργανωμένο και δομημένο 

περιβάλλον (π.χ. σχολείο, εκπαιδευτικό κέντρο, εργασιακό χώρο), ορίζεται ρητά ως μάθηση 

από την άποψη στόχων, χρόνου και πηγών και οδηγεί σε πιστοποίηση. Μη τυπική είναι η 

μάθηση που είναι ενσωματωμένη σε προγραμματισμένες δραστηριότητες, χωρίς κατ’ 

ανάγκην να ορίζεται ρητά ως μάθηση από την άποψη στόχων, χρόνου και πηγών, ωστόσο τα 

αποτελέσματά της είναι δυνατόν να επικυρωθούν και να οδηγήσουν σε πιστοποίηση 
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Η χρήση της έννοιας «Εκπαιδευτής» διαφέρει στα διάφορα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Συχνά, ο 

όρος «Εκπαιδευτής» συνοδεύεται από κάποιο προσδιορισμό, όπως για 

παράδειγμα «Εκπαιδευτής Ενηλίκων» ή «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης» ή «Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής» ή ακόμα «Εκπαιδευτής 

Πρώτων Βοηθειών» ή « «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» κ.ο.κ. 

Εξάλλου, ο όρος «Εκπαιδευτικός» χρησιμοποιείται στα διάφορα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο υπό την στενή του έννοια, δηλ. ως 

ισοδύναμος του αγγλικού όρου «Teacher», όσο και με πιο ευρεία έννοια, η 

οποία στα αγγλικά αποδίδεται με τον όρο «Educator». Ωστόσο, ο όρος 

«Educator» συνήθως αντιδιαστέλλεται από την έννοια «Teacher». Ο πρώτος, 

σε αντίθεση με τον δεύτερο, περιβάλλεται με μία ποιοτική χροιά (Wheeler, 

2011). Πιο συγκεκριμένα, του αποδίδεται έμπνευση (Tan, 2012· Wheeler, 2011) 

και «πολυλειτουργικός» χαρακτήρας που εμπλέκει πολλαπλούς ρόλους 

(Downes, 2010). Όλα αυτά παραπέμπουν στην έννοια του Εκπαιδευτή 

(Trainer). 

Συχνά, οι διάφοροι όροι που παραπέμπουν σε εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα, τόσο του τυπικού όσο και του μη τυπικού συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να 

δηλώσουν το ίδιο πράγμα. Από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ίδιος 

όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει διαφορετικές έννοιες. Αυτού του είδους 

η σύγχυση παρατηρείται τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, όπου, για 

παράδειγμα, ο αγγλικός όρος «teacher», που μεταφράζεται στα ελληνικά ως 

⨪ 
(ημιδομημένη μάθηση). Άτυπη είναι η μη οργανωμένη, μη δομημένη μάθηση, που προκύπτει 

από καθημερινές δραστηριότητες που συνδέονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον 

ελεύθερο χρόνο, ωστόσο τα αποτελέσματά της είναι δυνατόν να επικυρωθούν και να 

οδηγήσουν σε πιστοποίηση (εμπειρική, περιστασιακή, τυχαία μάθηση). 
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«δάσκαλος», δεν αποδίδει μόνο τους Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αλλά και τους Εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγούς), καθώς και τους Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι οποίοι, ωστόσο, αποκαλούνται καθηγητές, όπως δηλαδή και οι διδάσκοντες 

στην Ανώτατη (Πανεπιστημιακή) Εκπαίδευση. Στην Κύπρο, μάλιστα, οι 

Εκπαιδευτικοί ορισμένων ειδικοτήτων στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, δεν αποκαλούνται καθηγητές, όπως οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί 

της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μέσης 

(Γενικής) Εκπαίδευσης, αλλά Εκπαιδευτές, δηλαδή, όπως και οι παρέχοντες 

κατάρτιση στο πλαίσιο του μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Εξάλλου, 

πολλές φορές, ως Εκπαιδευτές σε προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης 

του μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται Εκπαιδευτικοί 

των διαφόρων βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης ή ακόμη και 

ακαδημαϊκοί. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι αρκετοί 

ερευνητές ασχολήθηκαν με θέματα που αναφέρονται στους Εκπαιδευτικούς, 

όπως τον επαγγελματισμό τους (Hoyle, 1974 και 1975· Whitty, 2000· Clow, 2001· 

Evans, 2008· Saskatchewan Teachers’ Federation, 2012· Φωτοπούλου, 2013), την 

επαγγελματικότητα (Hoyle, 1974 και 1975· Evans, 2008), την επαγγελματική 

ανάπτυξή τους (Bell, 1991· Evans, 2008· Nielsen, 2010· Νικολαΐδου και 

Καραγιώργη, 2012) και τον εξεπαγγελματισμό2 τους (Hoyle, 1980 και 1982· 

NCES, 1997· Cort et al., 2004). Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν, επίσης, 

περιπτώσεις -έστω και λίγες- ερευνών για θέματα που αφορούν τους 

Εκπαιδευτές, όπως τον εξεπαγγελματισμό τους (Αθανασούλα-Ρέππα, Ζένιος 

και Παπαθανασίου, 2008), το επαγγελματικό τους προφίλ (Τρανταλλίδη, 2007· 

⨪ 
2  Με αυτόν τον όρο αποδίδεται από τον γράφοντα στα ελληνικά ο αγγλικός όρος 

«professionalisation» (Βλ. Κεφάλαιο Πρώτο, Παράγραφος 5). 
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Cedefop, 2013) και τις επαγγελματικές τους ικανότητες (Cedefop, 2013· Zarifis 

& Papadimitriou, 2014). Ωστόσο, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε 

την απουσία ερευνητικών εργασιών που να επικεντρώνονται στην 

αποσαφήνιση του πεδίου όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται για 

τα πρόσωπα που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο του 

τυπικού και του μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας κατέδειξε, επίσης, την ύπαρξη επιστημονικού κενού όσον 

αφορά αφενός τη διάκριση των όρων «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός» και 

αφετέρου τη συσχέτιση των δύο αυτών όρων από την προβληματική του 

επαγγέλματος. 

Εξάλλου, όσον αφορά την ερευνητική μεθοδολογία, στη βιβλιογραφία 

εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες που χρησιμοποίησαν τη Δελφική μέθοδο ή 

τεχνική (Delphi method or technique), κυρίως για πρόβλεψη. Ορισμένες από 

αυτές ασχολήθηκαν με εκπαιδευτικά θέματα, όπως για παράδειγμα για το 

σχολείο του μέλλοντος (Στυλιανίδης, 2005 και 2008· Θεοδώρου, 2013). 

Εντοπίστηκαν, επίσης, έρευνες για τη διαμόρφωση πολιτικής στην 

εκπαίδευση ενηλίκων (Κουλαουζίδης, 2010). Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν 

έρευνες που χρησιμοποίησαν τη Δελφική τεχνική με επικέντρωση στα 

υποκείμενα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πόσο μάλλον έρευνες 

που να αναφέρονται σε συγκριτική ανάλυση των Εκπαιδευτών και των 

Εκπαιδευτικών. 

Την προοπτική κάλυψης του επιστημονικού κενού που περιγράφηκε πιο 

πάνω φιλοδοξεί να υπηρετήσει η παρούσα ερευνητική εργασία. Σκοπός της 

είναι η συγκριτική ανάλυση του Εκπαιδευτή (Trainer) και του Εκπαιδευτικού 

(Teacher) από τη σκοπιά του επαγγέλματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του 

Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational 

Education and Training) της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία ασχολείται 
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με τη συγκριτική αποτίμησή αυτών των δύο συγγενικών επαγγελμάτων, τον 

εντοπισμό κοινών σημείων και αποκλίσεων, καθώς και τη διερεύνηση της 

προοπτικής τυπολογικής σύγκλισής τους. 

Στη διαδικασία αυτή υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες: Κατ’ αρχάς, 

απαιτείται μία χαρτογράφηση, τόσο όσον αφορά τους Εκπαιδευτές, όσο και 

όσον αφορά τους Εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση των Εκπαιδευτών η 

χαρτογράφηση θα αναφέρεται στους διάφορους ρόλους των Εκπαιδευτών, 

στους τύπους απασχόλησής τους, στις κύριες λειτουργίες τους, καθώς και 

στους χώρους παροχής των υπηρεσιών τους. Στην περίπτωση των 

Εκπαιδευτικών η χαρτογράφηση θα αναφέρεται στις κατηγορίες των 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των διαφόρων 

βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Η χαρτογράφηση των δύο 

αυτών συγγενικών επαγγελμάτων θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των 

διαφόρων όρων που χρησιμοποιούνται, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διάκριση μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού και τη 

συνακόλουθη συγκριτική αποτίμησή τους. Η συγκριτική αυτή αποτίμηση θα 

οδηγήσει στον εντοπισμό ενδεχόμενων κοινών σημείων ή/και ενδεχόμενων 

αποκλίσεων, ο οποίος θα ανοίξει τον δρόμο για τη διερεύνηση της προοπτικής 

τυπολογικής σύγκλισης μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού. Η διερεύνηση 

αυτής της προοπτικής προϋποθέτει, επίσης, τη διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών τα οποία αιτιολογούν τη μετάβαση από μια ασχολία σε ένα 

επάγγελμα και τη δοκιμή τους στους διάφορους τύπους Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού. 

Η ερευνητική αυτή εργασία αξιοποιεί τις απόψεις μιας ομάδας 

προσώπων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική, την εκπαιδευτική 

έρευνα και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, κατά κύριο λόγο της Κύπρου, 

κατά δεύτερο λόγο της Ελλάδας και κατά τρίτο λόγο του ευρύτερου 
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ευρωπαϊκού χώρου. Τα πρόσωπα αυτά, που απαρτίζουν την Ομάδα των 

Ειδικών της Δελφικής Ερευνητικής Μεθόδου ή Τεχνικής, ανήκουν σε μια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (α) Διαμορφωτές 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (β) Ερευνητές της Εκπαίδευσης και (γ) Μάχιμοι 

Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί του Τυπικού και Μη Τυπικού Συστήματος 

Εκπαίδευσης. Μέσω της Δελφικής τεχνικής, σε διαδοχικούς γύρους, 

καταγράφονται οι απόψεις των ειδικών και τυγχάνουν επεξεργασίας ώστε 

αυτοί να καταλήξουν στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση πάνω στα ζητήματα 

τα οποία συνιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η παρούσα εργασία συμβάλλει στη συμπλήρωση της εικόνας σχετικά 

με τη θέση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού στο επαγγελματικό 

στερέωμα και τη διαλεύκανση της σχέσης μεταξύ των δύο, με στόχο τη 

διερεύνηση της δυνατότητας σύζευξής τους. 

Στο πλαίσιο επεξεργασίας της προαναφερθείσας προβληματικής, στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το επάγγελμα και τα παράγωγά του, σε μια 

προσπάθεια εξέτασης των ορισμών και εννοιολογικής αποσαφήνισης και 

οριοθέτησης των όρων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ορισμοί των εννοιών 

«επάγγελμα» και «επαγγελματίας» και παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Επίσης, προσεγγίζονται έννοιες, όπως η επαγγελματική δεοντολογία, η 

επαγγελματική συνείδηση, η επαγγελματική ηθική και η επαγγελματική 

πρακτική. Πρόσθετα, εξετάζεται η χρήση των εννοιών «επαγγελματισμός» 

και «επαγγελματικότητα» και η σχέση μεταξύ των δύο. Παρόμοια, 

σχολιάζεται η παράλληλη χρήση των όρων «επαγγελματοποίηση» και 

«επαγγελματικοποίηση» ως απόδοση στα ελληνικά του όρου 

«professionalisation». Για τους όρους αυτούς επιχειρείται η ετυμολογική 

διάκριση και η ερμηνεία τους, αποτιμάται η καταλληλότητά τους και 
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εξετάζεται η δυνατότητα αντικατάστασής τους με εναλλακτικούς όρους. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην έννοια του κατοχυρωμένου, κλειστού και 

νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, καθώς και στην έννοια του 

επαγγελματικού προσόντος, στον ορισμό προτύπων των επαγγελματικών 

προσόντων και στην πιστοποίηση. 

Έχοντας ήδη ασχοληθεί με τους ορισμούς και την οριοθέτηση εννοιών, 

στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της επαγγελματικής οριοθέτησης 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού και της συγκριτικής αποτίμησης των 

δύο. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διάφοροι ρόλοι του Εκπαιδευτή, οι τύποι 

απασχόλησής του και οι λειτουργίες του. Παράλληλα, επιχειρείται μια 

χαρτογράφηση των εναλλακτικών όρων που χρησιμοποιούνται για τον 

Εκπαιδευτή σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Επίσης, γίνεται αναφορά στις 

διάφορες κατηγορίες των Εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν από 

ανασκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών της Ευρώπης, της 

Βορείου Αμερικής και της Ωκεανίας, λαμβανομένων υπόψη και των 

Εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τέλος, επιχειρείται η αλληλοσυσχέτιση του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού μέσω εντοπισμού των κοινών σημείων και 

των αποκλίσεων και εξετάζονται διάφορες τυπολογίες των εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της 

εμπειρικής έρευνας, και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, 

αναπτύσσεται η ακολουθούμενη ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία, 

περιγράφονται οι ερευνητικές μέθοδοι της ερμηνείας κειμένων και της 

δημιουργίας υποθετικών σεναρίων και αναλύεται η Δελφική τεχνική, ως η 

κύρια ερευνητική μέθοδος της εργασίας. Στη συνέχεια εξετάζονται τα 

ζητήματα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, της 

αντικειμενικότητας, καθώς και της γενίκευσης και προβλεψιμότητας, στο 
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πλαίσιο εφαρμογής της ποιοτικής έρευνας. Τέλος, δίνεται έμφαση στα 

κριτήρια επιλογής των ειδικών, τη σύνθεση της Ομάδας των Ειδικών, την 

κωδικοποίηση των ειδικών, την επικοινωνία με τους ειδικούς, την κατάστρωση 

σεναρίων, καθώς και τη δημιουργία και τον έλεγχο του ερευνητικού 

εργαλείου. 

Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη διεξαγωγή των διαφόρων 

σταδίων της εμπειρικής έρευνας και στα ευρήματά της. Συγκεκριμένα, στο 

κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας και 

αποτυπώνεται η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής συζήτηση με βάση τα ευρήματα 

της έρευνας και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επίσης, εξάγονται 

συμπεράσματα και αναδεικνύεται η επιστημονική συμβολή της διατριβής. 

Τέλος, παρατίθεται η ανακεφαλαίωση της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ: 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις», κατά τον Αντισθένη (445-360 π.Χ.) 

ή ακόμα πιο στοχοθετημένο, «ἀρχή παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις», 

κατά τον Επίκτητο (50-138 μ.Χ.). Οι ορισμοί, το να λες τα πράγματα με το 

όνομά τους (να τα προσδιορίζεις σωστά) είναι η αρχή της σοφίας, της 

μόρφωσης, της εκπαίδευσης. Συνεχίζοντας, ο Ευριπίδης (480-406 π.Χ.) και κατ’ 

άλλους ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (600-520 π.Χ.) διατυπώνει μια αξιολογική 

πρόταση για τη σαφήνεια και τη σοφία («σοφόν τό σαφές»). Η διασαφήνιση 

των όρων και των εννοιών, είναι λοιπόν σοφία. Τέλος, αρκετούς αιώνες 

αργότερα, ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) εξηγεί ποιες είναι οι συνέπειες 

όταν οι λέξεις χρησιμοποιούνται χωρίς να ακολουθείται η προκαθορισμένη 

τους σημασία: «Τό ἀδιόριστον τῶν λέξεων γεννᾶ τό ἀκατάστατον τῶν ἰδεῶν 

καὶ τοῦτο πάλιν τό ἀκατάστατον τῶν πράξεων». 

Τούτων λεχθέντων, θα πρέπει να εξετάσουμε τους ορισμούς των 

εννοιών που σχετίζονται με το θέμα. Ο Jarvis (1983) αναφέρει ότι η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τέσσερεις βασικές λέξεις, των 

οποίων η χρήση διαφέρει σε διάφορους συγγραφείς. Αυτές είναι οι λέξεις 

«profession» («επάγγελμα»), «professionalisation» («επαγγελματοποίηση» / 

«επαγγελματικοποίηση» / «εξεπαγγελματισμός»), «professional» 

(«επαγγελματίας») και «professionalism» («επαγγελματισμός»). О Jarvis 

προβαίνει στην εννοιολογική αποσαφήνιση των εννοιών αυτών, νοουμένου 
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ότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, «δεν υπάρχουν συμφωνημένες χρήσεις των 

εννοιών αυτών» και συνεπώς «είναι σημαντικό να προσδιοριστεί πώς θα 

χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη μελέτη». Τονίζει, ωστόσο, ότι δεν 

ισχυρίζεται ότι «τέτοιοι ορισμοί είναι περισσότερο εφαρμόσιμοι από άλλους» 

(Jarvis, 1983, σελ. 21). 

Λίγα χρόνια πριν, ο Hoyle (1975), πρωτοαναφέρεται σε έναν λιγότερο 

εμφανιζόμενο στη βιβλιογραφία όρο, την «επαγγελματικότητα» 

(professionality), τον οποίο αντιδιαστέλλει προς τον όρο «επαγγελματισμός» 

(professionalism). Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί αργότερα και η Evans (2008), 

καθώς και πιο σύγχρονοι ερευνητές, όπως οι Νικολαϊδου και Καραγιώργη 

(2012), οι οποίες με τη σειρά τους αντιδιαστέλλουν τους δύο προαναφερθέντες 

όρους. 

Τέλος, ένας άλλος όρος, ο «πρωτο-επαγγελματισμός» (proto-

professionalism), απαντάται στη βιβλιογραφία (Hilton & Slotnick, 2005), ο 

οποίος συσχετίζεται, αλλά και αντιδιαστέλλεται από τον όρο 

«επαγγελματισμός» (professionalism). 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρηθεί η ανάλυση των όρων 

αυτών, καθώς και η διερεύνηση της εξέλιξής τους και των μεταξύ τους 

σχέσεων. Ο όρος «επάγγελμα» είναι η βάση για τη διερεύνηση των 

απαιτήσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα. Ο όρος 

«επαγγελματοποίηση» / «επαγγελματικοποίηση» / «εξεπαγγελματισμός» 

είναι κομβικός όρος, καθώς αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής μιας 

ασχολίας σε επάγγελμα. Οι όροι «επαγγελματίας» και «επαγγελματισμός» 

είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν, καθώς αναφέρονται στην ιδανική 

κατάσταση συμπεριφοράς των μελών ενός επαγγελματικού σώματος. 

Εξάλλου, οι όροι «επαγγελματικότητα» και «πρωτο-επαγγελματισμός» 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως παράγωγα του βασικού όρου «επάγγελμα». 
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Όλοι οι πιο πάνω αναφερθέντες όροι αποτελούν τη βάση για τη χρήση 

λειτουργικών ορισμών, οι οποίοι θα υπηρετήσουν τη συγκριτική ανάλυση του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από τη σκοπιά του επαγγέλματος και τη 

συνακόλουθη διερεύνηση της προοπτικής τυπολογικής σύζευξής τους. 
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» 

 

Ας εξετάσουμε κατ’ αρχάς την έννοια «profession», η οποία ούτως ή 

άλλως αποτελεί τη ρίζα από την οποία παράγονται οι υπόλοιπες λέξεις. Στα 

ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη «επάγγελμα» (Πελεκάνος, 2005). Η λέξη στο 

Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford Advanced Dictionary of Current English) 

σημαίνει «ασχολία, ειδικά εκείνη που απαιτεί προηγμένη εκπαίδευση και 

εξειδικευμένη κατάρτιση», «δήλωση ή διακήρυξη πίστης, αισθημάτων κλπ», 

καθώς και «το σώμα των προσώπων που ασκούν ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα» (Hornby, 1974). Στο Βασικό Λεξικό του Longman (Pearson, 2002) 

επάγγελμα σημαίνει «εργασία που απαιτεί υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

εξειδικευμένη κατάρτιση». Στο Νέο Επίτομο Λεξικό της Οξφόρδης, 

επάγγελμα είναι «τέχνη/λειτούργημα» (vocation), «κλήση/αποστολή» 

(calling), ειδικά αυτή που χρειάζεται προηγμένη γνώση ή κατάρτιση σε κάποιο 

κλάδο μάθησης ή επιστήμης». Παρόμοιοι ορισμοί απαντώνται σε αμερικανικά 

λεξικά: Στο Λεξικό της Αμερικανικής Κληρονομιάς (American Heritage 

Dictionary of the English Language), επάγγελμα σημαίνει «σώμα 

προσοντούχων προσώπων σε συγκεκριμένη ασχολία ή πεδίο», «ασχολία που 

απαιτεί αξιοσημείωτη κατάρτιση και εξειδικευμένη σπουδή» και «ομολογία 

πίστης ή πεποίθησης». Στο Webster’s New World College Dictionary 

επάγγελμα είναι «τέχνη/λειτούργημα (vocation) ή ασχολία (occupation) που 

απαιτεί προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση και συμμετοχή διανοητικών 

δεξιοτήτων», «το σώμα προσώπων στο λειτούργημα ή την ασχολία» και 

«ομολογία πίστης». 

Στα ελληνικά λεξικά η λέξη «επάγγελμα» σημαίνει «βιοποριστική 

απασχόληση» (Μπαμπινιώτης, 2006), «μόνιμη εργασία για βιοπορισμό» 

(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004), «μόνιμη βιοποριστική απασχόληση» (Κριαράς, 
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2003) και «κάθε εργασία κοινωνικά ή νομικά αποδεκτή, που ασκείται επί μικρό 

ή μεγάλο χρονικό διάστημα για βιοπορισμό» (Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη, 1999), ενώ ο Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (Νέο Λεξικό Χρ. 

Γιοβάνη, χ.χ.) αναφέρει τις ακόλουθες σημασίες: «είδος εργασίας στα πλαίσια 

του κοινωνικού καταμερισμού των έργων», «μέσο βιοπορισμού» και 

«υπόσχεση, επαγγελία». 

Στις πιο πάνω σημασίες της λέξης «επάγγελμα» (profession), που 

απαντώνται σε διάφορα λεξικά, περιλαμβάνονται υποτυπωδώς κάποια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διαθέτει μια ασχολία ή 

απασχόληση (occupation), μια τέχνη (craft), ένα λειτούργημα (vocation), μια 

εργασία (job), μια «κλήση/αποστολή» (calling), ώστε να θεωρηθούν 

επάγγελμα (profession). Τέτοια χαρακτηριστικά είναι ο βιοπορισμός 

(livelihood, work for living), η μονιμότητα (permanence), η κοινωνική ή νομική 

αποδοχή (social or legal acceptance), ο κοινωνικός καταμερισμός (social 

allocation), η προηγμένη εκπαίδευση (advanced education), η εξειδίκευση 

(expertise, specialisation), η ύπαρξη διανοητικών δεξιοτήτων (intellectual skills) 

και η ομαδοποίηση (organization, belongingness). Εξάλλου, παραδείγματα 

επαγγελμάτων που αναφέρονται στα λήμματα των λεξικών που αναφέρονται 

πιο πάνω είναι ο δικηγόρος / η νομική (lawyer / law), o γιατρός / η ιατρική 

(doctor / medicine), ο μηχανικός / η μηχανική (engineer / engineering), ο 

θεολόγος και ο κληρικός / η θεολογία και ο κλήρος (theologist and priest / 

theology and clergy) και ο Εκπαιδευτικός / η εκπαίδευση (teacher, educator / 

teaching, education). 

Ο Hoyle (1982) αναφέρει ότι ο όρος επάγγελμα χρησιμοποιείται τόσο 

περιγραφικά όσο και ρυθμιστικά. Η περιγραφική του χρήση, κατά τον Hoyle, 

βασίζεται πάνω στην παραδοχή ότι τα επαγγέλματα (professions) έχουν 

διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τα ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες 
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«ασχολίες» (occupations). Ωστόσο, δεν δέχεται ότι η διάκριση αυτή είναι 

πάντοτε πλήρης. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι τις περισσότερες φορές αυτή η 

διάκριση είναι μερική και στηρίζεται στην αντίληψη ότι οι «ασχολίες» 

(occupations) βρίσκονται σε μια συνεχή γραμμή, πάνω στην οποία στο ένα 

άκρο είναι οι ασχολίες που θεωρούνται «επαγγέλματα» και στο άλλο άκρο 

βρίσκονται τα αναδυόμενα επαγγέλματα (emergent professions) ή τα «ημι-

επαγγέλματα» (semi-professions) ή τα «οιονεί» επαγγέλματα (qausi-

professions). Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο Jarvis (1985), διατυπώνει την 

άποψη ότι θεμελιώδη προϋπόθεση για την αναβάθμιση μιας ασχολίας σε 

επάγγελμα αποτελεί η δημιουργία ενός «γνωστικού σώματος» (body of 

knowledge). Πιο συγκεκριμένος ο Shah (2010), θεωρεί ότι η διαδικασία μέσω 

της οποίας μια ασχολία (occupation) καταφέρνει να αναβαθμιστεί σε 

επάγγελμα (profession), είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την 

ικανοποίηση ενός συνόλου κριτηρίων, που περιλαμβάνουν αναβάθμιση τόσο 

της θέσης (status), όσο και των γνώσεων και δεξιοτήτων που εμπλέκονται στην 

επαγγελματική πρακτική. Επίσης, οι Zarifis και Papadimitriou (2014) θεωρούν 

ότι αυτή η διαδικασία έχει ουσιαστικά κοινωνικό χαρακτήρα αναβάθμισης 

μιας ασχολίας (occupation) σε επάγγελμα (profession) υψηλότερης 

ακεραιότητας και ικανότητας που βασίζεται σε ορισμένους παράγοντες: Στην 

απόκτηση ορισμένων γνωρισμάτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω 

συνεχούς αναστοχασμού (acquiring certain traits and qualities through constant 

reflection), στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω συστηματικής και 

οργανωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης (up-skilling through systematic and 

regulated education and training), στην επικύρωση των ικανοτήτων που 

αποκτώνται στο χώρο εργασίας (validation of competences acquired in the 

workplace), στην ανταλλαγή εμπειριών (exchange of experience) και στη 
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δικτύωση με τους δικαιούχους και με άλλους επαγγελματίες (networking with 

beneficiaries and other professionals). 

Την περιγραφική χρήση των επαγγελμάτων σχολιάζει και ο Jarvis 

(1983), ο οποίος παρατηρεί ότι έγιναν περισσότερες προσπάθειες να 

περιγραφεί η έννοια «επάγγελμα» (profession), μέσω των χαρακτηριστικών 

της γνωρισμάτων, παρά να οριστεί. Αναφέρει χαρακτηριστικά ως παράδειγμα 

τον Millerson (1964), ο οποίος καταγράφει είκοσι τρία χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της έννοιας «επάγγελμα», τα οποία αποδίδονται σ’ αυτήν από 

είκοσι πέντε διαφορετικούς συγγραφείς. Στα 23 χαρακτηριστικά του Millerson 

αναφέρεται και ο Picciotto (2011), ο οποίος, ωστόσο, παραθέτει τα έξι 

επικρατέστερα από αυτά: κατοχή δεξιότητας βασισμένης σε θεωρητική γνώση 

(possession of a skill, based on theoretical knowledge), παροχή κατάρτισης και 

εκπαίδευσης (provision of training and education), έλεγχος ικανότητας μελών 

(testing of competence of members), επαγγελματική οργάνωση (professional 

organization), τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) και 

αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service). 

Σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Κέντρου για τη Στατιστική της 

Εκπαίδευσης (NCES, 1997), τα επαγγέλματα έχουν πέντε κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου 

μια ασχολία (occupation) να χαρακτηριστεί ως επάγγελμα (profession). Αυτά 

είναι η διαπίστευση (πιστοποίηση) κατόπιν κατάρτισης και εξέτασης 

(credentials), η ένταξη μέσω επιπρόσθετης κατάρτισης για σκοπούς 

προσαρμογής και εξοικείωσης, που λειτουργεί και ως δεύτερη ευκαιρία 

απόρριψης σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ανεπάρκειας (induction), η 

επαγγελματική ανάπτυξη μέσω επικαιροποίησης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που χρησιμεύει και ως μέσο κρίσης για σκοπούς προαγωγών και 

επιβραβεύσεων (professional development), η εξουσία (authority) σε σχέση με 
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πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην εξειδικευμένη γνώση και η 

αποζημίωση (compensation), η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με το κύρος 

του επαγγέλματος, ώστε να είναι ικανή να αποκρούσει τάσεις φυγής από το 

επάγγελμα. 

Έχοντας μιλήσει για τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, στην 

επόμενη ενότητα είναι λογικό να ασχοληθούμε και με τα χαρακτηριστικά του 

μέλους ενός επαγγελματικού σώματος, του «επαγγελματία» («professional»). 
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1.3 Ο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» 

 

Η έννοια του «επαγγελματία», στα αγγλικά «professional» (Πελεκάνος, 

2005), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του επαγγέλματος, καθώς 

προέρχεται απευθείας από αυτήν και σημαίνει αυτόν που «ασκεί επάγγελμα» 

(Μπαμπινιώτης, 2006) και μάλιστα αυτόν που «ασκεί το επάγγελμά του με 

γνώση, συνέπεια και σοβαρότητα» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Ωστόσο, 

σημαίνει και «πρόσωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του, που εργάζεται 

σκληρά και μεθοδικά» (Μπαμπινιώτης, 2006). Στον τελευταίο ορισμό, 

υπεισέρχεται η έννοια της «επαγγελματικής ευσυνειδησίας» (Κριαράς, 2003), 

της «επαγγελματικής συνείδησης» (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004· Μπαμπινιώτης, 2006), με την οποία 

υποδηλώνονται «η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η τήρηση της δεοντολογίας και 

η μεθοδικότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος» (Μπαμπινιώτης, 2006). 

Με τον πιο πάνω ορισμό της επαγγελματικής συνείδησης σχετίζονται 

και κάποιες άλλες αξιοσημείωτες έννοιες. Μια από αυτές είναι η 

«επαγγελματική πρακτική» (professional practice) (Ζαρίφης & Νικολοπούλου, 

2010· The Teaching Council, 2012· Saskatchewan Teachers’ Federation, 2012). Ο 

όρος αυτός περιλαμβάνει τρεις κώδικες (Saskatchewan Teachers’ Federation, 

2012): Τον κώδικα επαγγελματικής επάρκειας (Professional Competence), τον 

κώδικα επαγγελματικής ηθικής (Professional Ethics) και τον κώδικα 

συλλογικών συμφερόντων (Collective Interests), οι οποίοι αναφέρονται σε 

διάφορες διαστάσεις της επαγγελματικής πρακτικής. Τέτοιες διαστάσεις στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης είναι το υψηλό επίπεδο πρακτικής σε σχέση με τη 

μάθηση (pupil/student learning), τον προγραμματισμό (planning), τον έλεγχο 

(monitoring), την αξιολόγηση (assessing), την υποβολή εκθέσεων/αναφορών 

(reporting) και την παροχή ανατροφοδότησης (providing feedback), η 
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εφαρμογή των γνώσεων και της πείρας των Εκπαιδευτικών για διευκόλυνση 

της ολιστικής ανάπτυξης των σπουδαστών (facilitating pupils’/students’ holistic 

development), ο καθορισμός ξεκάθαρων, απαιτητικών και εφικτών 

προσδοκιών (clear, challenging and achievable expectations for pupils/students), 

η δημιουργία περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι σπουδαστές μπορούν να 

γίνουν ενεργοί παράγοντες στη μαθησιακή διαδικασία (active agents in the 

learning process) και να αναπτύξουν δεξιότητες δια βίου μάθησης (lifelong 

learning skills), η ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας, μάθησης και 

αξιολόγησης που υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη μάθηση (differentiated 

learning) με σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των σπουδαστών, η 

επαγγελματική ενημερότητα μέσω εμπλοκής και αναστοχασμού στην 

ανάπτυξη των σπουδαστών (pupil/student development), στις θεωρίες 

μάθησης (learning theory), στην παιδαγωγική (pedagogy), στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων (curriculum development), στην ηθική πρακτική (ethical 

practice) και στην Εκπαιδευτική πολιτική και νομοθεσία (educational policy and 

legislation), η ανταπόκριση σε εποικοδομητική ανατροφοδότηση σε σχέση με 

την πρακτική τους και η αναζήτηση αρμόζουσας υποστήριξης, συμβουλής και 

καθοδήγησης (appropriate support, advice and guidance) και τέλος, η 

διαφύλαξη του καλώς νοούμενου συμφέροντος των σπουδαστών (best interest 

of pupils/students). (The Teaching Council, 2012). 

Άλλες αξιοσημείωτες έννοιες που σχετίζονται με την επαγγελματική 

συνείδηση και οι οποίες είναι, εν πολλοίς, συνώνυμες ή ακόμα και ταυτόσημες 

μεταξύ τους, απαντώνται στη βιβλιογραφία ως ακολούθως: Ο Jarvis (1983) 

αναφέρεται στην «επαγγελματική ηθική» (professional ethics), ενώ το 

εγχειρίδιο του Διδασκαλικού Συμβουλίου της Ιρλανδίας (The Teaching Council, 

2012), το Ινστιτούτο Διδασκαλίας της Βικτώριας Αυστραλίας (Victorian Institute 

of Teaching, 2014) και οι Νικολαϊδου και Καραγιώργη (2012) αναφέρονται σε 
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«επαγγελματική δεοντολογία» (professional conduct). Επίσης, αναφέρονται 

και οι βασισμένοι σε αυτές τις δύο έννοιες κώδικες: Ο «κώδικας 

επαγγελματικής δεοντολογίας» (code of professional conduct) (Clow, 2001· The 

Teaching Council, 2012· Victorian Institute of Teaching, 2014), ο «κώδικας 

επαγγελματικής ηθικής» (code of professional ethics) (Saskatchewan Teachers’ 

Federation, 2012· Victorian Institute of Teaching, 2014), ο «κώδικας δεοντολογίας 

ή κώδικας ηθικής» (code of conduct or ethics) (Ζαρίφης & Νικολοπούλου, 2010) 

και ο «κώδικας συμπεριφοράς ή δεοντολογίας» (Νικολαϊδου & Καραγιώργη, 

2012). 

Σύμφωνα με το Διδασκαλικό Συμβούλιο της Ιρλανδίας, η 

επαγγελματική δεοντολογία έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διαστάσεις: 

διατήρηση της φήμης και του κύρους του επαγγέλματος (reputation and 

standing of the profession), φροντίδα των σπουδαστών για διασφάλιση της 

ασφάλειας και της ευημερίας τους (safety and welfare), τήρηση σχετικής 

νομοθεσίας και κανονισμών (relevant legislation and regulations), συμμόρφωση 

με συμφωνημένες εθνικές και σχολικές πολιτικές, διαδικασίες και οδηγίες 

(national and school policies, procedures and guidelines) που αποσκοπούν στην 

προώθηση της εκπαίδευσης, της ευημερίας και της προστασίας των 

σπουδαστών, η αναφορά περιστατικών ή συμβάντων που επιδρούν στην 

ευημερία των σπουδαστών (impact on pupil/student welfare), η 

αποτελεσματική και αρμόζουσα επικοινωνία με τους σπουδαστές, τους 

συναδέλφους, τους γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου και άλλους στη σχολική 

κοινότητα, κατά τρόπο επαγγελματικό, συνεργατικό και υποστηρικτικό και 

βασισμένο στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό (professional, collaborative and 

supportive, and based on trust and respect) και η αποφυγή άσκησης του 

επαγγέλματος υπό την επήρεια ουσιών που μειώνει την φυσική τους 
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κατάσταση για διδασκαλία (under the influence of any substance which impairs 

their fitness to teach). (The Teaching Council, 2012). 

Παρόμοια, ο κώδικας επαγγελματικής ηθικής (code of professional 

ethics) στη Διδασκαλική Ομοσπονδία της πολιτείας Σασκάτσουαν του Καναδά 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: την περιφρούρηση της εντιμότητας 

του ατόμου και του διδασκαλικού επαγγέλματος (act in a manner that brings no 

dishonour to the individual and the teaching profession), τον σεβασμό των 

συλλογικών συμφερόντων του επαγγέλματος (collective interests of the 

profession), την ανάδειξη της ελκυστικότητας (attractiveness) του 

διδασκαλικού επαγγέλματος για προσέλκυση νέων δασκάλων, την ανιδιοτελή 

παροχή επαγγελματικής βοήθειας (professional assistance) σε συναδέλφους 

που την ζητούν, τον σεβασμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων ατόμων που 

εμπλέκονται στην Εκπαιδευτική κοινότητα (educational community), την 

ενημέρωση ενός συνεργάτη πριν από την άσκηση έγκυρης κριτικής (valid 

criticism) εναντίον του για τη φύση της κριτικής και για την πρόθεση 

αναφοράς στους ανωτέρους, την αντικειμενική υποστήριξη της εργασίας 

άλλων δασκάλων και τη αξιολόγησή της μόνο αν τους ζητηθεί από αυτούς ή 

αν απαιτείται αρμοδίως (required by role), την προσπάθεια επάρκειας (strive 

to be competent) στην παροχή οποιωνδήποτε διδασκαλικών υπηρεσιών 

(performance of any teaching services), τη δίκαιη, διακριτική και αρμόζουσα 

μεταχείριση όλων των σπουδαστών (deal justly, considerately and appropriately 

with each student), την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών που αναγνωρίζουν 

και διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα (diversity), τον σεβασμό του 

δικαιώματος των σπουδαστών να διαμορφώνουν τη δική τους κρίση 

βασισμένη στη γνώση (form their own judgments based upon knowledge) και 

την ενθάρρυνση των σπουδαστών να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο 
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ατομικής ανάπτυξης (individual development). (Saskatchewan Teachers’ 

Federation, 2012). 

Εξάλλου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διδασκαλίας της Βικτώριας 

Αυστραλίας (Victorian Institute of Teaching, 2014) ο κώδικας δεοντολογίας 

(code of conduct) βασίζεται πάνω σε τρεις αξίες που περιλαμβάνονται στον 

κώδικα ηθικής (code of ethics): Την ακεραιότητα (integrity), τον σεβασμό 

(respect) και την υπευθυνότητα (responsibility). Το ίδιο ισχύει και στην περιοχή 

της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας, όπου ο κώδικας επαγγελματικής πρακτικής 

και δεοντολογίας για τους Δασκάλους, του Ινστιτούτου Ποιότητας Δασκάλων, 

βασίζεται στο πιο πάνω τρίπτυχο αξιών (Teacher Quality Institute, 2015). 

Τέλος, η έννοια της επαγγελματικής συνείδησης, στην περίπτωση των 

Εκπαιδευτικών συνδέεται, επίσης, με τις «επαγγελματικές αξίες» (professional 

values) και τις «ηθικές αξίες» (ethical values). Ως ηθικές αξίες καταγράφονται 

ο σεβασμός (respect) στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη διαφορετικότητα, τις 

πνευματικές και πολιτισμικές αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, η φροντίδα (care) για τους σπουδαστές (επίδειξη 

ενσυναίσθησης και έμπρακτου ενδιαφέροντος), η ακεραιότητα (integrity) που 

επιδεικνύεται μέσω της επαγγελματικής δέσμευσης, ευθυνών και δράσης και 

εμπεριέχει την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και την ηθική δράση και η 

εμπιστοσύνη (trust) στις σχέσεις με τους συντελεστές της Εκπαιδευτικής 

κοινότητας, που εμπεριέχει την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια (openness) και την 

αμεροληψία (fairness). Οι επαγγελματικές αξίες βασίζονται πάνω στις ηθικές 

αξίες και καθορίζουν το επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής των 

Εκπαιδευτικών (The Teaching Council, 2012· Victorian Institute of Teaching, 

2014). 

Όλες οι πιο πάνω έννοιες (επαγγελματική ευσυνειδησία, 

επαγγελματική συνείδηση, επαγγελματική ηθική, επαγγελματική 
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δεοντολογία, επαγγελματική πρακτική), στη βιβλιογραφία συνήθως 

συνδέονται με την πορεία προς την «επαγγελματοποίηση» (Ζαρίφης & 

Νικολοπούλου, 2010) ή την «επαγγελματικοποίηση» (Νικολαϊδου & 

Καραγιώργη, 2012), που αποτελούν ελληνικές εκδοχές του αγγλικού όρου 

«professionalisation». Ωστόσο συνδέονται και με την προσπάθεια κατανόησης 

του «επαγγελματισμού» («professionalism») ως μιας ιδεολογίας που 

συνεπάγεται την προσωπική δέσμευση και προσήλωση του επαγγελματία σε 

επαγγελματικές πρακτικές προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, του 

κοινού «καλού» (Jarvis, 1983). 

Στην επόμενη ενότητα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες 

«επαγγελματισμός» και «επαγγελματικότητα». Οι δύο αυτές έννοιες 

συνδέονται άρρηκτα, η τελευταία με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ένας 

«επαγγελματίας» και η πρώτη με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να 

πολιτεύεται ένας «επαγγελματίας». 
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1.4 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

Ο «επαγγελματισμός» («professionalism», Πελεκάνος, 2005), σημαίνει 

κατά το Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford Advanced Dictionary of Current English) 

τις «ιδιότητες ενός επαγγέλματος», ορισμός που παραμένει σε ένα γενικό 

πνεύμα. (Hornby, 1974). Στο Αμερικάνικο Ηλεκτρονικό Λεξικό «Your 

Dictionary», επαγγελματισμός είναι δεξιότητα ή συμπεριφορά που 

παραπέμπει σε μη συνηθισμένο πρόσωπο, όπως ο επιχειρηματίας. Στο 

«Webster’s New World College Dictionary» ο επαγγελματισμός παραπέμπει σε 

επαγγελματική ποιότητα (professional quality) και σε επαγγελματική 

κατάσταση (professional status). Στο Λεξικό της Αμερικανικής Κληρονομιάς 

(American Heritage Dictionary of the English Language), ο επαγγελματισμός 

αναφέρεται σε επαγγελματική κατάσταση (status), μεθόδους (methods), 

χαρακτήρα (character) ή επίπεδα (standards). 

Σε ένα σχετικά γενικό πνεύμα κινείται και ο ορισμός του Λεξικού του 

Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1999), σύμφωνα με τον οποίο 

«επαγγελματισμός» είναι «η ιδιότητα που χαρακτηρίζει κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα, όταν αυτή ασκείται ως επάγγελμα». Ωστόσο, πιο 

συγκεκριμένους και περισσότερο εμπεριστατωμένους ορισμούς συναντούμε 

σε άλλα μεγάλα ελληνικά λεξικά. Κατά το Μείζον Ελληνικό Λεξικό του 

Τεγόπουλου-Φυτράκη (2004) επαγγελματισμός είναι «η συστηματική άσκηση 

επαγγέλματος», αλλά και «η επαγγελματική νοοτροπία, αντίληψη», ενώ στο 

Λεξικό του Μπαμπινιώτη (2006) ο επαγγελματισμός αποδίδεται ως «η 

συνέπεια, η υπευθυνότητα και η συστηματικότητα κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος». 

Ο Shah (2010) αναφερόμενος στον όρο «professionalisation» θεωρεί  ότι 

αυτός αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία μέσω της οποίας μια ασχολία 
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(occupation) καταφέρνει να ικανοποιήσει ένα σύνολο κριτηρίων, που 

περιλαμβάνουν αναβάθμιση της θέσης (status) και του επαγγελματισμού 

(professionalism) των γνώσεων και δεξιοτήτων που εμπλέκονται στην 

επαγγελματική πρακτική (professional practice). Επίσης, προβαίνει σε 

διάκριση μεταξύ των όρων professionalism (επαγγελματισμός) και 

professionalisation. Όσον αφορά τον πρώτο όρο, ασπάζεται την άποψη του 

Collins (1999), σύμφωνα με την οποία ο επαγγελματισμός συνδυάζει μια 

σοβαρή δέσμευση προς τα καθήκοντα, ικανότητα και ένα βαθμό αυτό-

καθοδήγησης με ένα έντονο ενδιαφέρον για (ιδιοτελή) αποκλειστικότητα. 

Όσον αφορά τον δεύτερο όρο (professionalisation), θεωρεί ότι αυτός αποτελεί 

μια διαδικασία αλλαγής προς μια ιδανική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει 

δομικές αλλαγές, που εμπλέκουν ίδρυση Εκπαιδευτικών Κέντρων, δημιουργία 

Επαγγελματικών Οργανώσεων και κατοχή θεωρητικών γνώσεων. Επίσης, 

αναφέρει την άποψη του Jarvis (1985), σύμφωνα με την οποία η δημιουργία 

ενός «γνωστικού σώματος» (body of knowledge) αποτελεί θεμελιώδη 

προϋπόθεση αναβάθμισης μιας ασχολίας σε επάγγελμα. 

Οι Hilton και Slotnick (2005), αναφερόμενοι στον επαγγελματισμό στην 

Ιατρική Εκπαίδευση, εισάγουν τον όρο «πρωτο-επαγγελματισμός» (proto-

professionalism) για να δηλώσουν την περίοδο προτού αποκτηθεί ο 

επαγγελματισμός. Συγκεκριμένα, ο όρος, αναφέρεται στην κατάσταση στην 

οποίαν βρίσκονται οι φοιτητές της Ιατρικής από τη στιγμή που θα αρχίσουν 

να μαθαίνουν, ως τη στιγμή που θα γίνουν επαγγελματίες της Ιατρικής, 

έχοντας αποκτήσει «φρόνηση» (phronesis), δηλαδή πρακτική σοφία. Η 

κατάσταση αυτή περιγράφεται ως μια μακρά πορεία ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων και γνώσεων και συσσώρευσης της πείρας, στοιχείων που 

απαιτούνται ώστε να αποκτηθεί ο επαγγελματισμός. (Rees, 2005). 
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Σύμφωνα με την Evans (2008), υπάρχει πλέον ευρεία, ίσως, συναίνεση 

στην ερμηνεία του όρου «επαγγελματισμός» (professionalism), η οποία 

φαίνεται να εστιάζει ολοένα περισσότερο στο στοιχείο ότι πρόκειται για μια 

εξωτερικά επιβαλλόμενη αντίληψη για τις παραμέτρους της συλλογικής 

αποστολής και των συλλογικών αρμοδιοτήτων ενός επαγγέλματος. Συνεπώς, 

όπως συμπεραίνει, κατά μία έννοια ο επαγγελματισμός μπορεί να ερμηνευθεί 

ουσιαστικά ως μια επιβαλλόμενη άνωθεν αναπαράσταση μιας συμφωνίας για 

το επίπεδο παροχής υπηρεσιών μέσω του επαγγέλματος (Evans, 2008). Αυτό 

αποκαλείται «νέος επαγγελματισμός», ή κατ’ ακρίβειαν «νέοι 

επαγγελματισμοί» (new professionalisms), εφόσον αναφέρεται ουσιαστικά στη 

νομοθετική ρύθμιση πολλών και διαφόρων επαγγελμάτων. Ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται από την Evans (2008) στον ολοένα αυξανόμενο κρατικό έλεγχο επί 

όλου του φάσματος των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, που άρχισε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 υπό μορφή 

«συνταγών» (prescriptions) ή «περιγραφών» (descriptions). Ωστόσο, η Evans 

(2008) αναφέρεται και σε μη κυρίαρχες αντιλήψεις για την έννοια του 

επαγγελματισμού, τις οποίες αποκαλεί «παλαιάς σχολής» και «παραδοσιακές 

αντιλήψεις ενός προ-ανακαινισμένου επαγγελματισμού». Οι αντιλήψεις 

αυτές βρίσκονται στον αντίποδα της αντίληψης για άνωθεν επιβολή. 

Σύμφωνα με αυτές, ο επαγγελματισμός σχετίζεται με την επιρροή που οι ίδιοι 

οι επαγγελματίες ασκούν επί του επαγγέλματος, με την έννοια της στάσης 

και συμπεριφοράς τους έναντι του επαγγέλματος. Μ’ αυτή την έννοια ο 

επαγγελματισμός ταυτίζεται με την ιδεολογία εμπειρογνωμοσύνης και 

παροχής υπηρεσιών που διέπει τους εσωτερικούς θεσμούς ενός επαγγέλματος 

(Freidson, 1994). Ωστόσο, η Evans (2008) διατείνεται ότι αυτά τα 

χαρακτηριστικά δεν ερμηνεύουν τον επαγγελματισμό αλλά παραπέμπουν 

στην επαγγελματική κουλτούρα (professional culture). Συνεπώς, κατά την 
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άποψή της, παρά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι αυτό δεν είναι πάντοτε 

σαφές και διακριτό, η επαγγελματική κουλτούρα (professional culture) μπορεί 

να ερμηνευθεί ως η συλλογική στάση του κόσμου (των επαγγελματιών) προς 

τον επαγγελματισμό, η οποία καθορίζει κατά κύριο λόγο τον τρόπο με τον 

οποίο αυτοί ενεργούν. 

Η έννοια της «επαγγελματικότητας» συναντάται μόνο στο Μείζον 

Ελληνικό Λεξικό του Τεγόπουλου-Φυτράκη (2004) ως «η ιδιότητα του 

επαγγελματικού». Στα αγγλόγλωσσα λεξικά συναντάται μόνο στα 

Διαδικτυακά Λεξικά του Cambridge (Cambridge Dictionaries Online) με τις 

ακόλουθες δύο σημασίες: (α) «η ιδιότητα του να είναι κάποιος επαγγελματίας 

ή κάτι να είναι επαγγελματικό» (the quality of being professional) και (β) «το 

γεγονός ότι μια εργασία θεωρείται επάγγελμα» (the fact that a job is considered 

to be a profession). Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πρώτη σημασία δίνεται ως 

συνώνυμο η λέξη «επαγγελματισμός» (professionalism). Σε διαδικτυακά 

αμερικάνικα λεξικά («Your Dictionary»· «Webster’s New World College 

Dictionary»· «American Heritage Dictionary of the English Language»), η 

αναζήτηση της λέξης «professionality» (επαγγελματικότητα) παραπέμπει σε 

συνδέσμους για τη χρήση των λέξεων «professionalism» (επαγγελματισμός) 

και «professional» (επαγγελματίας, επαγγελματικός) σε προτάσεις. 

Σύμφωνα με την Evans (2008), η οποία επιχειρεί διασαφήνιση του όρου 

«επαγγελματικότητα» (professionality), ο όρος αυτός εισήχθη από τον Hoyle 

το 1975. Όντως, ο Hoyle, στο κείμενό του «Professionality, professionalism and 

control in teaching» που δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό London 

Educational Review το 1974 και το επόμενο έτος περιλήφθηκε στον συλλογικό 

τόμο «Management in Education: The Management of Organisations and 

Individuals», στο οποίο παραπέμπει η Evans, διακρίνει μεταξύ δύο 

διαφορετικών πτυχών της επαγγελματικής ζωής των Εκπαιδευτικών: του 
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«επαγγελματισμού» (professionalism) και της «επαγγελματικότητας» 

(professionality). (Hoyle, 1974, 1975, 1980). Στον πρώτο όρο (επαγγελματισμός) 

αποδίδεται η δέσμευση των μελών ενός επαγγέλματος και κυρίως των 

επαγγελματικών τους συνδέσμων ή οργανώσεων προς την κατεύθυνση της 

μεγιστοποίησης του κύρους του επαγγέλματος. Αυτό περιλαμβάνει την 

ακολουθούμενη στρατηγική και την χρησιμοποιούμενη ρητορική (στην 

προκείμενη περίπτωση, των Εκπαιδευτικών) όσον αφορά ζητήματα που 

συνδέονται με την κατάσταση (status) τους, όπως η αμοιβή, οι συνθήκες 

εργασίας και η αναγνώρισή τους από το περιβάλλον. Στον δεύτερο όρο 

(επαγγελματικότητα) αποδίδονται στοιχεία που συνδέονται με τη στάση των 

μελών του επαγγέλματος σε σχέση με την καθημερινή επαγγελματική 

πρακτική και τον βαθμό γνώσεων και δεξιοτήτων που προσκομίζουν στο 

επάγγελμα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Hoyle (1974, 1975, 1980) παραδέχεται ότι η σχέση 

των δύο εννοιών είναι πολύπλοκη και ότι ουσιαστικά οι δύο όροι συγκλίνουν. 

Τη σύγκλιση των δύο εννοιών υπογραμμίζει και η Φωτοπούλου (2013), η οποία 

προκρίνει τη χρήση του όρου «επαγγελματισμός», ο οποίος περιλαμβάνει και 

την έννοια της επαγγελματικότητας. Η θέση της Φωτοπούλου βασίζεται στις 

απόψεις που εκφράζουν οι Whitty (2000) και Swann et al. (2010). Ο μεν πρώτος 

παραδέχεται ότι υπάρχει δυσκολία στην ακριβή περιγραφή τόσο του 

επαγγελματισμού όσο και της επαγγελματικότητας και κατ’ επέκταση στη 

διάκριση μεταξύ τους, ενώ οι δεύτεροι αποδέχονται τη χρήση του όρου 

«επαγγελματισμός», που περιλαμβάνει πλέον στοιχεία τόσο του 

επαγγελματισμού όσο και της επαγγελματικότητας. 

Εξάλλου, η Evans (2008), θεωρεί ότι η επαγγελματικότητα αναφέρεται 

σε μεμονωμένα άτομα (μέλη ενός επαγγελματικού σώματος) ενώ ο 

επαγγελματισμός σε επαγγελματικές ομάδες. Αναφέρει, χαρακτηριστικά ότι 

η επαγγελματικότητα αποτελεί τον ενικό αριθμό του επαγγελματισμού, με 
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την έννοια ότι πολλές «επαγγελματικότητες» απαρτίζουν τον 

επαγγελματισμό. Ως «επαγγελματικότητα» κατά την Evans (2008) ορίζεται η 

στάση κάθε ατόμου σε σχέση με την πρακτική του επαγγέλματος στο οποίο 

ανήκει και η οποία (στάση) επηρεάζει την επαγγελματική πρακτική του. Αυτή 

η στάση (του κάθε ατόμου), κατά την Evans, έχει υπόβαθρο ιδεολογικό, 

συμπεριφορικό, διανοητικό και επιστημολογικό. Καθώς, λοιπόν, ο 

επαγγελματισμός, κατά την Evans αποτελεί το αμάλγαμα των μεμονωμένων 

«επαγγελματικοτήτων», δηλαδή τη συνισταμένη της επαγγελματικότητας 

των μεμονωμένων μελών της επαγγελματικής ομάδας, και καθώς το κάθε 

μεμονωμένο μέλος της ομάδας έχει διαφορετικό ιδεολογικό, συμπεριφορικό, 

διανοητικό και επιστημολογικό υπόβαθρο, αυτό σημαίνει, όπως παραδέχεται 

η ίδια, ότι η ομοιογένεια (homogeneity), η κοινότητα στοιχείων / ομοιομορφία 

(commonality / uniformity) και η συναίνεση (consensus), που αποτελούν 

γνωρίσματα του επαγγελματισμού, εξανεμίζονται. Αυτό οδηγεί την Evans 

(2008) σε μια επανερμηνεία του όρου «επαγγελματισμός», που δεν 

εκπροσωπεί πια την ιδανική επαγγελματική πρακτική αλλά την πρακτική που 

επηρεάζεται από την επαγγελματικότητα του κάθε μέλους του 

επαγγελματικού σώματος. 

Διάκριση μεταξύ των εννοιών του επαγγελματισμού (professionalism) 

και της επαγγελματικότητας (professionality) των Εκπαιδευτικών επιχειρείται 

από τις Νικολαϊδου και Καραγιώργη (2012), οι οποίες αναφέρονται σε 

αντιδιαστολή των όρων από τον Hoyle το 1975, σύμφωνα με τον οποίο η 

επαγγελματικότητα συνδέεται με τον τρόπο εργασίας των Εκπαιδευτικών ενώ 

ο επαγγελματισμός με τη θέση και το κύρος τους ως επαγγελματικής ομάδας. 

Ωστόσο, όπως έχει διαφανεί από τα προηγούμενα, η διάκριση μεταξύ των 

εννοιών «επαγγελματισμός» και «επαγγελματικότητα» δεν έχει καθολική 

αποδοχή από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι συνήθως 
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αναφέρονται σε επαγγελματισμό (professionalism) και σε 

«επαγγελματοποίηση» / «επαγγελματικοποίηση» / «εξεπαγγελματισμό» 

(professionalisation) και σπάνια σε επαγγελματικότητα (professionality). 

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με την έννοια «επαγγελματοποίηση» / 

«επαγγελματικοποίηση» / «εξεπαγγελματισμός», η οποία βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ερευνητή. 

 



 45 

1.5 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» / «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» / 

«ΕΞΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ» 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο όρος «professionalisation» έχει αποδοθεί 

στα ελληνικά ως «επαγγελματοποίηση» (Ζαρίφης & Νικολοπούλου, 2010· 

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2008) ή ως 

«επαγγελματικοποίηση» (Νικολαϊδου & Καραγιώργη, 2012). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι καμιά από αυτές τις δύο λέξεις δεν υπάρχει στα ελληνικά 

λεξικά. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι και οι δύο αυτοί όροι προκύπτουν από 

τη σύνθεση των λέξεων «επάγγελμα» και «ποιώ». Ωστόσο, πρόκειται για 

«μεταφραστικά δάνεια» (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Μπαμπινιώτης, 2006). Ουσιαστικά, οι δύο αυτοί όροι εμπεριέχουν απόπειρα 

μεταφοράς στα ελληνικά ως «-ποίηση» της ξένης κατάληξης «-isation». Κατά 

την άποψη του γράφοντος, η τακτική αυτή τείνει να εξελιχθεί σε 

καταχρηστικό φαινόμενο, ιδίως αν αναλογισθεί κανείς το γεγονός ότι 

υπάρχουν ήδη στην ελληνική γλώσσα δόκιμοι όροι αλλά και «δόκιμοι» 

μηχανισμοί δημιουργίας όρων3. Ως δεύτερο συνθετικό, η κατάληξη «-ποίηση» 

δηλώνει ότι γίνεται ή δημιουργείται αυτό που φανερώνει το πρώτο συνθετικό 

(Κριαράς, 2003), σημαίνει την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση μιας 

διαδικασίας (Μπαμπινιώτης, 2006), την πραγματοποίηση της διαδικασίας που 

συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999). 

Απότοκο της σύγχυσης που επικρατεί περί τους όρους 

«επαγγελματοποίηση» και «επαγγελματικοποίηση», είναι και το γεγονός ότι 

⨪ 
3 Ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το επιχείρημα, είναι η λέξη 

«δημοκρατικοποίηση» η οποία αποδίδει την αγγλική λέξη «democratisation», ενώ ήδη υπάρχει 

στα ελληνικά ο δόκιμος όρος «εκδημοκρατισμός». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα 

κυριότερα ελληνικά λεξικά, είτε δεν υπάρχει ως λήμμα η λέξη «δημοκρατικοποίηση», είτε, 

όπου υπάρχει, παραπέμπει στο λήμμα «εκδημοκρατισμός» (Μπαμπινιώτης, 2006). 
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ερευνητές χρησιμοποίησαν στο παρελθόν και τους δύο αυτούς όρους 

αδιακρίτως (Αθανασούλα-Ρέππα, Ζένιος & Παπαευσταθίου, 2008). Ωστόσο, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Ζαρίφης και Νικολοπούλου (2010) έχουν 

χρησιμοποιήσει, παράλληλα με τον όρο «επαγγελματοποίηση», και την 

έκφραση «διαδικασία του επαγγελματισμού», ως εναλλακτική και ισοδύναμη 

προς αυτόν. Αυτό ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση στην προσπάθεια 

διασαφήνισης των όρων, καθώς χρησιμοποιείται ο όρος «επαγγελματισμός» 

για να προσδιοριστεί μια άλλη έννοια με σαφώς διαφορετικό νόημα. Ωστόσο, 

ως περιφραστικός όρος, που περιέχει, μάλιστα, και την έννοια της διαδικασίας, 

είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν 

θεωρηθεί ότι δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα, τότε 

εννοιολογικά παραπέμπει στον όρο «εξεπαγγελματισμός». Ο όρος 

«εξεπαγγελματισμός» προκύπτει από την εφαρμογή ενός «δόκιμου» 

μηχανισμού δημιουργίας νέου όρου4, ο οποίος είναι δυνατόν να μας 

απαλλάξει από το δίλημμα επιλογής μεταξύ των δύο πιο πάνω 

καταχρηστικώς χρησιμοποιούμενων όρων («επαγγελματοποίηση» 

και«επαγγελματικοποίηση»). Κατά τα άλλα, με βάση την ετυμολογία των 

λέξεων και λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία που τα κορυφαία ελληνικά 

λεξικά αποδίδουν στην κατάληξη «-ποίηση» (Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη, 1999· Κριαράς, 2003· Μπαμπινιώτης, 2006), ο ερευνητής 

θεωρεί ότι οι όροι «επαγγελματοποίηση» και «επαγγελματικοποίηση» είναι 

συνώνυμοι αλλά όχι ταυτόσημοι. Έτσι, ο όρος «επαγγελματοποίηση» θα 

πρέπει να σημαίνει την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

δημιουργίας ενός επαγγέλματος (στην περίπτωσή μας εκείνου του 

⨪ 
4 Κατά το «εκδημοκρατισμός», «εκσυγχρονισμός», «εξορθολογισμός», «εκπολιτισμός», 

«εξανθρωπισμός», «εξελληνισμός», «εκχριστιανισμός», και τα όμοια. 
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Εκπαιδευτή ή του Εκπαιδευτικού). Από την άλλη, ο όρος 

«επαγγελματικοποίηση» θα πρέπει να αναφέρεται στην πραγματοποίηση ή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω της οποίας κάποιος (στην περίπτωσή μας 

ο Εκπαιδευτής ή ο Εκπαιδευτικός) αποκτά την ιδιότητα του 

«επαγγελματικού», δηλαδή αποκτά «επαγγελματικότητα». 

Έχοντας προβεί σε αυτές τις αναγκαίες παρατηρήσεις, στο εξής, στην 

εργασία αυτή θα χρησιμοποιείται ο όρος «εξεπαγγελματισμός» για να 

αποδώσει τον αγγλικό όρο professionalisation. Συνεπώς, προχωρούμε στη 

συνέχεια στη διασαφήνιση της έννοιας του εξεπαγγελματισμού. 

Ο Hoyle (1982) αναφέρει ότι ο εξεπαγγελματισμός (professionalisation) 

κατανοείται συνήθως ως η διαδικασία μέσω της οποίας μια ασχολία ή 

απασχόληση (occupation) βαθμιαία ικανοποιεί τα κριτήρια που αποδίδονται 

σε ένα επάγγελμα (profession) και ότι εμπλέκεται σ’ αυτή τη διαδικασία η 

επαγγελματική ανάπτυξη, από την οποία επωφελείται ο πελάτης. 

Σύμφωνα με τις Νικολαϊδου και Καραγιώργη (2012), ο όρος αναφέρεται 

στην κοινωνική διαδικασία κατά την οποία ένα επάγγελμα μετεξελίσσεται σε 

πραγματικό «επάγγελμα», αποκτώντας αναγνώριση (κύρος) μέσω 

καθορισμού αποδεκτών προσόντων και κανόνων (νορμών) και δημιουργίας 

επαγγελματικού σώματος (συνδέσμου) που ελέγχει τη συμπεριφορά των 

μελών του με βάση συγκεκριμένου κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας. 

Ο Jarvis (1983) αναφέρεται στον Αμερικανό Εκπαιδευτικό Houle, ο 

οποίος καταγράφει δεκατέσσερα στοιχεία που συνδέονται με την έννοια του 

«εξεπαγγελματισμού» (professionalisation). Συγκεκριμένα, αυτά είναι: 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the occupation’s 

function), κατοχή των θεωρητικών γνώσεων (mastery of theoretical knowledge), 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (capacity to solve problems), χρήση 

πρακτικών γνώσεων (use of practical knowledge), αυτο-ενδυνάμωση / 
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αυτοβελτίωση (self-enhancement), τυπική κατάρτιση (formal training), 

διαπίστευση (credentialing), δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a 

sub-culture), νομική ενίσχυση (legal reinforcement), δημόσια αποδοχή (public 

acceptance), ηθική πρακτική (ethical practice), κυρώσεις (penalties), σχέσεις με 

άλλα επαγγέλματα (relations to other vocations) και τέλος, σχέσεις με τους 

χρήστες της υπηρεσίας (relations to the users of the service). 

Η Χατζηπαναγιώτου (2001) συνδέει την αναβάθμιση του κύρους του 

Εκπαιδευτικού και την κατοχύρωση της επαγγελματικής του επάρκειας και 

αυτονομίας (εξεπαγγελματισμός του Εκπαιδευτικού) με τη διαρκή και 

συστηματικά οργανωμένη επιμόρφωσή του. Οι Ζαρίφης και Νικολοπούλου 

(2010) αναφερόμενοι στον εξεπαγγελματισμό (επαγγελματοποίηση) των 

Εκπαιδευτών, τον συνδέουν τόσο με την εκπαίδευση των Εκπαιδευτών όσο και 

με τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων τους, καθώς και με ένα κώδικα 

δεοντολογίας. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τόσο στην Ελλάδα 

(European Commission, 1995-2015· Esos online Διαδικτυακή Πύλη για την 

Παιδεία, 2010) όσο και στην Κύπρο (European Commission, 1995-2015· 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2006-2010), ο 

Εκπαιδευτικός διαφόρων βαθμίδων και κατηγοριών του τυπικού συστήματος 

εκπαίδευσης ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, σε αντίθεση 

με τον Εκπαιδευτή του μη τυπικού συστήματος, ο οποίος δεν ανήκει στα 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και 

συνεπώς η διαδικασία πιστοποίησης κρίνεται απαραίτητη για τον 

εξεπαγγελματισμό του. 

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση και γενικότερα η επαγγελματική 

ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών κρίνεται γενικά σημαντική για τον 

εξεπαγγελματισμό τους, ο Hoyle (1982) εκφράζει τον προβληματισμό του για 

το γεγονός ότι ενώ η επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών οδηγεί στη 
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βελτίωση των δεξιοτήτων τους και συνεπώς ωφελεί τους μαθητές, ωστόσο 

οδηγεί μάλλον σε απαξίωση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού. Αυτό ο 

Hoyle το ονομάζει «παράδοξο». Ως πιθανή εξήγηση αναφέρεται η ακόλουθη: 

Το εκπαιδευτικό επάγγελμα δεν «συμμορφώνεται» με το επικρατούν μοντέλο 

εξεπαγγελματισμού, το οποίο έλκει την καταγωγή του από την ιστορία 

επαγγελμάτων, όπως το ιατρικό και το δικηγορικό, και συνεπώς είναι απίθανο 

να ενισχυθεί η θέση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, παρά μόνο αν αυτό 

γίνει το νέο πρότυπο επάγγελμα (Hoyle, 1982). 

Πού, όμως, οφείλεται η αίγλη επαγγελμάτων, όπως του γιατρού, του 

κληρικού και του δικηγόρου, και πώς και υπό ποίες προϋποθέσεις είναι 

δυνατόν το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού να αποκτήσει κάτι από την αίγλη 

εκείνων των επαγγελμάτων, ώστε να γίνει το νέο πρότυπο επάγγελμα; Ας 

προσπαθήσουμε, κατ’ αρχάς, να εντοπίσουμε τυχόν κοινά σημεία μεταξύ 

αυτών των τριών «πρότυπων» επαγγελμάτων. Εκ πρώτης όψεως, θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και τα τρία εν λόγω επαγγέλματα 

ασχολούνται με την προστασία του ανθρώπου από διάφορους κινδύνους: Ο 

γιατρός με την προστασία της υγείας του ανθρώπου από τις ασθένειες, ο 

κληρικός με την προστασία του από τις ανεξήγητες, αόρατες (ή και ορατές) 

πνευματικές (ή και φυσικές) δυνάμεις και ο δικηγόρος με την προστασία του 

από τις επιβουλές των κρατούντων ή των συμπολιτών. Ουσιαστικά, και τα 

τρία εν λόγω επαγγέλματα, είναι κατά κάποιο τρόπο απαραίτητα στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου, είναι «εκ των ων ουκ άνευ» για την 

απρόσκοπτη διαβίωσή του. Βασικό στοιχείο του ιατρικού επαγγέλματος είναι 

προφανώς ο «όρκος του Ιπποκράτη»5, (Kos Island, χ.χ.) ο οποίος ονομάζεται και 

⨪ 
5 Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια 

και σ’ όλους τους θεούς και τις θεές, που βάζω μάρτυρες, ότι θα εκπληρώσω τον όρκο μου 

αυτό και το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τη δύναμή μου και την κρίση μου. Ότι θα θεωρώ 
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«συμβόλαιο». Ωστόσο, συμβόλαια δέσμευσης, κατ’ αντιστοιχία προς τον όρκο 

του Ιπποκράτη, έχουν υιοθετηθεί σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων από Εκπαιδευτήρια και Εκπαιδευτικούς φορείς (Saskatchewan 

Teachers’ Federation, 2012· The Teaching Council, 2012). Αυτό που κάνει το 

ιατρικό επάγγελμα να είναι σημαντικό και απαραίτητο για τον άνθρωπο είναι 

το γεγονός ότι συνδέεται με την υπεράσπιση της υγείας του, την πάλη του 

ανθρώπου εναντίον, όχι μόνο των ασθενειών, αλλά ουσιαστικά εναντίον της 

φθοράς και του θανάτου. Αυτό είναι, κατά την άποψη του γράφοντος, το 

σημείο συνάντησης του ιατρικού επαγγέλματος με το επάγγελμα του 

κληρικού. Ο κληρικός, επαγγέλλεται την πνευματική και ψυχική υγεία του 

ανθρώπου και τη νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου (Χρυσοστόμου, χ.χ.). 

Εξάλλου, ο ίδιος ο Χριστός, όταν ασκήθηκε κριτική εναντίον του από τους 

γραμματείς και φαρισαίους επειδή συναναστρεφόταν με αμαρτωλούς, τους 

αποστόμωσε λέγοντας: «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς 

⨪ 
εκείνον που μου δίδαξε την τέχνη αυτή ίσο με τους γονείς μου, και θα τον κάνω κοινωνό του 

βίου μου, και θα του προσφέρω από τα δικά μου ό,τι χρειάζεται. τους απογόνους του θα θεωρώ 

ως αΔελφούς μου και θα τους διδάξω την τέχνη αυτή, αν επιθυμούν να μάθουν, χωρίς μισθό 

και χωρίς συμφωνία. Ότι θα μεταδώσω τους επαγγελματικούς κανόνες, τα θεωρητικά 

μαθήματα και τις υπόλοιπες κάθε είδους ασκήσεις στους γιους μου, στους γιους του 

διδασκάλου μου, και σε μαθητές που θα έχουν συνδεθεί μαζί μου με όρκο και συμβόλαιο, κατά 

τη συνήθεια των ιατρών, και σε κανένα άλλο. Θα χρησιμοποιήσω τη θεραπευτική δίαιτα μόνο 

για ωφέλεια των αρρώστων, όσο εξαρτάται από τη δύναμη και την κρίση μου, και θα τους 

προφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία. Δεν θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανένα, 

όσο και αν παρακληθώ, ούτε θα υποδείξω τέτοια συμβουλή. Επίσης, δεν θα δώσω σε γυναίκα 

φάρμακο εκτρωτικό. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου. Δεν θα 

χειρουργήσω οπωσδήποτε αυτούς που πάσχουν από πέτρα, αλλά θα αφήσω την πράξη αυτή 

στους εξασκημένους. Σε όσα σπίτια προσκαλούμαι, θα μπαίνω για το καλό των αρρώστων, 

κρατώντας τον εαυτό μου μακριά από κάθε θεληματική αδικία ή άλλη διαφθορά και προ 

πάντων μακριά από κάθε αφροδισιακή πράξη σε σώματα γυναικών και ανδρών, ελευθέρων 

ή δούλων. Όσα δε κατά την διάρκεια της θεραπείας θα δω ή θα ακούσω, ή και πέρα από τις 

ασχολίες μου, στην καθημερινή ζωή, όσα δεν πρέπει ποτέ να κοινολογούνται στους έξω, θα 

τα αποσιωπώ, θεωρώντας ότι αυτά είναι ιερά μυστικά. Όσο λοιπόν θα τηρώ τον όρκο μου αυτό 

και δεν θα τον παραβιάζω, είθε να πετυχαίνω στη ζωή και στην τέχνη μου, έχοντας καλό 

όνομα πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους. εάν όμως τον παραβώ και γίνω επίορκος, να 

πάθω τα αντίθετα. 
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ἔχοντες» (Nestle-Aland, 1898 και 1979). Από την άλλη, υποστηρίζεται ότι το 

κοινό σημείο του κληρικού με το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ο νόμος 

(θείος από τη μια, ανθρώπινος από την άλλη), η ύπαρξη κανόνων και η 

απονομή δικαιοσύνης (θείας και ανθρώπινης). Χαρακτηριστική είναι η 

παραστατική αναφορά του Παπαδιαμάντη στο τέλος του αριστουργήματός 

του «Η Φόνισσα», σύμφωνα με την οποία η ηρωίδα του διηγήματος βρίσκει τον 

θάνατο στα μισά του δρόμου μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης 

δικαιοσύνης (Τριανταφυλλόπουλος, 1984). Η ανθρώπινη και η θεία 

δικαιοσύνη, από τη μια αντιδιαστέλλονται και από την άλλη 

αλληλοσυμπληρώνονται, όντας και οι δύο απόλυτα σεβαστές, λειτουργώντας, 

ωστόσο, η καθεμιά με τους δικούς της κανόνες και μέσα στο δικό της πλαίσιο. 

Τούτων λεχθέντων, δεν είναι σαφές κατά πόσο είναι εφικτό το 

επάγγελμα του Εκπαιδευτικού να γίνει το νέο πρότυπο επάγγελμα. Ωστόσο, 

αν υπάρχει ελπίδα να αποκτήσει ποτέ κάτι από την αίγλη των «πρότυπων» 

επαγγελμάτων, ενδεχομένως αυτό να γίνει με την ανάδειξη των στοιχείων 

που το καθιστούν απαραίτητο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και να 

διασυνδεθεί με τη δυνατότητά του να παράσχει κάποιου είδους «προστασία» 

στον άνθρωπο από κάποιο «κίνδυνο». Ένας τέτοιος «κίνδυνος» έναντι του 

οποίου τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα αδιακρίτως, κατά τεκμήριον μπορούν 

να παράσχουν προστασία είναι, κατά την άποψη του γράφοντος, η αμάθεια 

και η ημιμάθεια. Το ζήτημα είναι ότι η συνειδητοποίηση της αμάθειας και 

πολύ περισσότερο της ημιμάθειας είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, παρά το 

γεγονός ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε την άποψη ότι «πάντες οι άνθρωποι του 

ειδέναι ορέγονται φύσει» (Αγγελής, 2008). Το σωκρατικό «εν οίδα ότι ουδέν 

οίδα» (Νατσούλης, 1996), καθώς και το του Κλεοβούλου του Ρόδιου «αρχή 

σοφίας της αγνοίας η γνώσις» (Μιχάλος, 1997), παραμένουν ζητούμενα, τα 
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οποία οι Εκπαιδευτικοί και οι Εκπαιδευτές καλούνται να αναδείξουν, 

αναδεικνύοντας μαζί και τη σημασία των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. 

Το ζήτημα της «κατάστασης» (status) των Εκπαιδευτικών απασχόλησε 

πολύ νωρίς τους ιθύνοντες για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο. 

Η ειδική διακυβερνητική διάσκεψη της UNESCO που έγινε στο Παρίσι στις 5 

Οκτωβρίου 1966 κατέληξε σε ένα εκτενές έγγραφο που φέρει τον τίτλο 

«Σύσταση όσον αφορά την κατάσταση των Εκπαιδευτικών» (Recommendation 

concerning the Status of Teachers). Το έγγραφο (UNESCO, 1966) επικεντρώνεται 

στην κατάσταση των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις βαθμίδες του 

τυπικού συστήματος της Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

περιλαμβάνοντας σ’ αυτήν και τους Εκπαιδευτικούς που παρέχουν Τεχνική, 

Επαγγελματική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση. Η «Σύσταση», επιδιώκοντας 

την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, επισημαίνει με μεγάλη 

λεπτομέρεια τις πολυάριθμες πτυχές που επηρεάζουν την κατάσταση των 

Εκπαιδευτικών. Αυτές ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: την 

προετοιμασία για το επάγγελμα (preparation for the profession), την περαιτέρω 

εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (further education for teachers), την 

απασχόληση και σταδιοδρομία (employment and career), τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των Εκπαιδευτικών (rights and responsibilities of teachers), τις 

συνθήκες για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση (conditions for effective 

teaching and learning), τους μισθούς των Εκπαιδευτικών (teachers’ salaries), την 

κοινωνική ασφάλιση (social security) και τις ελλείψεις σε Εκπαιδευτικούς 

(teacher shortage). 

Με το ζήτημα της κατάστασης των Εκπαιδευτικών ασχολήθηκε, 

σχετικά πρόσφατα, έρευνα που έγινε σε 31 ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με μέτρα 

πολιτικής για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού 
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επαγγέλματος (European Commission, 2013a, 2013b). Στις προτάσεις που 

διατυπώνονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα μέτρα, όσον αφορά ειδικά τη βελτίωση της εικόνας του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην κοινωνία: Η συμπερίληψη στο πρόγραμμα 

αρχικής εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, ζητημάτων που αναφέρονται στην 

επαγγελματική ταυτότητα (professional identity), η ανάπτυξη επικοινωνίας 

και δημόσιας συζήτησης για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, η ενημέρωση (του 

κοινού) για καινοτομίες, η κατάρτιση των διαμορφωτών Εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε θέματα εποικοδομητικής σχέσης με τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, ο τονισμός της αξίας των Εκπαιδευτικών, με αναφορά στον 

επαγγελματισμό τους και η οργάνωση τακτικών δημοσκοπήσεων ανάμεσα 

στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικών με την άποψή τους για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα. Είναι αναμενόμενο ότι η εφαρμογή τέτοιων ή και 

άλλων μέτρων, θα βελτιώσουν την εικόνα των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων 

στην κοινωνία. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η βελτίωση θα γίνει σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να ανατραπεί το πιο πάνω αναφερθέν «παράδοξο», που 

επισημάνθηκε από τον Hoyle (1982). 

Ο εξεπαγγελματισμός (professionalisation) των Εκπαιδευτικών και των 

Εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί 

βασικό στόχο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης (Nielsen, 2010). Οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF), με έδρα το Τουρίνο, 

έχουν αναπτύξει δράσεις για την προώθηση του εξεπαγγελματισμού στον 

τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Επίσης, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007) και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008) έχουν δώσει ιδιαίτερη 
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έμφαση στον εξεπαγγελματισμό των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω της βελτίωσης της 

ποιότητας της κατάρτισής τους. 

Οι Cort, Härkönen και Volmari (Cedefop, 2004) θεωρούν ότι η έννοια του 

εξεπαγγελματισμού (professionalisation) είναι ασαφής, αφού από τη μια 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια στρατηγική προστασίας του επαγγέλματος από 

τον εξωτερικό ανταγωνισμό, μέσω του καθορισμού των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου κάποιος να έχει πρόσβαση στο 

επάγγελμα ενώ από την άλλη οι ίδιες συνδέουν την έννοια με τις προσπάθειες 

για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των Εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 

επάγγελμά τους και να ενεργούν επαγγελματικά στην καθημερινή τους 

εργασία. Ο εξεπαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών είναι απόλυτα 

συνυφασμένος με τη βελτίωση της ποιότητας και την αποτελεσματικότητα 

των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με 

την προετοιμασία των Εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση της αλλαγής 

(Cedefop, 2004). 

Ο Nielsen (2010), εκφράζοντας την πολιτική που ακολουθεί το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF), αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια το 

ETF έχει δώσει έμφαση σε ορισμένες πτυχές των προκλήσεων για τους 

Εκπαιδευτικούς των χωρών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (κυρίως στο 

στάδιο προετοιμασίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το ETF έχει 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργασιών που σχετίζονται με τους 

Εκπαιδευτικούς ως βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής όσον αφορά 

τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 

στρατηγικές εξεπαγγελματισμού των Εκπαιδευτικών και την οριζόντια 
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μάθηση σε κοινότητες πρακτικής, ως μια νέα προσέγγιση για τη συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Ο εξεπαγγελματισμός των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προωθείται σε πολλές χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα (Δέδε κ.α., 2003α, 

2003β· Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2010β) και η Κύπρος (ReferNet Cyprus, 

HRDA & Cedefop, 2008, 2010, 2012α, 2012β). Ειδικά στην Κύπρο, έχει εισαχθεί 

από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) το Σύστημα 

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 

(ΑξιοΠιστοΣυν) (Αθανασούλα-Ρέππα, Ζένιος & Παπαευσταθίου, 2008· Zenios, 

2008· Papaefstathiou, 2008· Ζένιος, 2012) καθώς και το Σύστημα 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), κοινό σημείο των οποίων αποτελεί η 

αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΕΕΚ) (Zenios, 2013· Ζένιος, 2014). Από 1η Ιανουαρίου 2015 η ΑνΑΔ κατέστησε 

την πιστοποίηση του ΕΕΚ υποχρεωτική για Εκπαιδευτές που 

δραστηριοποιούνται σε δράσεις επιχορηγούμενες ή και 

συγχρηματοδοτούμενες ή και προκηρυσσόμενες από αυτήν (Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 2017). Συνεπώς, οι ΕΕΚ έχουν περάσει σε ένα στάδιο 

«ημι-ρύθμισης» του επαγγέλματος και βρίσκονται ένα βήμα πιο κάτω από τα 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

νομοθετική ρύθμιση θα ακολουθήσει οπωσδήποτε ή έστω είναι επιθυμητή. 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) διεξάγονται εξετάσεις για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής 

Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, από 1η Σεπτεμβρίου 2019 η πιστοποιημένη 

Εκπαιδευτική επάρκεια θα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου Εκπαιδευτής 
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να μετέχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη 

τυπικής εκπαίδευσης. (ΕΟΠΠΕΠ, 2017). 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο κατοχυρωμένο, κλειστό και 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα. 
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1.6 ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 

Ο Jarvis (1983), σχολιάζοντας το γεγονός ότι σε ορισμένες απόπειρες 

ορισμού της έννοιας «επάγγελμα» εμπεριέχεται η έννοια του ελέγχου τον 

οποίον τα μέλη ενός επαγγέλματος ασκούν πάνω σε συγκεκριμένο πεδίο 

γνώσης, που αποτελεί μια πολύτιμη πηγή, αναφέρει ότι αυτό είναι δυνατόν 

να οδηγήσει σε διαφθορά, κυριαρχία και ιδιοτέλεια. Παραθέτει περί τούτου 

την άποψη αναλυτών και κοινωνικών σχολιαστών, οι οποίοι καταλογίζουν 

στα επαγγέλματα εγωιστική επιδίωξη άσκησης ελέγχου πάνω σε πολύτιμες 

υπηρεσίες στην κοινωνία. Αυτό προφανώς παραπέμπει στην έννοια του 

«κλειστού επαγγέλματος», που σημαίνει το επάγγελμα «του οποίου η 

απόκτηση άδειας για την άσκησή του υπόκειται σε αυστηρούς εθιμικούς ή 

νομικούς περιορισμούς» (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999) ή «του 

οποίου δικαίωμα άσκησης έχουν μόνο άτομα που ανήκουν σε ορισμένο 

σωματείο ή ένωση ή καλύπτονται από ορισμένους νόμους». (Μπαμπινιώτης, 

2006). Ωστόσο, η έννοια του «κλειστού» ή «κατοχυρωμένου» ή «ρυθμιζόμενου» 

επαγγέλματος εμπεριέχει εξ ορισμού και a priori ιδιοτελή κίνητρα ή 

επιδιώξεις. Θα πρέπει, συνεπώς, να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Από τη μια 

είναι τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, στην περίπτωση των οποίων 

η Πολιτεία δια νόμου ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε αυτά και τα 

πεδία εφαρμογής τους. Από την άλλη είναι τα λεγόμενα «κλειστά» 

επαγγέλματα, τα οποία αυτορυθμίζονται μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας 

επαγγελματικών συνδέσμων ή σωματείων, που προφανώς επιδιώκουν την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών τους. 

«Επαγγελματική κατοχύρωση» είναι η επιβολή περιορισμών στην 

είσοδο νέων επαγγελματιών σε ένα επάγγελμα, με σκοπό την προστασία ενός 



 58 

επαγγελματικού κλάδου (Γιοβάνης, χχ). Πέρα από αυτό, η έννοια των 

νομοθετικά ρυθμιζόμενων ή κατοχυρωμένων επαγγελμάτων συνδέεται με 

την προσπάθεια των κρατών να διασφαλίσουν μια ελάχιστη ποιότητα στην 

παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά τα επαγγέλματα.6 Ο Hoyle 

(1982) αναφέρει ότι η ρυθμιστική χρήση του όρου «επάγγελμα» γίνεται ως 

μέσο επίτευξης κάποιας επιθυμητής θέσης (state) για το επάγγελμα, είτε από 

τα ίδια τα μέλη του επαγγέλματος, ως ένδειξη αυτοεκτίμησης που αποσκοπεί 

σε βελτίωση της αμοιβής ή των συνθηκών εργασίας κλπ είτε από την πλευρά 

των κρατικών αρχών, προκειμένου να πετύχουν την αποδοχή κάποιας 

πολιτικής για τις ευθύνες ενός επαγγέλματος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ένα επάγγελμα ονομάζεται ρυθμιζόμενο όταν η πρόσβαση σ’ αυτό 

και η άσκησή του υπόκεινται σε κατοχή συγκεκριμένου επαγγελματικού 

προσόντος (European Commission, 1995-2015). 

Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται υποχρεωτικά η 

Οδηγία 2013/55/ΕΕ, που τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος 

πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία αποσκοπεί στην άρση των 

εμποδίων προς την ελεύθερη πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων που 

ρυθμίζονται με νομοθεσία στα διάφορα κράτη μέλη για όλους τους πολίτες 

της Ε.Ε. Η Οδηγία αυτή ενσωματώνει προηγούμενες Οδηγίες του Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων που καλύπτουν όλα 

τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα καθώς και Ειδικές/Τομεακές Οδηγίες, κάθε 

μια από τις οποίες καλύπτει ένα επάγγελμα. (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

⨪ 
6 Συγκριτικά αναφέρεται ότι στην Κύπρο υπάρχουν 114 νομοθετικά ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα, στην Ελλάδα 153, στη Γαλλία 258, στη Γερμανία 140, στην Ιταλία 169 και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 221 με μέσο όρο στην Ευρώπη 182 (European Commission, 1995-2015). 
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και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2006-2010). Στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 

εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε 

σχετική νομοθεσία (Ν.34(Ι)/2017) που τροποποιεί προηγούμενη νομοθεσία του 

2008 (Ν.31(Ι)/2008) για να εφαρμοστούν οι Γενικές Διατάξεις και το Γενικό 

Σύστημα της Οδηγίας για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, 2017 · 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2006-2010). 
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1.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

επαγγελματικό προσόν (vocational qualification) νοείται το επίσημο 

αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο 

επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει 

επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). Τα επαγγελματικά προσόντα 

αναφέρονται σε προσόντα σχετιζόμενα με την εργασία. Σχεδιάζονται 

προκειμένου κάποιος να καθίσταται ικανός να αποκτά τις γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας και 

αποτελούν απόδειξη ότι κάποιος είναι κατάλληλα καταρτισμένος για 

συγκεκριμένη θέση εργασίας (Accredited Qualifications, 2012). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα επαγγελματικά προσόντα είναι συνδεδεμένα με 

προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης που προηγούνται, όπως για 

παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Accredited Qualifications, 2012· Federation 

of Awarding Bodies, 2015). Σε άλλες περιπτώσεις, η αποδοχή ενός ατόμου για 

ένταξη στη διαδικασία απονομής ενός επαγγελματικού προσόντος είναι 

ανεξάρτητη από το μορφωτικό του επίπεδο και τη συμμετοχή του σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα κατάρτισης, οπότε ο 

υποψήφιος για απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος πρέπει να διαθέτει 

τεκμηριωμένη πείρα σε συγκεκριμένο επίπεδο ενός επαγγελματικού πεδίου. 

Ωστόσο, ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην 

Κύπρο7, η αξιολόγηση διασφαλίζει ότι ο υποψήφιος κατέχει τις απαραίτητες 

⨪ 
7 Σύμφωνα με τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμους (ΑνΑΔ, 2011β) του 1999 

έως 2007 [Ν.125(Ι)/1999, Ν.52(Ι)/2006 και Ν.21(Ι)/2007], η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
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γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για αποτελεσματική άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος, γεγονός για το οποίο κρίνεται άξιος 

πιστοποίησης, εξ ου και απονέμεται σ’ αυτόν το συγκεκριμένο επαγγελματικό 

προσόν (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, 2012β· Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, 2014). 

Ένα επαγγελματικό προσόν, κατά την Ομοσπονδία Σωμάτων 

Απονομής του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι δυνατόν να ανήκει σε μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες προσόντων: προσόντα επαγγελματικών σωμάτων 

(professional body qualifications), άδειες για άσκηση συγκεκριμένης εργασίας 

(a license to practice in a particular job role and/or industry), προσόντα που 

επιδεικνύουν ικανότητα σε συγκεκριμένη εργασία (qualifications that 

demonstrate competence in a particular job role), δεξιότητες προετοιμασίας για 

ένταξη στον κόσμο της εργασίας και την απασχολησιμότητα (an introduction 

to an industry such as engineering preparation for the world of work – 

employability skills). (Federation of Awarding Bodies, 2015).  

Καθώς από τη μια οι Εκπαιδευτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων διεθνών οργανισμών προωθούνται μέσω άσκησης πιέσεων προς τα 

κράτη για συμμόρφωση με πολιτικές συγκεκριμένης κατεύθυνσης (Ζμας, 

2007) και από την άλλη η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών έναντι του 

πάλαι ποτέ ευσεβούς πόθου για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυξάνεται, 

αναπτύσσονται αντίρροπες δυνάμεις και αντιφατικές, εν πολλοίς, τάσεις στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι προς το παρόν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπερεθνικός οργανισμός, «τα καταφέρνει» καλύτερα 

⨪ 
Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ορίζει Πρότυπα 

Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο για οποιαδήποτε κατηγορία ή κατηγορίες 

εργοδοτουμένων, να μεριμνά για τη διεξαγωγή εξετάσεων και να εκδίδει τα σχετικά 

πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κύπρου, 2012α, 2012β). 
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σε σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς, ασκώντας έναν ιδιαίτερα δυναμικό 

παρεμβατισμό στα ζητήματα της εκπαίδευσης (Ζμας, 2007). Στο πλαίσιο αυτό 

αναμένεται ότι μέχρι το 2018 όλα τα κράτη-μέλη θα εναρμονίσουν τα Εθνικά 

Πλαίσια Προσόντων τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European 

Qualifications Framework - EQF). Αν, μάλιστα, λάβει κανείς υπόψη ότι τα 

επαγγελματικά προσόντα που απονέμονται στα διάφορα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν στα υπό 

διαμόρφωση Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, τότε θεωρείται σίγουρο ότι αυτό θα 

συμβάλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση 

της δια βίου μάθησης και θα διευκολύνει την κινητικότητα στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αφορά διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων ως κοινής αναφοράς που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, και την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. (European Commission, 2015). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πιο βασική αρχή του EQF είναι η στροφή 

προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή η επικέντρωση στις γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά ο εκπαιδευόμενος με το πέρας της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την 

αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Cedefop, 2009), η 

πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων πρέπει να είναι ζήτημα εθελοντικό 

για τους ενδιαφερομένους. Δηλαδή η εξέταση για απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, σε διάφορα επαγγέλματα έχουν 

τεθεί αυστηρές προϋποθέσεις εισόδου για να διασφαλιστεί ότι μόνο όσοι 

κατέχουν ειδικά προσόντα (διπλώματα, πιστοποιητικά και άδεια) μπορούν να 

εργαστούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 

προσόντα θεωρούνται απαραίτητα, παρόλο ότι δεν είναι πάντοτε επαρκή 

κριτήρια για επιλογή των απασχολουμένων και έτσι προσδιορίζουν το 



 63 

ελάχιστο επίπεδο ικανότητας όλων των απασχολουμένων στο επάγγελμα. 

Στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, και μάλιστα εκεί 

όπου παρίσταται ανάγκη προστασίας του πολίτη μέσω της διασφάλισης 

συνθηκών ασφάλειας, υγείας, υγιεινής και ποιότητας των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών , η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να 

συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένου επαγγελματικού προσόντος. 

Επομένως τα επαγγελματικά προσόντα μπορεί να αποτελέσουν εργαλεία για 

την διακυβέρνηση και ρύθμιση της αγοράς εργασίας. 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος 

εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αρκετά κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, αυτά 

είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και προϋποθέτουν 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση που καταλήγει σε απόκτηση ακαδημαϊκού 

προσόντος. Η είσοδος στο επάγγελμα γίνεται είτε μέσω διορισμού στον 

δημόσιο τομέα από κάποιο φορέα που έχει την ευθύνη σε εθνικό ή 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε μέσω πρόσληψης από κάποιον 

Οργανισμό στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, τα επαγγέλματα των Εκπαιδευτών 

του μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης παρίσταται ανάγκη είτε να 

ρυθμιστούν νομοθετικά, είτε να ακολουθήσουν μια πορεία 

εξεπαγγελματισμού μέσω ρυθμίσεων επαγγελματικής ανάπτυξης ή ορισμού 

προτύπου σχετικού επαγγελματικού προσόντος (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, 

Κύπρος) ή ανάπτυξης σχετικού επαγγελματικού περιγράμματος (π.χ. 

Ελλάδα). Κατά την Τρανταλλίδη (2007), υπάρχουν σε ισχύ δύο μακροσκοπικές 

τυπολογίες προσέγγισης του θέματος της επαγγελματικής αναγνώρισης και 

κατοχύρωσης των Εκπαιδευτών ενηλίκων. Η από πάνω προς τα κάτω (top-

down) προσέγγιση, κατά την οποία ένα κανονιστικό πλαίσιο έχει υιοθετηθεί 

σε εθνικό επίπεδο (π.χ Ηνωμένο Βασίλειο) ή σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. 
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Ιταλία) και η από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση,, κατά την 

οποία η πρωτοβουλία λαμβάνεται από μεμονωμένους οργανισμούς, εταιρείες 

και συλλόγους παρά στο πλαίσιο μιας γενικής συνεργασίας (π.χ. Γαλλία). 
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1.8 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν το επάγγελμα και τα παράγωγά 

του σε μια προσπάθεια εξέτασης των ορισμών και εννοιολογικής 

αποσαφήνισης και οριοθέτησης των όρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν 

διάφοροι ορισμοί των εννοιών «επάγγελμα» και «επαγγελματίας», 

παρατέθηκαν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και προσεγγίστηκαν έννοιες, όπως η 

επαγγελματική δεοντολογία, η επαγγελματική συνείδηση, η επαγγελματική 

ηθική και η επαγγελματική πρακτική. Σημειώνεται ιδιαίτερα η άποψη του 

Hoyle (1982), σύμφωνα με την οποία οι «ασχολίες» (occupations) βρίσκονται σε 

μια συνεχή γραμμή, πάνω στην οποία στο ένα άκρο είναι οι ασχολίες που 

θεωρούνται «επαγγέλματα» και στο άλλο άκρο βρίσκονται τα αναδυόμενα 

επαγγέλματα (emergent professions) ή τα «ημι-επαγγέλματα» (semi-

professions) ή τα «οιονεί» επαγγέλματα (qausi-professions). Ως «πλήρες» 

επάγγελμα είναι για παράδειγμα ο γιατρός και ως «οιονεί» επάγγελμα ή «ημι-

επάγγελμα» ή αναδυόμενο επάγγελμα ο νοσηλευτής. Ο γιατρός είναι 

προφανές ότι τυγχάνει περισσότερης εκπαίδευσης απ’ ότι ο νοσηλευτής, έχει 

μεγαλύτερη εξειδίκευση, περισσότερη επιμόρφωση, χαίρει μεγαλύτερης 

κοινωνικής αναγνώρισης, αμείβεται καλύτερα και γενικά οι συνθήκες 

εργασίας του είναι συνήθως καλύτερες. Εφαρμόζοντας τη θεωρία αυτή και 

στην περίπτωση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί, κατά το πρότυπο της σχέσης γιατρού και νοσηλευτή, ότι στο ένα 

άκρο της γραμμής, ως «πλήρες» επάγγελμα, μπορεί να βρίσκεται ο 

ακαδημαϊκός (καθηγητής στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Τα λοιπά εκπαιδευτικά 

«επαγγέλματα», καίτοι ορισμένα από αυτά ρυθμιζόμενα, θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως «ημι-επαγγέλματα» ή «οιονεί» επαγγέλματα ή 
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αναδυόμενα επαγγέλματα και να θεωρηθεί ότι βρίσκονται προς το άλλο άκρο 

επί της γραμμής των «ασχολιών», ενδεχομένως το καθένα από αυτά σε 

διαφορετικό σημείο, το οποίο αντανακλά το διαφορετικό στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το καθένα από αυτά στη διαδικασία εξεπαγγελματισμού. Εξάλλου, 

σημειώνεται το στοιχείο της αλτρουιστικής υπηρεσίας (altruistic service) ως 

ένα από τα έξι επικρατέστερα κατά τον Picciotto (2011) από τα 23 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που καταγράφει ο Millerson και σχετίζεται 

με τον προβληματισμό κατά πόσον τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα (όπως και 

τα επαγγέλματα του γιατρού και του νοσηλευτή) έχουν και τον χαρακτήρα 

του λειτουργήματος, όπως αρέσκονται να τονίζουν οι εκπρόσωποί τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε, επίσης, η χρήση των εννοιών 

«επαγγελματισμός» και «επαγγελματικότητα» και η σχέση μεταξύ των δύο. 

Σημειώνεται ιδιαίτερα η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών από την 

Evans (2008). Η επαγγελματικότητα αναφέρεται στη στάση κάθε ατόμου σε 

σχέση με την πρακτική του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει και η οποία 

επηρεάζει την επαγγελματική του πρακτική. Ο επαγγελματισμός αφορά 

επαγγελματικές ομάδες και αποτελεί το αμάλγαμα των μεμονωμένων 

«επαγγελματικοτήτων», δηλαδή τη συνισταμένη της επαγγελματικότητας 

των μεμονωμένων μελών της επαγγελματικής ομάδας. Επίσης, σε συνέχεια 

των πιο πάνω, αποτιμάται θετικά η επανερμηνεία του όρου 

«επαγγελματισμός» από την Evans (2008). Ο επαγγελματισμός δεν 

εκπροσωπεί πια την ιδανική επαγγελματική πρακτική με την οποία 

καλούνται όλα τα μέλη ενός επαγγέλματος να συμμορφώνονται. Εκπροσωπεί 

την πρακτική που διαμορφώνεται από την επαγγελματικότητα του κάθε 

μέλους του επαγγελματικού σώματος, η οποία, προφανώς, απέχει από την 

ιδανική επαγγελματική πρακτική. 
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Παρόμοια, σχολιάστηκε η παράλληλη χρήση των όρων 

«επαγγελματοποίηση» και «επαγγελματικοποίηση» ως απόδοση στα 

ελληνικά του όρου «professionalisation», επιχειρήθηκε η ετυμολογική διάκριση 

και η ερμηνεία τους, αποτιμήθηκε η εννοιολογική και η γλωσσική τους θέση 

και προτάθηκε ως ορθότερος και καταλληλότερος ο όρος 

«εξεπαγγελματισμός» για αντικατάστασή τους. Τέλος, έγινε αναφορά στην 

έννοια του κατοχυρωμένου, κλειστού και νομοθετικά ρυθμιζόμενου 

επαγγέλματος, καθώς και στην έννοια του επαγγελματικού προσόντος, στον 

ορισμό προτύπων των επαγγελματικών προσόντων και στην πιστοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η χρήση της έννοιας «Εκπαιδευτής» (στα Αγγλικά «Trainer», στα 

Γαλλικά «Formateur») διαφέρει στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες ακόμα και μέσα στο ίδιο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Συχνά, ο όρος «Εκπαιδευτής» συνοδεύεται από κάποιο 

προσδιορισμό, όπως, για παράδειγμα, «Εκπαιδευτής Ενηλίκων» ή 

«Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Ενδοεπιχειρησιακός 

Εκπαιδευτής» ή «Πολυεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής» ή ακόμα «Εκπαιδευτής 

Πρώτων Βοηθειών» ή «Εκπαιδευτής Οδήγησης» ή «Εκπαιδευτής 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Για την επαγγελματική οριοθέτηση του 

Εκπαιδευτή είναι χρήσιμο να γίνει ένα είδος χαρτογράφησης των διαφόρων 

ρόλων, των τύπων απασχόλησης και των κύριων λειτουργιών των 

Εκπαιδευτών. 

Εξάλλου, ο όρος «Εκπαιδευτικός» χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή 

κυρίως υπό την στενή του έννοια, δηλαδή ως ισοδύναμος του αγγλικού όρου 

«Teacher». Η ευρύτερη του έννοια, η οποία στα αγγλικά αποδίδεται με τον όρο 

«Educator», δεν παραγνωρίζεται. Ωστόσο, δεν διαφεύγει της προσοχής μας το 

γεγονός ότι ο όρος «Educator» συνήθως αντιδιαστέλλεται από την έννοια 

«Teacher» σχεδόν διχοτομικά (Tan, 2012), του αποδίδονται έμπνευση (Tan, 2012· 

Wheeler, 2011) και πολλαπλοί ρόλοι (Downes, 2010), που παραπέμπουν στην 

έννοια του Εκπαιδευτή (Trainer). Για σκοπούς οριοθέτησης του 



 69 

«Εκπαιδευτικού» είναι αναγκαία η αναφορά σε κατηγορίες των 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των διαφόρων 

βαθμίδων της Εκπαίδευσης. 
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2.2 ΡΟΛΟΙ, ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

Σύμφωνα με τη Γιαννακοπούλου (2008), ο ρόλος του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων είναι πολλαπλός. Συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία 

(Roger,1999· Noye & Pivetau, 1999· Courau, 2000· Jarvis, 2004), η 

προαναφερθείσα ερευνήτρια αναφέρεται σε πέντε διαφορετικούς ρόλους: του 

Συντονιστή, του Καταλύτη, του Διαμεσολαβητή, του Καθοδηγητή Μάθησης 

και του Υποστηρικτή – Εμψυχωτή. Ο Συντονιστής (Coordinator) διευκρινίζει 

τους στόχους και εποπτεύει τις δραστηριότητες. Ο Καταλύτης (Catalyst) 

αποδέχεται την αμφισβήτηση των Εκπαιδευτικών του μεθόδων και έχει θετική 

στάση απέναντι στο γεγονός ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι αμφίδρομη, 

γεγονός που σημαίνει ότι και ο ίδιος μπορεί να μάθει από τους 

εκπαιδευομένους. Ο Διαμεσολαβητής (Mediator) οργανώνει και διευκολύνει 

την προσπέλαση των εκπαιδευομένων στις πηγές μάθησης. Ο Καθοδηγητής 

Μάθησης (Learning Coach) καθοδηγεί τους εκπαιδευομένους στη μαθησιακή 

διαδικασία και τους ενθαρρύνει να ξεπερνούν μόνοι τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Τέλος, ο Υποστηρικτής – Εμψυχωτής (Facilitator) παρακινεί 

τους εκπαιδευομένους να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους, χωρίς να 

επιβάλλει τη δική του άποψη. Από την περιγραφή των πέντε ρόλων προκύπτει 

αναντιστοιχία μεταξύ των τίτλων και της περιγραφής των ρόλων, καθώς και 

αλληλεπικάλυψη των ρόλων. Συγκεκριμένα, η περιγραφή του ρόλου του 

Καταλύτη δεν ταιριάζει με τον τίτλο, ενώ εν μέρει η περιγραφή του 

Καθοδηγητή Μάθησης που αναφέρεται στην ενθάρρυνση, παραπέμπει στον 

ρόλο του Υποστηρικτή - Εμψυχωτή. 

Η Τρανταλλίδη (2007) παρατηρεί μετατόπιση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

από παραδοσιακούς σε καινούριους ρόλους και παραθέτει τόσο τους 
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παραδοσιακούς ρόλους όσο και τους καινούριους στα αγγλικά, 

μεταφράζοντάς τους στα ελληνικά. Σε ορισμένες, πάντως, περιπτώσεις οι όροι 

μπορούν να αποδοθούν στα ελληνικά πιο δόκιμα για να αποφευχθούν 

συγχύσεις, είτε λόγω μη ακριβούς απόδοσης ενός όρου, είτε λόγω απόδοσης 

με τον ίδιο όρο στα ελληνικά πέραν του ενός αγγλικών όρων. Για τον σκοπό 

αυτό οι όροι παρατίθενται στα αγγλικά και στην ελληνική τους απόδοση από 

την Τρανταλλίδη, χωρισμένοι με παύλα, ενώ σε παρένθεση (όπου κρίνεται 

απαραίτητο) παρατίθενται οι προτεινόμενοι από τον γράφοντα όροι. Έτσι, 

λοιπόν, κατά την Τρανταλλίδη (2007) ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων μετατοπίστηκε 

από τους παραδοσιακούς ρόλους του Educator – Εκπαιδευτικού 

(Εκπαιδεύοντος), του Teacher – Δασκάλου (Εκπαιδευτικού), του Trainer - 

Εκπαιδευτή, του Tutor - Καθηγητή Ιδιαίτερου (Εκπαιδευτικού Επόπτη), του 

Instructor – Δασκάλου (Καθοδηγητή), του Supervisor - Επιβλέποντα και του 

Assessor – Βαθμολογητή (Αξιολογητή), στους νέους ρόλους του Facilitator – 

Διευκολυντή (Εμψυχωτή), του Mediator (Διαμεσολαβητή), του Mentor – 

Εκπαιδευτή (Μέντορα), του Coach – Εκπαιδευτή (Ενθαρρυντή), του Adviser - 

Συμβούλου, του Negotiator - Διαπραγματευτή, του Organiser - Οργανωτή, του 

Writer - Συγγραφέα, του Designer - Σχεδιαστή, του Demonstrator – 

Παρουσιαστή (Επιδεικνύοντος), του Project leader - Υπευθύνου έργου 

(Επικεφαλής έργου) και του Evaluator – Αξιολογητή (Αποτιμητή). 

Στους ρόλους αυτούς θα μπορούσε, επίσης, να προστεθεί ο ρόλος του 

Παρουσιαστή (Presenter), που διαφοροποιείται από εκείνον του Demonstrator. 

Ο πρώτος χρησιμοποιεί την παρουσίαση ως κύρια τεχνική κατάρτισης, ενώ ο 

δεύτερος χρησιμοποιεί την «επίδειξη», συνεπώς θα έπρεπε να αποδοθεί στα 

ελληνικά ως Επιδεικνύων παρά ως Παρουσιαστής. Τέλος, θα μπορούσε να 

προστεθεί και ο Λέκτορας (Lecturer), όχι ως βαθμίδα ακαδημαϊκού, αλλά ως 

ρόλος που χρησιμοποιεί τη διάλεξη ως κύρια τεχνική εκπαίδευσης. 
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Στο πλαίσιο των εργασιών της Θεματικής Ομάδας για τους 

«Ενδοεπιχειρησιακούς» Εκπαιδευτές (In-company Trainers) του Δικτύου 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (TTnet) του Cedefop, επιχειρήθηκε η καταγραφή, 

μέσω μιας διαδικασίας καταιγισμού ιδεών, των πιθανών ρόλων που 

συνδέονται με τους Εκπαιδευτές, των τύπων απασχόλησης των Εκπαιδευτών, 

των κύριων λειτουργιών των Εκπαιδευτών καθώς και εναλλακτικών όρων για 

την ονομασία (ουσιαστικά μετονομασία) των «Ενδοεπιχειρησιακών» 

Εκπαιδευτών (TTnet EL & TTnet CY, 2010), αφού εξαρχής θεωρήθηκε ότι ο όρος 

δεν απέδιδε το επιθυμητό νόημα. Εξάλλου, αν και ο όρος 

«Ενδοεπιχειρησιακός» Εκπαιδευτής χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές μελέτες του 

Cedefop (2010), ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτός χρησιμοποιήθηκε υπό την 

ευρεία του έννοια και όχι τη στενή. Μάλιστα σε μεταγενέστερο στάδιο ο όρος 

αντικαταστάθηκε από τον ευρύτερο όρο «Εκπαιδευτής στον κόσμο της 

Εργασίας» / «Trainer in the world of Work». 

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής8, στην οποία συμμετείχαν 20 ειδικοί 

από 15 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, ήταν να καταγραφούν οι ακόλουθοι 

15 διαφορετικοί ρόλοι που συνδέονται με τους Εκπαιδευτές: 

Εμψυχωτής/Διευκολυντής Κατάρτισης (Training Facilitator), Σύμβουλος 

Κατάρτισης (Training Consultant), Ενθαρρυντής/Καθοδηγητής (Coach), 

Μέντωρ (Mentor), Επιδεικνύων (Demonstrator), Εκπαιδευτής Μαθητείας 

(Apprentice Trainer), Καθοδηγητής Εργασίας (Job Instructor), Εκπαιδευτής 

Ομότιμης Μάθησης (Peer Learning Trainer), Εκπαιδευτής Πολλαπλών 

Επιχειρήσεων (Multi-company Trainer), Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών (Trainer of 

⨪ 
8 Ο υποφαινόμενος, ως ο επικεφαλής της θεματικής ομάδας για τους Ενδοεπιχειρησιακούς 

Εκπαιδευτές του Δικτύου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (TTnet) του Cedefop και Εθνικός 

Συντονιστής του TTnet Κύπρου, καθοδηγούσε τη διαδικασία αυτή, συνεπικουρούμενος κυρίως 

από τον Εθνικό Συντονιστή του TTnet Ελλάδας Κωνσταντίνο Παπαευσταθίου, που είχε τον 

ρόλο του εισηγητή της εν λόγω θεματικής ομάδας. 
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Trainers), Διευθυντής Κατάρτισης (Training Manager), Μεσίτης Μάθησης 

(Learning Broker), Πάροχος Μάθησης (Learning Provider), Σύμβουλος 

Ανάπτυξης Ατομικής Σταδιοδρομίας (Individual Career Developer), 

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Manager dealing with HR 

Development). Η πολλαπλότητα των ρόλων και η ποικιλότητα των όρων 

οφείλεται στη συνεισφορά ειδικών από πολλά και ποικίλα ευρωπαϊκά 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προφανώς αυτό εμπλουτίζει τον 

κατάλογο των ρόλων. Από την άλλη είναι δυνατόν να προκαλέσει σύγχυση 

των όρων, λόγω διαφορετικής χρήσης τους από σύστημα σε σύστημα. 

Οι τύποι απασχόλησης του «Ενδοεπιχειρησιακού» Εκπαιδευτή, που 

προέκυψαν από την άσκηση καταιγισμού ιδεών στο πλαίσιο των εργασιών της 

Θεματικής Ομάδας του TTnet, ήταν οι εξής: Εκπαιδευτής - Ελεύθερος 

επαγγελματίας (Freelance trainer), Αυτοαπασχολούμενος Εκπαιδευτής (Self-

employed trainer), Εκπαιδευτής Πλήρους Απασχόλησης (Full-time trainer), 

Εκπαιδευτής Μερικής Απασχόλησης (Part-time trainer), Εκπαιδευτής 

Επιχείρησης (Company trainer), Εκπαιδευτής Ιδρυμάτων Κατάρτισης 

(Institutional trainer), Μόνιμος Εκπαιδευτής (Permanent trainer), 

Περιστασιακός Εκπαιδευτής (Occasional trainer), Συνεργαζόμενος 

Εκπαιδευτής (Collaborating trainer), Κοινοτικός Εκπαιδευτής (Community 

trainer). 

Από τη διαδικασία που έγινε στο πλαίσιο του TTnet, προέκυψαν οι 

ακόλουθες κύριες λειτουργίες για τον «Ενδοεπιχειρησιακό» Εκπαιδευτή: Ο 

Εκπαιδευτής ασχολείται με τη διάγνωση των αναγκών κατάρτισης (ατομικών, 

του οργανισμού, τομεακών κλπ), καθώς και με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, είναι δυνατόν 

να σχετίζεται με διοικητικές, χρηματοοικονομικές και οργανωτικές πτυχές 

καθώς και με την προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας και την 
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ενδυνάμωση της έννοιας του «μανθάνοντος οργανισμού» μέσα στις 

επιχειρήσεις. Η κατάρτιση απευθύνεται σε εργοδοτουμένους αλλά και σε 

ανέργους για διευκόλυνση της εργοδότησής τους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 

και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, αδρανές γυναικείο 

δυναμικό, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εργάτες χαμηλής 

εξειδίκευσης, συνταξιούχοι κλπ. Ο «Ενδοεπιχειρησιακός» Εκπαιδευτής 

ασχολείται με την κατάρτιση προς όφελος της επιχείρησης, η οποία 

περιλαμβάνει την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση χωρίς να εξαντλείται σε 

αυτήν. Επομένως, ένας ούτω καλούμενος «Ενδοεπιχειρησιακός» Εκπαιδευτής, 

με την ολοκληρωμένη έννοια, είναι δυνατόν να ανήκει σε μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: Να είναι Εσωτερικός Εκπαιδευτής, δηλαδή να 

εργοδοτείται από την ίδια την επιχείρηση ή να είναι Εξωτερικός Εκπαιδευτής, 

δηλαδή να μην είναι εργοδοτούμενος της επιχείρησης. Στην τελευταία 

κατηγορία ανήκουν Εκπαιδευτές που είτε έρχονται απ’ έξω και καταρτίζουν 

προσωπικό της επιχείρησης στον χώρο εργασίας, είτε εφαρμόζουν 

προγράμματα κατάρτισης εκτός επιχειρήσεων, στα οποία συμμετέχουν 

εργοδοτούμενοι μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων ή ακόμα και άνεργοι. 

Κατά την Τρανταλλίδη (2007), υπάρχουν  τέσσερες κύριες νέες 

λειτουργίες στο επάγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων: Οι Λειτουργίες 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι Λειτουργίες Οργάνωσης και Engineering, οι 

Λειτουργίες Διεύθυνσης και Marketing και οι Λειτουργίες Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού. 
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2.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

Κατά τη διαδικασία για τον «Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτή» στο 

πλαίσιο της ομώνυμης θεματικής ομάδας του TTnet/Cedefop (TTnet EL & TTnet 

CY, 2010) υιοθετήθηκε η προσέγγιση των «ομόκεντρων κύκλων»9, με βάση την 

οποία ο κάθε προτεινόμενος όρος για τον «Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτή» 

εκπροσωπεί έναν κύκλο ομόκεντρο σε σχέση με όλους τους άλλους. Είκοσι και 

ένας όροι τοποθετήθηκαν στη σειρά με πρώτο τον όρο που θεωρείται ότι έχει 

τη «στενότερη» έννοια σε σχέση με τον βέλτιστο όρο και τελευταίο εκείνον με 

την ευρύτερη έννοια (Παράρτημα I, Πίνακας 2.3.1)10. Στη συνέχεια οι όροι αυτοί 

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες και επιλέγηκε από κάθε κατηγορία ένας 

όρος, ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός για να αποτελέσει τον περιεκτικό τίτλο 

της συγκεκριμένης κατηγορίας (Παράρτημα I, Πίνακας 2.3.2). Οι τρεις αυτές 

κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: Εκπαιδευτής Εργασιακού Χώρου (Workplace 

Trainer), Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Trainer11) και 

Εκπαιδευτής Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Trainer). Το αποτέλεσμα 

της ομαδοποίησης απεικονίζεται με βάση την προσέγγιση των ομόκεντρων 

κύκλων στο γράφημα 2.3.1. Με βάση την προσέγγιση αυτή φαίνεται ότι όροι, 

όπως «Εκπαιδευτής Εργασιακού Χώρου», είναι σαφώς στενότεροι από όρους, 

όπως «Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού», συνεπώς τοποθετούνται στον 

πυρήνα του κύκλου, στον εσώτερο ομόκεντρο κύκλο. Αντίθετα, όροι, όπως 

«Εκπαιδευτής Διά Βίου Μάθησης», είναι σαφώς ευρύτεροι από όλους τους 

⨪ 
9 Η προσέγγιση, καθώς και η διαγραμματική αποτύπωση, αποτελούσε συμβολή του 

Κωνσταντίνου Παπαευσταθίου. 
10 Η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας ανάμεσα στους 20 ειδικούς, μέλη της θεματικής 

ομάδας, καθώς και η ομαδοποίηση των όρων έγινε από τον υποφαινόμενο. 
11 Στην αγγλική του έκδοση προτιμάται ο όρος Human Resource Trainer αντί του ισοδύναμου 

όρου Manpower Trainer 
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λοιπούς όρους, τόσο ως προς το εύρος της ηλικίας των εκπαιδευομένων, όσο 

και ως προς τον σκοπό της εκπαίδευσης, συνεπώς τοποθετούνται στον 

εξώτερο ομόκεντρο κύκλο. 

 

 

 

 

 

 

1.

Εκπαιδευτής 
Εργασιακού 
Χώρου

2.

Εκπαιδευτής 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

3.

Εκπαιδευτής Δια 
Βίου Μάθησης

Γράφημα 2.3.1: Απεικόνιση Ομαδοποίησης Όρων σχετικών με τον «Ενδοεπιχειρησιακό» 

Εκπαιδευτή με βάση την προσέγγιση των «ομόκεντρων κύκλων» 
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Αναλυτικά, οι εναλλακτικοί όροι για τον «Ενδοεπιχειρησιακό12 

Εκπαιδευτή» είναι κατά σειρά οι ακόλουθοι (Παράρτημα I, Πίνακας 2.3.1): On-

the-job trainer (Εκπαιδευτής επί της εργασίας), Job instructor (Καθοδηγητής 

Εργασίας), In–company trainer (Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής), Company-

based trainer (Εκπαιδευτής με έδρα την επιχείρηση), Company trainer 

(Εκπαιδευτής Επιχείρησης), In-service trainer (Ενδοϋπηρεσιακός Εκπαιδευτής), 

In-house trainer (Εσωτερικός Εκπαιδευτής), Workplace trainer (Εκπαιδευτής 

εργασιακού χώρου), Trainer at work (Εκπαιδευτής στην εργασία), Company-

oriented trainer (Εκπαιδευτής με προσανατολισμό προς την επιχείρηση), 

Vocational trainer (Επαγγελματικός Εκπαιδευτής), Trainer of vocational training 

(Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης), Workforce trainer (Εκπαιδευτής 

Εργατικού Δυναμικού), Manpower trainer (Εκπαιδευτής Ανθρώπινου 

Δυναμικού), Personnel trainer (Εκπαιδευτής Προσωπικού), Human resource 

trainer (Εκπαιδευτής Ανθρώπινων Πόρων), Human capital trainer (Εκπαιδευτής 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου), Adult trainer (Εκπαιδευτής Ενηλίκων), Adult 

educator (Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός Ενηλίκων), Lifelong learning trainer 

(Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης), Lifelong learning educator 

(Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης). 

Είναι φανερό ότι αρκετοί από αυτούς τους όρους έχουν την ίδια ή 

παρόμοια σημασία και είναι εκφρασμένοι με διαφορετικές λέξεις, που κυρίως 

αντανακλούν τη διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται από χώρα σε 

χώρα αλλά και την ποικιλότητα που συχνά παρατηρείται στην ίδια γλώσσα, 

ως προς τη διαφορετική διατύπωση της ίδιας έννοιας.  

⨪ 
12 Ο όρος «Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής» / «In-company Trainer» χρησιμοποιήθηκε με 

ευρύτατη έννοια και σε μεταγενέστερο στάδιο αντικαταστάθηκε από τον ευρύτερο όρο 

«Εκπαιδευτής στον κόσμο της Εργασίας» / «Trainer in the World of Work». 
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Στην πρώτη κατηγορία (εσώτερος κύκλος), υπό τον αντιπροσωπευτικό 

τίτλο «Εκπαιδευτής Εργασιακού Χώρου» εντάσσονται οι δέκα από τους 

εικοσιένα όρους που έχουν τη στενότερη έννοια: On-the-job trainer 

(Εκπαιδευτής επί της εργασίας), Job instructor (Καθοδηγητής Εργασίας), In–

company trainer (Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής), Company-based trainer 

(Εκπαιδευτής με έδρα την επιχείρηση), Company trainer (Εκπαιδευτής 

Επιχείρησης), In-service trainer (Ενδοϋπηρεσιακός Εκπαιδευτής), In-house 

trainer (Εσωτερικός Εκπαιδευτής), Workplace trainer (Εκπαιδευτής εργασιακού 

χώρου), Trainer at work (Εκπαιδευτής στην εργασία), Company-oriented trainer 

(Εκπαιδευτής με προσανατολισμό προς την επιχείρηση). 

Στη δεύτερη κατηγορία (μεσαίος κύκλος), υπό τον αντιπροσωπευτικό 

τίτλο «Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού» εντάσσονται οι ακόλουθοι επτά 

όροι: Vocational trainer (Επαγγελματικός Εκπαιδευτής), Trainer of vocational 

training (Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης), Workforce trainer 

(Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού), Manpower trainer (Εκπαιδευτής 

Ανθρώπινου Δυναμικού), Personnel trainer (Εκπαιδευτής Προσωπικού), 

Human resource trainer (Εκπαιδευτής Ανθρώπινων Πόρων), Human capital 

trainer (Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Κεφαλαίου). 

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία (εξώτερος κύκλος) υπό τον 

αντιπροσωπευτικό τίτλο «Εκπαιδευτής Διά Βίου Μάθησης» εντάσσονται οι 

ακόλουθοι τέσσερις όροι, που έχουν την ευρύτερη έννοια: Adult trainer 

(Εκπαιδευτής Ενηλίκων), Adult educator (Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός 

Ενηλίκων), Lifelong learning trainer (Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης), Lifelong 

learning educator (Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης). 

Στον κατάλογο αυτών των είκοσι και ενός όρων, προστέθηκαν στη 

συνέχεια και άλλοι δέκα όροι, που προέκυψαν κατά τη διαδικασία 

βαθμολόγησης των όρων, ως προς το ποιος από αυτούς θεωρείται ότι 



 79 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις συμφωνημένες λειτουργίες του 

συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού προφίλ. Κατά τη διαδικασία αυτή είχε δοθεί το 

δικαίωμα στους ειδικούς που έλαβαν μέρος, να προσθέσουν κάποιον όρο που 

κατά την άποψή τους απουσίαζε από τον κατάλογο. Οι δέκα νέοι όροι που 

προέκυψαν ήταν οι εξής: Καθοδηγητής Εργασιακού Χώρου (Workplace 

Instructor), Εμψυχωτής/Διευκολυντής Εργασιακού Χώρου (Workplace 

Facilitator), Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού Επιχείρησης (Company 

Workforce Trainer), Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στην 

Επιχείρηση (Company Training and Learning Service Provider), Πάροχος 

Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο Εργατικό Δυναμικό Επιχείρησης 

(Company Workforce Training and Learning Service Provider), Πάροχος 

Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο Εργατικό Δυναμικό (Workforce 

Training and Learning Service Provider), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Trainer in Vocational Education), Επαγγελματικός Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Adult Vocational Trainer), Σύμβουλος Κατάρτισης (Training 

Consultant) και Εμψυχωτής/Διευκολυντής Μάθησης (Learning Facilitator). 

Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν κάποιο κενό, αλλά εμπλουτίζουν πτυχές 

του ρόλου του Εκπαιδευτή, συχνά με μια δόση πλεονασμού. Όλοι οι εν λόγω 

όροι εντάχθηκαν στις τρεις κατηγορίες όρων, χωρίς να μετατοπίσουν το 

κέντρο βάρους της κάθε κατηγορίας. Έτσι οι όροι Καθοδηγητής Εργασιακού 

Χώρου (Workplace Instructor), Εμψυχωτής/Διευκολυντής Εργασιακού Χώρου 

(Workplace Facilitator) και Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης 

στην Επιχείρηση (Company Training and Learning Service Provider) 

εντάχθηκαν ανεπιφύλακτα στην πρώτη κατηγορία που εκπροσωπείται από 

τον όρο «Εκπαιδευτής Εργασιακού Χώρου», εφόσον σαφώς αναφέρονται στην 

εκπαίδευση στην επιχείρηση ή στον εργασιακό χώρο (Παράρτημα I, Πίνακας 

2.3.3). Οι όροι Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού Επιχείρησης (Company 
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Workforce Trainer) και Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο 

Εργατικό Δυναμικό Επιχείρησης (Company Workforce Training and Learning 

Service Provider), αν και ως προς τη διατύπωση, με τη χρήση του όρου 

«εργατικό δυναμικό» ήταν δυνατό να εκληφθεί ότι παραπέμπουν στη δεύτερη 

κατηγορία που εκπροσωπείται από τον όρο «Εκπαιδευτής Ανθρώπινου 

Δυναμικού», ωστόσο, με τη χρήση του όρου «επιχείρηση» ήταν σαφές ότι 

εξειδικεύουν και αναφέρονται στην επιχείρηση, συνεπώς και αυτοί 

εντάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία που εκπροσωπείται από τον όρο 

«Εκπαιδευτής Εργασιακού Χώρου». 

Εξάλλου, οι όροι «Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο 

Εργατικό Δυναμικό» (Workforce Training and Learning Service Provider) και 

«Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Trainer in Vocational 

Education) θεωρείται ότι αποστασιοποιούνται από την εκπαίδευση στον 

εργασιακό χώρο και διευρύνουν την έννοια της εκπαίδευσης, η οποία 

αναφέρεται πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό. Ως αποτέλεσμα, εντάχθηκαν 

στη δεύτερη κατηγορία (Παράρτημα I, Πίνακας 2.3.4), που εκπροσωπείται από 

τον όρο «Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο όρος «Επαγγελματικός 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων» (Adult Vocational Trainer), αν και ως προς τη 

διατύπωση, με τη χρήση του όρου «Ενήλικας» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

παραπέμπει στην τρίτη κατηγορία, που εκπροσωπείται από τον όρο 

«Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης», εντούτοις εντάχθηκε στη δεύτερη, που 

εκπροσωπείται από τον όρο «Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού», λόγω της 

χρήσης του επιθετικού προσδιορισμού «επαγγελματικός». 

Τέλος, ο όρος «Εμψυχωτής/Διευκολυντής Μάθησης» (Learning 

Facilitator), ως ευρύτερος όρος, εντάχθηκε στην τρίτη κατηγορία, (Παράρτημα 

I, Πίνακας 2.3.5), που εκπροσωπείται από τον όρο «Εκπαιδευτής Διά Βίου 

Μάθησης». Στην ίδια κατηγορία εντάχθηκε και ο όρος «Σύμβουλος 
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Κατάρτισης» (Training Consultant), αν και παραπέμπει μάλλον σε 

συγκεκριμένο ρόλο του Εκπαιδευτή, παρά σε εναλλακτικό όρο για τον 

Εκπαιδευτή. 
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2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

Ο Εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως αυτές εξετάζονται στη διεθνή πρότυπη ταξινόμηση για 

την εκπαίδευση ISCED: Προσχολική (Pre-primary), Πρωτοβάθμια (Primary), 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια (Lower Secondary), Ανώτερη Δευτεροβάθμια 

(Upper Secondary), Μεταδευτεροβάθμια μη Τριτοβάθμια (Post-secondary non-

tertiary), Τριτοβάθμια (Tertiary) (OECD, 1999· UNESCO, 2012· OECD, European 

Union & UNESCO, 2015). Ωστόσο, οι Εκπαιδευτικοί συχνά αναλαμβάνουν και 

ρόλο Εκπαιδευτή της μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων ή ευρύτερα σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν διακρίνονται από τους Εκπαιδευτές της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 

Η διδασκαλία είναι μια απαιτητική εργασία που μεταξύ άλλων 

προϋποθέτει σε βάθος γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας και 

παιδαγωγικές δεξιότητες ανάλογες με την ηλικία των αποδεκτών της 

εκπαίδευσης (CFNC, 2001-2015). Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ίδρυμα 

της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, 

περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής των Εκπαιδευτικών στις ηλικίες από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(K-12), αναφέρεται ουσιαστικά σε κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι 

ακόλουθοι Εκπαιδευτικοί: Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Προσχολικής 

Ηλικίας, Εκπαιδευτικοί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Μεσαίων 

Βαθμίδων (5-8), Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιων Βαθμίδων (7-12), 

Εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί Δίγλωσσης εκπαίδευσης και Αγγλικών ως 

δεύτερης γλώσσας και Εκπαιδευτικοί ειδικών θεμάτων, που καλύπτουν όλες 
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τις ηλικίες από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (CFNC, 2001-2015). 

Κατά τον ίδιο τρόπο και στον Καναδά, οι Εκπαιδευτικοί (Teachers) 

καλύπτουν το φάσμα από την Προσχολική ηλικία μέχρι και την τελευταία 

βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (K-12) (Saskatchewan Teachers’ 

Federation, 2012). Σημειώνεται ότι στον Καναδά οι ασχολούμενοι με τη 

φροντίδα των παιδιών μέχρι πέντε χρόνων, δεν αποκαλούνται «Teachers» 

(Εκπαιδευτικοί) αλλά «Educators» (όρος που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 

μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «παιδαγωγοί») και δεν απαιτείται να 

έχουν πανεπιστημιακά προσόντα για να εργοδοτηθούν (Saskatchewan 

Ministry of Education, 2012). 

Αντίστοιχα, στην Αυστραλία απαντώνται οι ακόλουθες κατηγορίες 

Εκπαιδευτικών: Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ή Εκπαιδευτικοί 

Νηπιαγωγείου (Early Childhood Educators or Kindergarten Teachers), 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Primary Education Teachers), 

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Secondary Education Teachers) 

και Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης (Special Education Teachers). Οι 

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ειδικευμένοι σε κάποιο 

αντικείμενο (Victorian Institute of Teaching, 2014, Australian Institute for 

Teaching and School Leadership, 2014 και Teacher Quality Institute, 2015). 

Στη Νέα Ζηλανδία, η έννοια του Εκπαιδευτικού (Teacher) αναφέρεται 

κατά παρόμοιο τρόπο στους Εκπαιδευτικούς Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Early 

Childhood Teachers), οι οποίοι απευθύνονται σε παιδιά από 0-5 χρόνων, τους 

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Primary Education Teachers), οι 

οποίοι υπηρετούν στις βαθμίδες 1-8 του εκπαιδευτικού συστήματος και τους 

Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Secondary Education Teachers), 

που καλύπτουν τις βαθμίδες 9-13 του εκπαιδευτικού συστήματος. (New 
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Zeeland Teachers Council, n.d.· New Zeeland Ministry of Education, 2015· 

TeachNZ, n.d.) 

Στην Ευρώπη τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα είναι εν πολλοίς 

ρυθμιζόμενα (European Commission, 1995-2015). Ενδεικτικά εξετάζεται η 

τρέχουσα κατάσταση σε πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον κατάλογο των ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων, εκτός από τα «κλασικά» εκπαιδευτικά επαγγέλματα του 

τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, δηλαδή τα επαγγέλματα του 

Εκπαιδευτικού Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (School 

Teacher in State maintained schools, Primary) και του Εκπαιδευτικού Δημόσιων 

Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (School Teacher in State maintained 

schools, Secondary), βρίσκονται και άλλα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του 

τυπικού συστήματος: Εκείνο του Εκπαιδευτικού στη Μεταδευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Teacher in Further Education), καθώς και εκείνα του Αδειούχου 

Εκπαιδευτικού της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών (Licensed Teacher of the Royal 

Academy of Arts) και του Εγγεγραμμένου Εκπαιδευτικού της Βασιλικής 

Ακαδημίας Τεχνών (Registered Teacher of the Royal Academy of Arts). Επίσης, 

βρίσκονται και εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού συστήματος 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, βρίσκονται δύο κατηγορίες Εκπαιδευτών 

Οδήγησης (Driving Instructors), καθώς και οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές για 

Μοτοποδήλατα (Certified Instructors - Motorcycles). Φυσικά υπάρχουν και 

άλλα επαγγέλματα που απουσιάζουν από τον κατάλογο των ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων, όπως εκείνα του Εκπαιδευτικού Ειδικής Εκπαίδευσης και του 

Εκπαιδευτικού διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης γλώσσας. 

Στην Ιρλανδία στον κατάλογο των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων 

βρίσκονται δύο από τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος, 
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δηλαδή εκείνα του Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιου Σχολείου (Primary School 

Teacher) και του Εκπαιδευτικού Μετα-πρωτοβάθμιου Σχολείου (Post-primary 

Teacher), καθώς και ένα του μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, δηλαδή 

εκείνο του Εκπαιδευτή Οδήγησης (Driving Instructor). Τα λοιπά εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα του τυπικού και μη τυπικού συστήματος βρίσκονται εκτός 

καταλόγου. 

Στη Μάλτα, στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα περιλαμβάνονται τρία 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και τρία 

του μη τυπικού. Τα πρώτα είναι ο Εκπαιδευτικός (Teacher), ο 

Εμψυχωτής/Διευκολυντής, πρόσωπο αδειούχο για παροχή βοήθειας στον 

Εκπαιδευτικό της τάξης, ειδικά για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Facilitator, Person licensed by the state to assist class teacher especially for 

learners with special education needs) και ο Βοηθός Νηπιαγωγείου 

(Kindergarten Assistant). Τα δεύτερα είναι ο Εκπαιδευτής Καταδύσεων, (Diving 

Instructor), ο Εκπαιδευτής, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να διδάσκει θεωρία και 

πρακτική ενός επαγγέλματος (Instructor, a person authorised to teach the theory 

and practice of a particular trade) και ο Αδειούχος Εκπαιδευτής Οδήγησης 

(Licensed Driving Instructor). 

Στην Ελλάδα, στον κατάλογο των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων 

βρίσκονται συνολικά δέκα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, από τα οποία τα επτά 

είναι του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης (Νηπιαγωγός, Δάσκαλος 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

και τα υπόλοιπα τρία του μη τυπικού συστήματος (Καθηγητής Γλωσσών σε 

Φροντιστηριακά Σχολεία, Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Εκπαιδευτής 
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Αυτοδυτών). Εξάλλου, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προβαίνει σε πιστοποίηση 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης, μέτρο που μπορεί να θεωρηθεί ως ημι-ρύθμιση. 

Τέλος, στην Κύπρο, στον κατάλογο των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων 

εμφανίζονται μόνο τέσσερα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, από τα οποία τα δύο 

ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση (Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δημόσιου Τομέα και Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιου 

Τομέα13), το τρίτο ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση (Εκπαιδευτής Οδηγών) και 

το τέταρτο (Γυμναστής – Εκπαιδευτής Φυσικής Αγωγής) ανήκει τόσο στο 

τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, όσο και στο μη τυπικό. Ωστόσο, εκτός από αυτά, 

υπάρχουν και άλλα εκπαιδευτικά επαγγέλματα στην τυπική εκπαίδευση, 

όπως οι Δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης, οι Εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων 

της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (πέραν όσων ανήκουν 

στις ειδικότητες του «Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιου 

Τομέα»), οι Διδάσκοντες στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας (Ανώτερης και Ανώτατης) 

Εκπαίδευσης (ReferNet Cyprus, HRDA & Cedefop, 2013). Επίσης, υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως 

Εκπαιδευτές των βραδινών επιμορφωτικών μαθημάτων του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, Εκπαιδευτές του Κέντρου Παραγωγικότητας 

(ΚΕ.ΠΑ.), Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαιδευτές στην 

⨪ 
13 Το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του «Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιου 

Τομέα» περιλαμβάνει συνολικά 64 διαφορετικές ειδικότητες (Επιτροπή Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας, 2017), δηλ. 28 της Μέσης (Γενικής) Εκπαίδευσης (π.χ. Αγγλικών, Μαθηματικών, 

Φιλολογίας) και 36 της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (π.χ. Αργυροχοΐας-

Χρυσοχοΐας, Μηχανικής Αυτοκινήτων, Σχεδίασης Επίπλων). 
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Εθνική Φρουρά, Εκπαιδευτές στην Αστυνομική Ακαδημία και Εκπαιδευτές 

Πρώτων Βοηθειών. Αρκετές από αυτές τις κατηγορίες συνεργάζονται με την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία προβαίνει σε 

αξιολόγηση και πιστοποίησή τους ως Εκπαιδευτών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), 

με βάση το Πρότυπο του ομώνυμου επαγγελματικού προσόντος (Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, 2011) επιπέδου 5 στην 

οκτάβαθμη κλίμακα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (CyQF) και του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). 
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2.5 ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO (2014), Εκπαιδευτικοί ή 

Εκπαιδευτικό προσωπικό (Teachers or teaching staff) είναι πρόσωπα που 

απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση σε επίσημη βάση για να 

καθοδηγήσουν και να κατευθύνουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών και 

των φοιτητών, ανεξαρτήτως των προσόντων τους ή του μηχανισμού 

παράδοσης, δηλαδή κατά πρόσωπο ή / και εξ αποστάσεως. Ο ορισμός αυτός 

αποκλείει Εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν έχει ενεργά διδακτικά καθήκοντα 

ή που εργάζεται περιστασιακά ή σε εθελοντική βάση σε Εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς. Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται ορισμός για τον 

Εκπαιδευτή (Trainer) και εκλαμβάνεται ότι ο όρος αυτός εμπεριέχεται στον όρο 

Εκπαιδευτικός (Teacher). 

Εξάλλου, το Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (The Education and 

Training Foundation) του Ηνωμένου Βασιλείου, στον αρχικό Οδηγό για τους 

χρήστες των Επαγγελματικών Προτύπων για Εκπαιδευτικούς (Teachers) και 

Εκπαιδευτές (Trainers) στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, χρησιμοποιεί 

τους δύο όρους μαζί, χωρίς να τους διακρίνει. (Education and Training 

Foundation, 2014). 

Στο πολύγλωσσο γλωσσάριο του Cedefop, το οποίο περιλαμβάνει όρους 

για την ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρείται μέσω 

ξεχωριστών ορισμών και διευκρινιστικών σχολίων, αφενός η διάκριση μεταξύ 

των εννοιών «Εκπαιδευτικός» (teacher, enseignant) και «Εκπαιδευτής» (trainer, 

formateur) και αφετέρου η συσχέτιση μεταξύ των δύο όρων. Έτσι, 

Εκπαιδευτικός είναι το πρόσωπο που έχει ως ρόλο του τη μετάδοση γνώσεων, 

τεχνογνωσίας ή δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ένα ίδρυμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ενώ Εκπαιδευτής είναι όποιος αναλαμβάνει μία ή 
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περισσότερες δραστηριότητες που συνδέονται με τη (θεωρητική ή πρακτική) 

λειτουργία της κατάρτισης, είτε σε ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε 

στον χώρο εργασίας (Cedefop, 2014). 

Τα διευκρινιστικά σχόλια που παρατίθενται στους δύο ορισμούς 

φωτίζουν τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο εννοιών. Συγκεκριμένα, 

στον ορισμό του Εκπαιδευτικού υπάρχουν δύο διευκρινίσεις. Σύμφωνα με την 

πρώτη, ο Εκπαιδευτικός (teacher) είναι δυνατόν να εκτελεί διάφορες εργασίες, 

όπως η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης (training 

programmes/courses) και η μετάδοση γνώσεων, γενικών ή ειδικών, 

θεωρητικών ή πρακτικών. Αυτή η διευκρίνιση, παραπέμπει σαφώς σε ρόλο 

Εκπαιδευτή. Σύμφωνα με τη δεύτερη διευκρίνιση, ο Εκπαιδευτικός, όταν 

απασχολείται σε επαγγελματικά προσανατολισμένο ίδρυμα, μπορεί να 

αναφέρεται ως Εκπαιδευτής (Cedefop, 2014). Από τη διευκρίνιση αυτή 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν ρόλοι του Εκπαιδευτικού που δεν 

περιλαμβάνονται μέσα στους ρόλους του Εκπαιδευτή και συγκεκριμένα όταν 

ο Εκπαιδευτικός απασχολείται σε ιδρύματα μη επαγγελματικά 

προσανατολισμένα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τέτοια ιδρύματα είναι 

πρωτίστως τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

κατά δεύτερο λόγο τα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον 

αφορά τα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτά σε 

μεγαλύτερο βαθμό (τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές) ή σε μικρότερο βαθμό 

(λύκεια κατευθύνσεων ή επιλογής μαθημάτων), μπορούν να θεωρηθούν ως 

επαγγελματικά προσανατολισμένα. 

Εξάλλου, στον ορισμό του Εκπαιδευτή (Cedefop, 2014) παρατίθενται 

διευκρινιστικά σχόλια σύμφωνα με τα οποία οι Εκπαιδευτές διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες: Στους επαγγελματίες Εκπαιδευτές, που είναι ειδικοί στην 

κατάρτιση, το έργο των οποίων μπορεί να συμπίπτει με εκείνο των 
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Εκπαιδευτικών σε ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης και στους 

περιστασιακούς Εκπαιδευτές ή Εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης, οι οποίοι 

είναι επαγγελματίες σε διάφορους τομείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν, στο 

πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων τους, δραστηριότητες κατάρτισης στη 

βάση μερικής απασχόλησης, είτε εντός της επιχείρησης (ως μέντορες και 

καθοδηγητές εργασίας νεοπροσλαμβανομένων ή μαθητευομένων ή και ως 

πάροχοι κατάρτισης) είτε εξωτερικά (παρέχοντας περιστασιακά υπηρεσίες σε 

ίδρυμα κατάρτισης). Οι Εκπαιδευτές μπορούν να εκτελούν διάφορες εργασίες, 

που περιλαμβάνουν σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων 

κατάρτισης, μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, παροχή 

βοήθειας (συμβουλών, οδηγιών και σχολίων) σε μαθητευομένους, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μαθητείας τους, για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.  

Με βάση τους πιο πάνω ορισμούς, τους οποίους υιοθετεί και το 

γλωσσάριο του EQAVET (χ.χ.), παρατηρούνται τα εξής: Οι δύο όροι 

(Εκπαιδευτικός και Εκπαιδευτής) είναι παραπλήσιοι και σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να εναλλάσσονται, όπως στην περίπτωση του 

Εκπαιδευτικού σε επαγγελματικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο οποίος μπορεί να 

ονομάζεται και Εκπαιδευτής. Ωστόσο, οι όροι δεν ταυτίζονται πλήρως, καθώς 

Εκπαιδευτικός που δεν υπηρετεί σε επαγγελματικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν 

ονομάζεται Εκπαιδευτής και περιστασιακός ή μερικής απασχόλησης 

Εκπαιδευτής που στα συνηθισμένα καθήκοντά του ως επαγγελματία 

περιλαμβάνεται εκπαίδευση είτε σε επιχειρήσεις είτε σε ιδρύματα κατάρτισης, 

δεν ονομάζεται Εκπαιδευτικός. Παρά ταύτα, ο όρος Εκπαιδευτής, σαφώς 

παρουσιάζεται ευρύτερος του όρου Εκπαιδευτικός, τόσο ως προς τους ρόλους 

και τις λειτουργίες στις οποίες είναι αναμειγμένος, όσο και ως προς τους 

χώρους στους οποίους μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. 
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Το γεγονός ότι στο πολύγλωσσο γλωσσάριο του Cedefop ο όρος 

«Εκπαιδευτής» χρησιμοποιείται με έννοια ευρύτερη της έννοιας του όρου 

«Εκπαιδευτικός», ώστε ο δεύτερος όρος (Εκπαιδευτικός) να περιλαμβάνεται εν 

πολλοίς στον πρώτο (Εκπαιδευτής), αποδεικνύεται και έμμεσα, από τον 

ορισμό του όρου «Εκπαίδευση (Κατάρτιση) Εκπαιδευτών» (Training of trainers). 

Ο όρος αυτός καλύπτει και την εκπαίδευση (κατάρτιση) Εκπαιδευτικών 

(training of teachers), αφού ορίζεται ως η θεωρητική ή πρακτική κατάρτιση για 

τους Εκπαιδευτικούς (teachers) και Εκπαιδευτές (trainers) (Cedefop, 2014). 

Αξιοσημείωτα, μάλιστα, είναι τα σχόλια που παρατίθενται κάτω από τον εν 

λόγω ορισμό και τα οποία φωτίζουν ακόμη περισσότερο τη σχέση μεταξύ των 

όρων «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός»: Η κατάρτιση Εκπαιδευτών 

αναφέρεται σε προσωπικό που ασχολείται με τη διδασκαλία/κατάρτιση 

(teaching/training) είτε ως επαγγελματίες Εκπαιδευτικοί ή Εκπαιδευτές είτε ως 

επαγγελματίες σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, οι οποίοι συνοδεύουν 

(καθοδηγούν) καταρτιζομένους στο περιβάλλον εργασίας τους (κατά 

περίσταση Εκπαιδευτικοί ή Εκπαιδευτές). Η κατάρτιση Εκπαιδευτών καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων: συσχετιζόμενων με ειδικές γνώσεις σε 

συγκεκριμένο τομέα (γενικές, τεχνικές ή επιστημονικές), Εκπαιδευτικών, 

ψυχολογικών και κοινωνιολογικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων διαχείρισης, 

εξοικείωσης με τον κόσμο της εργασίας, καθώς και γνώση των συστημάτων 

κατάρτισης και του ακροατηρίου-στόχου. Επίσης, η κατάρτιση Εκπαιδευτών 

καλύπτει και την κατάρτιση που σχετίζεται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την υλοποίηση, καθώς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων κατάρτισης, 

δηλαδή τη μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων (Cedefop, 2014). 

Με βάση τα σχόλια αυτά επιβεβαιώνεται η σχέση αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των όρων «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός», όπως προκύπτει από 

τους ορισμούς των εν λόγω όρων. Παρατηρείται, επίσης, «διεύρυνση» του όρου 
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«Εκπαιδευτικός», πάντοτε όμως εντός των λειτουργιών και περιβαλλόντων 

δράσης του Εκπαιδευτή, ως προς το ότι εισάγεται η έννοια του «κατά 

περίσταση» Εκπαιδευτικού («occasional» teacher), η οποία στους ορισμούς των 

εννοιών «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός» αποδίδεται μόνο στον 

«Εκπαιδευτή». Στο γράφημα 2.5.1 επιχειρείται η γραφική απεικόνιση της 

σχέσης μεταξύ των όρων «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός», όπως 

προκύπτει με βάση τους κατά Cedefop ορισμούς των εννοιών του Εκπαιδευτή 

(Trainer), του Εκπαιδευτικού (Teacher) και της εκπαίδευσης (κατάρτισης) 

Εκπαιδευτών (training of trainers). 

 

Εξάλλου, η Γιαννακοπούλου (2008), συγκρίνοντας τον «Εκπαιδευτή 

ενηλίκων» με τον «τυπικό» ή «παραδοσιακό» δάσκαλο (Εκπαιδευτικό), 

υποστηρίζει ότι διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους, λόγω της διαφοράς στις 

σχέσεις που αναπτύσσονται με τους εκπαιδευομένους, που βασίζονται στη 

διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες σε σύγκριση με το 

Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτικός 

Γράφημα 2.5.1: Απεικόνιση της Σχέσης Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού 

με βάση τους ορισμούς του Cedefop 
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πώς μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Κατά συνέπεια ο Εκπαιδευτής 

ενηλίκων εφαρμόζει σαφώς διαφορετικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές 

μάθησης σε σύγκριση με τον Εκπαιδευτικό (Γιαννακοπούλου, 2008). Εάν 

επιχειρηθεί μια απλή απεικόνιση της σχέσης μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού με βάση την απόλυτη αντιδιαστολή Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

(Εκπαιδευτή) και Τυπικού ή Παραδοσιακού Δασκάλου (Εκπαιδευτικού), όπως 

αυτή αναφέρεται από την Γιαννακοπούλου (2008), θα προκύψει, κατά την 

άποψη του γράφοντος, το αποτέλεσμα που φαίνεται στο γράφημα 2.5.2, το 

οποίο εκφράζει την απόλυτη απουσία συνάφειας μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού. 

 

Ωστόσο, ο Malcolm Knowles ουσιαστικά μεταθέτει αλλού το ζήτημα: 

Από διαφορά μεταξύ Εκπαιδευτή Ενηλίκων και Παραδοσιακού Εκπαιδευτικού 

σε διαφορά μεταξύ Παραδοσιακής Διδασκαλίας και Ενεργητικής Μάθησης. 

Στο κεφάλαιο «From Teacher to Facilitator of Learning» του βιβλίου «The Adult 

Learner» (Knowles et al., 2005), περιγράφει μια εμπειρία του από το 

Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων 

(Εκπαιδευτής) 

Παραδοσιακός 

Δάσκαλος 

(Εκπαιδευτικός) 

Γράφημα 2.5.2: Απεικόνιση της έλλειψης συνάφειας μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού 

με βάση την αναφορά της Γιαννακοπούλου (2008 



 94 

Πανεπιστήμιο του Σικάγου14 την οποία παραθέτει και η Γιαννακοπούλου 

(2008) υπό τον τίτλο «Από δάσκαλος, εμψυχωτής». Το κείμενο αυτό 

προσεγγίζει και αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο όλους τους επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης, ασχέτως του Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους (σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις, προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, προγράμματα δια βίου μάθησης κλπ). Η έμφαση είναι 

στην πεποίθηση ότι ο επαγγελματίας της εκπαίδευσης οφείλει να μετακινηθεί 

από τον ρόλο του απλού μεταδότη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, στον 

ρόλο του διευκολυντή ή εμψυχωτή (facilitator). Ουσιαστικά πρόκειται για 

«εναγκαλισμό» του Εκπαιδευτικού από τον Εκπαιδευτή, ως ευρύτερης 

σημασίας και σπουδαιότητας όρο και θα μπορούσε, περαιτέρω, να διατυπωθεί 

ως «εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει, με τις αρχές, τις προσεγγίσεις και 

τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σε παρόμοια γραμμή κινείται και ο Paolo Freire, «πατέρας» της 

εκπαίδευσης της απελευθέρωσης. Όπως αναφέρει η Σιπητάνου (2011), 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις παιδαγωγικής παρέμβασης: Σύμφωνα με την 

πρώτη, η οποία παραπέμπει στην «παραδοσιακή διδασκαλία», ο Εκπαιδευτής 

παρουσιάζεται ως η αυθεντία η οποία ρυθμίζει τα πάντα ενώ ο 

εκπαιδευόμενος περιορίζεται σε ρόλο απλού δέκτη. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η 

οποία αποτελεί το ιδεώδες του Freire και ουσιαστικά ταυτίζεται με την 

⨪ 
14 Όπως διηγείται ο ίδιος, όταν γράφτηκε σε ένα σεμινάριο ψυχολογίας-συμβουλευτικής, 

έμεινε εμβρόντητος για το τι έγινε στην πρώτη συνάντηση. Καμιά δεκαπενταριά σπουδαστές 

κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι συσκέψεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάποιος ρώτησε 

αν ήξερε κανείς πού ήταν ο εισηγητής. Ένας απ’ τους παρόντες συστήθηκε ως Αrt και είπε ότι 

από το Τμήμα Ψυχολογίας του είχαν ανατεθεί εκείνες οι συναντήσεις. Κάποιος άλλος ρώτησε 

αν υπήρχε περίγραμμα σπουδών και ο Αrt επέστρεψε την ερώτηση, ρωτώντας αν ήθελαν να 

υπάρχει. Ακολούθησε σιγή μερικών λεπτών, οπότε ένας άλλος σπουδαστής έσπασε τη σιωπή 

λέγοντας ότι θα ήθελε να ξέρει γιατί βρισκόταν ο καθένας εκεί. Όταν ήρθε η σειρά του Αrt, 

είπε: «Ελπίζω πως θα με βοηθήσετε να γίνω καλύτερος εμψυχωτής». 
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«ενεργητική μάθηση», ο εκπαιδευόμενος είναι ενεργητικά παρών στη 

μαθησιακή διαδικασία, η οποία τον οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρωση 

(Σιπητάνου, 2011). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ashley Tan, Καθηγητή στο Εθνικό Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης της Σιγκαπούρης, τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ο Εκπαιδευτικός (Teacher) είναι η έμφυτη ικανότητα για βαθύ 

αναστοχασμό, η ενσυναίσθηση με τους εκπαιδευομένους (learners), και η καλή 

αίσθηση του χιούμορ (Tan, 2015). Ο ίδιος, εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ 

Εκπαιδευτικού/Δασκάλου (Teacher) και Εκπαιδευτικού/Εκπαιδευτή (Educator) 

και βασισμένος πάνω σε κείμενα των Downes (2010) και Wheeler (2011), 

επισημαίνει με διάθεση λογοπαιγνίων, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Ο 

καθένας μπορεί να διδάξει, λίγοι μπορούν να εκπαιδεύσουν. O δάσκαλος 

συνήθως επικεντρώνεται στη διδακτέα ύλη και την αποτίμηση (assessment), o 

Εκπαιδευτής στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση (evaluation). Στην κούρσα 

για τη διδακτέα ύλη, o δάσκαλος ιδρώνει (perspires). Στο ταξίδι της δια βίου 

μάθησης, o Εκπαιδευτής εμπνέει (inspires). Ο δάσκαλος ασχολείται με τη 

διδακτέα ύλη. Ο Εκπαιδευτής ασχολείται με τους ανθρώπους. Η διδασκαλία 

είναι δουλειά (job). Η εκπαίδευση είναι αποστολή, κλήση (calling). Ορισμένοι 

δάσκαλοι το κάνουν για βιοπορισμό (to earn). Οι Εκπαιδευτές το κάνουν για 

να μάθουν (to learn) (για τους εαυτούς τους, τους εκπαιδευομένους τους, 

καλύτερους τρόπους για να εμπνεύσουν, κλπ). Η διδασκαλία και η εκπαίδευση 

δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Οι δάσκαλοι πρέπει να φιλοδοξούν να 

γίνουν Εκπαιδευτές (Tan, 2015). Όλα αυτά στην ουσία παραπέμπουν και πάλιν 

στην εμπειρία του Knowles (Knowles et al., 2005· Γιαννακοπούλου, 2008) στο 

σεμινάριο ψυχολογίας-συμβουλευτικής, που περιγράψαμε πιο πάνω και στη 

φράση του Art «Ελπίζω πως θα με βοηθήσετε να γίνω καλύτερος εμψυχωτής». 

Είναι φανερό ότι με τον όρο Educator σε αντιδιαστολή προς τον όρο  Teacher, ο 
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Tan εννοεί ό,τι και ο Knowles με τον όρο Facilitator of Learning σε αντιδιαστολή 

προς τον όρο Teacher. Ουσιαστικά ο Tan ασπάζεται και αναπαράγει (με 

ορισμένες αναπροσαρμογές) τις απόψεις του Knowles. 

Συνδυάζοντας τις απόψεις του Tan (2015) με την ερμηνεία των απόψεων 

του Knowles (Knowles et al., 2005· Γιαννακοπούλου, 2008), όπως αυτή 

παρατίθεται πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις επί του θέματος απόψεις 

του Freire, επιχειρείται στο γράφημα 2.5.3 η απεικόνιση της κατά Knowles, 

Freire και Tan μεθοδολογικής σχέσης μεταξύ του Εκπαιδευτή (Facilitator of 

Learning / Educator) και του Εκπαιδευτικού (Teacher). 

 

Είναι φανερό από τη σύγκριση μεταξύ των γραφημάτων 2.5.2 και 2.5.3 

ότι η έλλειψη συνάφειας μεταξύ Εκπαιδευτή Ενηλίκων και Εκπαιδευτικού, που 

υποστηρίζεται από την Γιαννακοπούλου (2008), δεν αφορά πράγματι τη σχέση 

μεταξύ Εκπαιδευτή Ενηλίκων και Εκπαιδευτικού αλλά, όπως ήδη έχει 

υποστηριχθεί πιο πάνω από τον γράφοντα, εκφράζει την έλλειψη συνάφειας 

μεταξύ παραδοσιακής διδασκαλίας και ενεργητικής και διαδραστικής 

μάθησης. 

Εκπαιδευτικός 

(Teacher) 

 

Γράφημα 2.5.3: Απεικόνιση της συσχέτισης 

Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού με βάση συνδυαστική 

ερμηνεία των απόψεων των Knowles, Freire και Tan 

Εκπαιδευτής 

(Facilitator of Learning / 

Educator) 
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Όπως ήδη έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η Τρανταλλίδη (2007), 

περιγράφοντας τη μετατόπιση ρόλων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, παραθέτει 

παραδοσιακούς και νέους ρόλους. Σε εισαγωγικά παρατίθενται οι αγγλικοί 

ρόλοι και η απόδοσή τους στα ελληνικά από την ίδια, ενώ σε παρένθεση, όπου 

χρειάζεται, επιχειρείται από τον γράφοντα βελτίωση της ελληνικής απόδοσης 

με περισσότερο δόκιμους όρους. Οι παραδοσιακοί ρόλοι του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων, σύμφωνα με την Τρανταλλίδη είναι ο «Educator / Εκπαιδευτικός», 

ο «Teacher / δάσκαλος», ο «Trainer / Εκπαιδευτής», ο «Tutor / καθηγητής 

ιδιαίτερος» (πιο δόκιμος όρος ο Εκπαιδευτικός Επόπτης) και ο «Instructor / 

δάσκαλος» (πιο δόκιμος όρος ο Καθοδηγητής), οι οποίοι αποτελούν στην ουσία 

διάφορους τύπους εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. Οι νέοι ρόλοι του 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων είναι ο «Facilitator / διευκολυντής» (κατ’ άλλους 

Εμψυχωτής), ο «Mentor / Εκπαιδευτής» (πιο δόκιμος όρος ο Μέντωρ, που 

άλλωστε είναι ελληνικός όρος) και ο «Coach / Εκπαιδευτής» (πιο δόκιμος όρος 

ο Ενθαρρυντής). Οι τρεις τελευταίοι όροι (Διευκολυντής, Μέντωρ και 

Ενθαρρυντής), που εκπροσωπούν τους νέους ρόλους του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων, παραπέμπουν ουσιαστικά στον ρόλο του Διευκολυντή ή Εμψυχωτή 

(Facilitator of Learning) του Knowles καθώς και στον Εκπαιδευτή (Educator) του 

Tan (γράφημα 2.5.3). 

Ο Downes (2010) σε μια μακροσκελή του ανάρτηση με τίτλο «The Role of 

the Educator», ορμώμενος από την ενασχόλησή του με τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης (e-

learning, online learning) τα οποία βασίζονται στην ανοικτή, εξ αποστάσεως 

και αυτόνομη εκπαίδευση, παραθέτει και σχολιάζει 23 ρόλους του Εκπαιδευτή 

(Educator), υπογραμμίζοντας ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και τα 

διάφορα εκπαιδευτικά επαγγέλματα (Teacher, Instructor, Lecturer, Professor, 

Educator κλπ) θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτούς τους ρόλους, όχι για να 
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τους αναλαμβάνουν όλους ταυτόχρονα αλλά να επιλέγουν κάθε φορά, 

ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Οι ρόλοι αυτοί 

είναι οι ακόλουθοι: 

The Learner (Ο Μανθάνων: Ο καθένας μαθαίνει, από αρχάριους έως και 

από επαγγελματίες. Αυτό περιλαμβάνει και τη δίψα για κάτι καινούριο και τη 

διάθεση για εξερεύνηση. Ο Εκπαιδευτής πάντα έχει κάτι να μεταδώσει για τη 

μάθηση). 

The Collector (Ο Συλλέκτης: Ο Εκπαιδευτής πρέπει να συλλέγει πηγές, 

να είναι ο βιβλιοθηκάριος, ο δημοσιογράφος, ο αρχειοθέτης, χάριν των 

εκπαιδευομένων). 

The Curator (Ο Επιμελητής: Οργανωτής και δημιουργός του νοήματος, 

θεματοφύλακας της γνώσης). 

The Alchemist (Ο Αλχημιστής: Αναμιγνύει το συνηθισμένο και εγκόσμιο 

με κάτι νέο και απρόσμενο). 

The Programmer (Ο Προγραμματιστής: Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός 

σχεδιαστής, αναλυτής της διαδικασίας). 

The Salesperson (Ο Πωλητής: Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

παροχή πληροφοριών που υποστηρίζουν την παροχή κινήτρων δράσης. 

Προωθητής αξιών στους εκπαιδευομένους, ο ειδικός που ενημερώνει τον 

επιχειρηματία και συμβουλεύει τον πολιτικό). 

The Convener (Ο Σύνεδρος: Πρόσωπο που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, 

διοργανωτής της κοινότητας. Ηγέτης, ενθαρρυντής, διαχειριστής, οικοδομεί τη 

συνεργασία). 

The Coordinator (Ο Συντονιστής: Πρόσωπο που οργανώνει ανθρώπους, 

ομάδες και πράγματα. Πρακτικό άτομο, παρακολουθεί και επιλύει 

προβλήματα). 
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The Designer (Ο Σχεδιαστής: Όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και υλικών 

εκπαίδευσης, λογισμικών, Εκπαιδευτικών διευκολύνσεων, διαρρύθμισης της 

αίθουσας κλπ). 

The Coach (Ο Ενθαρρυντής: Πολύπλευρος ρόλος, που περιλαμβάνει τα 

πάντα. Δημιουργία συνεργιών και ομαδικού πνεύματος, ενθάρρυνση των 

εκπαιδευομένων για υψηλότερες επιδόσεις). 

The Agitator (Ο Ταραξίας: Σπέρνει τον σπόρο της αμφιβολίας, την 

αίσθηση της κατάπληξης, την αίσθηση του επείγοντος, την κραυγή οργής. 

Μερικές φορές κάνει τον συνήγορο του διαβόλου, άλλες είναι απλώς αυτός 

που σκέφτεται έξω από τα καθιερωμένα). 

The Facilitator (Ο Εμψυχωτής/Διευκολυντής, που κάνει τον χώρο της 

μάθησης άνετο. Ο ρόλος του είναι να προχωρεί μπροστά τη διαδικασία ή τη 

συζήτηση, να κρατά τα πράγματα στον σωστό δρόμο. Ρυθμιστές (Moderators), 

Διαιτητές (Arbitrators) και Μεσολαβητές (Mediators), όπως και ο Προεδρεύων 

μιας δημόσιας συζήτησης (chair of a debate) και ο Ηγέτης μιας συζήτησης στην 

τάξη (leader of a classroom discussion) είναι τύποι του 

Εμψυχωτή/Διευκολυντή). 

The Tech Support (Τεχνική Υποστήριξη: Η επιρροή τους στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα είναι αδιαμφισβήτητη. 

Σήμερα είναι αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης). 

The Moderator (Ρυθμιστής: Εκτός από τον ρόλο του Διευκολυντή 

(Facilitator), υπάρχει ξεχωριστή δεξιότητα υπό τον τίτλο της ρύθμισης. Η 

διευκόλυνση έχει να κάνει με την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη, η ρύθμιση 

με τη διακυβέρνηση και την τήρηση κανόνων). 

The Critic (Ο Κριτικός: Κάθε άτομο πρέπει να αμφισβητηθεί, ως μέρος 

της διαδικασίας μάθησης. Αξίες, αλήθειες, και τα θεσμικά όργανα πρέπει να 
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αμφισβητηθούν. Ο κριτικός είναι το πρόσωπο που ζητά αποδεικτικά στοιχεία, 

εξακριβώνει τα πραγματικά περιστατικά, αξιολογεί και προσφέρει γνώμες). 

The Lecturer (Ο Λέκτορας: Χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες της ρητορικής 

και της έκθεσης, έχει ευθύνη να κάνει τα μηνύματα σαφή για τον ακροατή ή 

τον αναγνώστη). 

The Demonstator (Ο Επιδεικνύων: Μερικά πράγματα κατανοούνται 

καλύτερα όταν επιδεικνύονται παρά όταν περιγράφονται. Η επίδειξη ήταν 

πάντα μέρος της εκπαίδευσης. 

The Mentor (Ο Μέντωρ είναι πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση). 

The Connector (Ο Διασυνδέων δημιουργεί συνδέσμους, γεφυρώνει 

διαφορετικές κοινότητες μεταξύ τους). 

The Theorizer (Ο Θεωρητικός: Προσπαθεί να περιγράψει πώς ή γιατί κάτι 

συμβαίνει. Λειτουργεί συχνά μέσω της αφαίρεσης και γενίκευσης. Μας οδηγεί 

να αναπτύξουμε τις απόψεις για τον κόσμο και το νόημα των πραγμάτων). 

The Sharer (Ο Μοιραζόμενος και ο Κοινοποιών: Διαχειρίζεται τον 

κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κοινοποιεί διαλέξεις, παρουσιάσεις, 

συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό σε συστηματική βάση). 

The Evaluator (Ο Αξιολογητής: Μία πτυχή του εκπαιδευτικού 

συστήματος). 

The Bureaucrat (Ο Γραφειοκράτης: Αναγκαίος ρόλος. Παρέχει τα 

στατιστικά στοιχεία, διαχειρίζεται τα οικονομικά και τους πόρους). 

Η κατά Downes σχέση μεταξύ, αφενός του Εκπαιδευτή (Educator) με 

τους πολλαπλούς ρόλους και αφετέρου του Δασκάλου και των άλλων 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων (Teacher, Educator, Instructor, Lecturer, 

Professor κλπ) προσομοιάζει με την κατά Τρανταλλίδη σχέση μεταξύ 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων (με νέους ρόλους) από τη μια και παραδοσιακών ρόλων 
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των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων (Teacher, Educator, Instructor, Tutor, Trainer 

κλπ), από την άλλη. 

 

Η σχέση αυτή επιχειρείται από τον γράφοντα να απεικονιστεί στο 

γράφημα 2.5.4, με συνδυασμό των απόψεων της Τρανταλλίδη και του Downes. 

Συγκεκριμένα, απεικονίζεται ο Εκπαιδευτής με τους πολλαπλούς ρόλους 

(ανάμεσα στους οποίους και οι ρόλοι του Διευκολυντή/Εμψυχωτή, του 

Εκπαιδευτικός 

(Educator) 

Εκπαιδευτής με 

πολλαπλούς 

ρόλους 

(Διευκολυντής, 

Μέντορας, 

Ενθαρρυντής κλπ) 

Λέκτορας 

(Lecturer) 

Δάσκαλος 

(Teacher) 

Καθοδηγητής 

(Instructor) 

Καθηγητής 

(Professor) 

Γράφημα 2.5.4: Απεικόνιση της σχέσης του Εκπαιδευτή με τους πολλαπλούς 

ρόλους και των άλλων εκπαιδευτικών επαγγελμάτων / ρόλων με βάση 

συνδυαστική ερμηνεία των απόψεων Τρανταλλίδη και Downes 

Εκπαιδευτής 

(Trainer) 

Εκπαιδευτικός 

Επόπτης 

(Tutor) 
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Μέντορα και του Ενθαρρυντή) να περιβάλλει τα άλλα εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα / εκπαιδευτικούς παραδοσιακούς ρόλους (πχ Trainer, Educator, 

Professor, Lecturer, Teacher, Tutor, Instructor). 

Κοινός παρονομαστής των πιο πάνω απόψεων είναι η αναγνώριση της 

ανάγκης για μετακίνηση από το πρότυπο του δασκάλου-αυθεντίας στο 

πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει ρόλους που 

προωθούν την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση. (Knowles et 

al., 2005· Τρανταλλίδη, 2007· Γιαννακοπούλου, 2008· Downes, 2010· Tan, 2015) 

Κοινός τόπος είναι η διαπίστωση της υποχρέωσης για μετάβαση από τη 

διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου, με χρήση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων στη διδακτική (Κοσσυβάκη, 2003). Αυτό 

παραπέμπει στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, στις παιδαγωγικές αρχές του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και τις απαρχές της γνώσης και της μάθησης 

που σχετίζονται με αποφθέγματα, όπως «γηράσκω δ’ αἰεί πολλά 

διδασκόμενος» (Σόλων ο Αθηναίος, 7ος-6ος αι. π.Χ.), «γνῶθι σαυτόν» (Χείλων ο 

Λακεδαιμόνιος, 6ος αι. π.Χ.), «ἀρχή σοφίας τῆς ἀγνοίας ἡ γνῶσις» (Κλεόβουλος 

ο Ρόδιος, 6ος αι. π.Χ.), «ὁ χρήσιμ’εἰδώς, οὐχ ὁ πόλλ' εἰδώς, σοφός» (Αισχύλος, 6ος-

5ος αι. π.Χ.), «ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα» (Σωκράτης, 5ος αι. π.Χ.). 
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2.6 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

Προκειμένου να γίνει μια συγκριτική αποτίμηση του «Εκπαιδευτή» και 

του «Εκπαιδευτικού» είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι παράγοντες που 

συνθέτουν ένα επάγγελμα και ειδικότερα ένα εκπαιδευτικό επάγγελμα, 

καθώς και διάφορες τυπολογικές προσεγγίσεις στον χώρο του επαγγέλματος 

και ειδικότερα στον χώρο των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν διάφοροι 

παράγοντες που συνδέονται με τη δημιουργία ενός επαγγέλματος. Οι 

κυριότεροι από αυτούς ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 

Προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα: Περιλαμβάνονται η αρχική 

εκπαίδευση των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευτικών, τα απαιτούμενα 

ακαδημαϊκά προσόντα και η επαγγελματική (και Εκπαιδευτική) πείρα, και η 

κατοχύρωση της επαγγελματικής επάρκειας. 

Κατοχύρωση του επαγγέλματος: Περιλαμβάνονται η νομική ρύθμιση 

του επαγγέλματος, η ανάπτυξη προτύπου του επαγγελματικού προσόντος 

και η πιστοποίηση του προσόντος, καθώς και η θέση των προσόντων στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τα υπό διαμόρφωση Εθνικά Πλαίσια 

Προσόντων. 

Φύση του επαγγέλματος: Αναφέρεται στο κατά πόσον πρόκειται για 

επάγγελμα, ημιεπάγγελμα, οιονεί επάγγελμα, ασχολία, αποστολή, 

λειτούργημα κλπ. 

Συνδυασμός αναλαμβανόμενων ρόλων: Αφορά τη δυνατότητα 

συνδυασμού ρόλων στο επάγγελμα, όπως του Διαμορφωτή πολιτικής, του 

Διδάσκοντος και του Ερευνητή. 
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Παραμονή στο επάγγελμα: Περιλαμβάνει τους όρους απασχόλησης, την 

αξιολόγηση της απόδοσης, την τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας και τον 

καθορισμό πειθαρχικών μέτρων. 

Επαγγελματική ανάπτυξη: Αφορά τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση και την επιμόρφωση. 

Επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη: Περιλαμβάνει την ένταξη και 

επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, τη 

δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης. 

Κοινωνική αναγνώριση: Αναφέρεται στη συνδικαλιστική οργάνωση και 

συνδικαλιστική κάλυψη την κοινωνική θέση, την εικόνα που έχει το 

επάγγελμα στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και την προσωπική ικανοποίηση 

από το επάγγελμα. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που καταγράφηκε στις 

προηγούμενες ενότητες προκύπτουν διάφορες τυπολογικές προσεγγίσεις, 

στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η συγκριτική αποτίμηση του Εκπαιδευτή και 

του Εκπαιδευτικού. Από αυτές έχουν επιλεγεί ορισμένες προσεγγίσεις ή 

συνδυασμός προσεγγίσεων, οι οποίες κρίνεται ότι καλύπτουν το φάσμα της 

συσχέτισης Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην παρούσα εργασία. Σημειώνεται ότι οι ονομασίες που δίνονται σε αυτές 

τις προσεγγίσεις είναι καθαρά συμβατικές και δίνονται αποκλειστικά και 

μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτής της εργασίας, χωρίς να 

υπονοείται η ύπαρξη επίσημης ονομασίας. Έτσι, στην παρούσα εργασία 

αναφέρονται και αξιοποιούνται οι ακόλουθες τυπολογίες: Η Τυπολογία 

Millerson-Picciotto, η Τυπολογία NCES, η Τυπολογία Houle, η Τυπολογία 

Shach-Collins-Jarvis και η Τυπολογία UNESCO. 
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Η Τυπολογία Millerson-Picciotto βασίζεται πάνω στα 23 χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του επαγγέλματος που αναφέρει ο Millerson, από τα οποία ο 

Picciotto (2011) επιλέγει τα έξι επικρατέστερα: κατοχή δεξιότητας βασισμένης 

σε θεωρητική γνώση (possession of a skill, based on theoretical knowledge), 

παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης (provision of training and education), 

έλεγχος ικανότητας μελών (testing of competence of members), επαγγελματική 

οργάνωση (professional organization), τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence 

to a code of conduct) και αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service). 

Η Τυπολογία NCES βασίζεται σε έκθεση του Αμερικανικού Κέντρου για 

τη Στατιστική της Εκπαίδευσης (NCES, 1997), με βάση την οποία τα 

επαγγέλματα έχουν πέντε κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία 

πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου μια ασχολία (occupation) να 

χαρακτηριστεί ως επάγγελμα (profession). Αυτά είναι η διαπίστευση 

(πιστοποίηση) κατόπιν κατάρτισης και εξέτασης (credentials), η ένταξη μέσω 

επιπρόσθετης κατάρτισης για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης, που 

λειτουργεί και ως δεύτερη ευκαιρία απόρριψης σε περιπτώσεις διαπιστωμένης 

ανεπάρκειας (induction), η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω επικαιροποίησης 

των γνώσεων και δεξιοτήτων, που χρησιμεύει και ως μέσο κρίσης για σκοπούς 

προαγωγών και επιβραβεύσεων (professional development), η εξουσία 

(authority) και η αποζημίωση (compensation). 

Η Τυπολογία Houle οφείλεται στον Αμερικανό Εκπαιδευτικό Houle, ο 

οποίος καταγράφει δεκατέσσερα στοιχεία που συνδέονται με την έννοια του 

«εξεπαγγελματισμού» (professionalisation). Συγκεκριμένα, αυτά είναι: 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the occupation’s 

function), κατοχή των θεωρητικών γνώσεων (mastery of theoretical knowledge), 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (capacity to solve problems), χρήση 

πρακτικών γνώσεων (use of practical knowledge), αυτο-ενδυνάμωση / 
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αυτοβελτίωση (self-enhancement), τυπική κατάρτιση (formal training), 

διαπίστευση (credentialing), δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a 

sub-culture), νομική ενίσχυση (legal reinforcement), δημόσια αποδοχή (public 

acceptance), ηθική πρακτική (ethical practice), κυρώσεις (penalties), σχέσεις με 

άλλα επαγγέλματα (relations to other vocations) και τέλος, σχέσεις με τους 

χρήστες της υπηρεσίας (relations to the users of the service). 

Η Τυπολογία Shah-Collins-Jarvis βασίζεται σε απόψεις των Collins (1999) 

και Jarvis (1985), όπως υιοθετήθηκαν από τον Shah (2010), με βάση τις οποίες 

μια ασχολία (occupation), προκειμένου να αναβαθμιστεί σε επάγγελμα, θα 

πρέπει να ικανοποιήσει ένα σύνολο κριτηρίων, που περιλαμβάνουν 

αναβάθμιση της θέσης (status), αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

εμπλέκονται στην επαγγελματική πρακτική (professional practice), σοβαρή 

δέσμευση προς τα καθήκοντα, ικανότητα για αυτό-καθοδήγηση, έντονο 

ενδιαφέρον για (ιδιοτελή) αποκλειστικότητα, ίδρυση Εκπαιδευτικών Κέντρων, 

δημιουργία Επαγγελματικών Οργανώσεων και κατοχή θεωρητικών γνώσεων, 

δημιουργία «γνωστικού σώματος» (body of knowledge). 

Η Τυπολογία UNESCO, βασίζεται στη «Σύσταση όσον αφορά την 

κατάσταση των Εκπαιδευτικών» (UNESCO, 1966) που υπηρετούν στις 

βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, από το νηπιαγωγείο μέχρι 

και την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας σ’ αυτήν και 

τους Εκπαιδευτικούς που παρέχουν Τεχνική, Επαγγελματική και 

Καλλιτεχνική Εκπαίδευση. Η «Σύσταση», επιδιώκοντας την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος, επισημαίνει πολυάριθμες πτυχές που 

επηρεάζουν την κατάσταση των Εκπαιδευτικών, οι οποίες ομαδοποιούνται 

στις ακόλουθες κατηγορίες: την προετοιμασία για το επάγγελμα, την 

περαιτέρω εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, την απασχόληση και 

σταδιοδρομία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εκπαιδευτικών, τις 
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συνθήκες για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, τους μισθούς των 

Εκπαιδευτικών, την κοινωνική ασφάλιση και τις ελλείψεις σε Εκπαιδευτικούς. 

Εξάλλου, στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλα μεμονωμένα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αναβάθμιση του κύρους και την 

επίτευξη αυτονομίας των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. Αυτά είναι η 

διαρκής και συστηματικά οργανωμένη επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001), η εκπαίδευση των Εκπαιδευτών και η διαδικασία 

πιστοποίησης των προσόντων τους καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας 

(Ζαρίφης & Νικολοπούλου, 2010), η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω 

συστηματικής και οργανωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης, η επικύρωση 

των ικανοτήτων που αποκτώνται στο χώρο εργασίας, η ανταλλαγή εμπειριών 

και η δικτύωση με τους δικαιούχους και με άλλους επαγγελματίες (Zarifis & 

Papadimitriou, 2014). 
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2.7 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολήθηκε με το ζήτημα της επαγγελματικής 

οριοθέτησης του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού και της συγκριτικής 

αποτίμησης των δύο. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι διάφοροι ρόλοι του 

Εκπαιδευτή, οι τύποι απασχόλησής του και οι λειτουργίες του και 

επιχειρήθηκε μια χαρτογράφηση των εναλλακτικών όρων που 

χρησιμοποιούνται για τον Εκπαιδευτή σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Επίσης, έγινε αναφορά στις διάφορες κατηγορίες των Εκπαιδευτικών, όπως 

αυτές προκύπτουν από ανασκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών 

της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και της Ωκεανίας, λαμβανομένων υπόψη 

και των Εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τέλος, επιχειρήθηκε η αλληλοσυσχέτιση 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού μέσω εντοπισμού των κοινών σημείων 

και των αποκλίσεων και εξετάστηκαν διάφορες τυπολογίες των 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. 

Από τη σύγκριση και την εφαρμογή των διαφόρων τυπολογιών, 

προκύπτει ότι ο Εκπαιδευτής αποτελεί έννοια ευρύτερη του Εκπαιδευτικού. Σε 

σύγκριση με τον Εκπαιδευτικό, ο Εκπαιδευτής σε μεγαλύτερο βαθμό είναι 

δυνατόν να χαρακτηριστεί από ελαστικότητα στην υιοθέτηση νέων 

προσεγγίσεων και τεχνικών και δυναμικότητα ως προς τη δεκτικότητά του σε 

αλλαγές. Όπως έχει ήδη υποστηριχθεί πιο πάνω και όπως έχει απεικονιστεί 

στα γραφήματα 2.5.3 και 2.5.4, με βάση την ερμηνεία των συγκλίνουσων 

απόψεων των ερευνητών, προκύπτει ότι ο Εκπαιδευτής είναι σε θέση να 

εμβολιάσει τον Εκπαιδευτικό ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνικών, που 

κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ενεργητική, πιο συμμετοχική και πιο 

διαδραστική. Ο εναγκαλισμός του Εκπαιδευτικού από τον Εκπαιδευτή, όπως 

τουλάχιστον έχει ήδη υποστηριχθεί και απεικονισθεί στα διάφορα γραφήματα 
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πιο πάνω, θα είναι επωφελής και για τα δύο μέρη. Κατά την άποψη του 

ερευνητή, με βάση τις χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές τεχνικές, τα διάφορα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην 

περιφέρεια ενός κύκλου, αρχίζοντας από τον Νηπιαγωγό, περνώντας μέσω 

των Εκπαιδευτικών των διαφόρων βαθμίδων της Εκπαίδευσης και 

καταλήγοντας στον Εκπαιδευτή Ενηλίκων, με τον οποίον κλείνει ο κύκλος, 

συναντώντας και πάλιν τον Νηπιαγωγό. Είναι σαφές ότι στο νηπιαγωγείο 

χρησιμοποιούνται τεχνικές που καθιστούν τη μάθηση μια ευχάριστη 

διαδικασία, αξιοποιώντας την τέχνη σε όλες της τις μορφές, το παιγνίδι, το 

παραμύθι κλπ. Η προσέγγιση αυτή, καθώς ανεβαίνουμε τις διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης αρχίζει να ατονεί, για να επανέλθει και πάλιν στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, όπου οι τεχνικές μάθησης έχουν αναπτυχθεί και 

εμπλουτιστεί, ώστε να υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους 

της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι πιο πάνω παραδοχές, απόψεις και διαπιστώσεις που προέκυψαν από 

τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την επεξεργασία των τυπολογιών, πρόκειται 

να τεθούν ενώπιον των ειδικών ως υποθετικά σενάρια, προκειμένου, μέσω 

των γύρων της Δελφικής τεχνικής, να οδηγήσουν σε συμπεράσματα και στα 

πορίσματα της ερευνητικής αυτής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η συσχέτιση του 

Εκπαιδευτή (Trainer) και του Εκπαιδευτικού (Teacher) στο πλαίσιο του 

Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational 

Education and Training) της Κύπρου από επαγγελματική σκοπιά, δηλαδή η 

συγκριτική αποτίμησή τους, ο εντοπισμός κοινών σημείων και αποκλίσεων 

και η διερεύνηση της προοπτικής τυπολογικής σύγκλισής τους. 

Η ερευνητική εργασία φαίνεται ότι είναι αναγκαία, λόγω κενού στη 

βιβλιογραφία, όσον αφορά τη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού. Η εργασία αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ώσμωση μεταξύ 

Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών διαφόρων τύπων και στον εμπλουτισμό των 

χαρακτηριστικών τους. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα διευκολύνει τη 

μετακίνηση του Εκπαιδευτικού στον ρόλο του Εκπαιδευτή, θα βοηθήσει στην 

ενίσχυση του θεσμού του Εκπαιδευτή, είτε αυτός ονομάζεται «Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΑνΑΔ, 2014) είτε «Εκπαιδευτής Ενηλίκων της 

μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΕΟΠΠΕΠ, 2017) είτε απλώς Εκπαιδευτής, μέσω της 

ενσωμάτωσης σ’ αυτόν Εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων και κλάδων της 

Τυπικής Εκπαίδευσης και θα εμπλουτίσει μέσω των προσεγγίσεων και 

τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων το έργο των Εκπαιδευτικών της Τυπικής 

Εκπαίδευσης. Τέλος, θα διευκολύνει την κινητικότητα Εκπαιδευτών και 

Εκπαιδευτικών εντός και εκτός Κύπρου. 



 111 

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σκοπού της ερευνητικής εργασίας, 

διακρίνονται οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι: 

1.1. Να διενεργηθεί συγκριτική αποτίμησή του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά στο πλαίσιο του 

συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Κύπρου 

ώστε να εντοπιστούν τα κοινά σημεία και οι αποκλίσεις μεταξύ τους. 

1.2. Να διερευνηθεί η προοπτική τυπολογικής σύγκλισης του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά. 

Από τους στόχους 1.1 και 1.2 προκύπτουν τα ακόλουθα τέσσερα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1.1.1 Ποια σημεία ικανοποιούν από κοινού ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικός ως προς τους επαγγελματικούς τους ρόλους και 

τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους τύπους απασχόλησής 

τους και τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους; 

1.1.2 Σε ποια σημεία παρατηρείται απόκλιση μεταξύ Εκπαιδευτή και  

Εκπαιδευτικού ως προς τους επαγγελματικούς τους ρόλους και 

τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους τύπους απασχόλησής 

τους και τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους; 

1.2.1 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

1.2.2 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

Τα ερωτήματα αυτά θα επιχειρηθεί να απαντηθούν μέσω της μελέτης, 

ανάλυσης και ερμηνείας κειμένων (Νόμων, Κανονισμών, Σχεδίων Υπηρεσίας 

και άλλων επίσημων εγγράφων, καθώς και ερευνητικών εργασιών και 
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τυπολογιών επαγγελμάτων), της δημιουργίας υποθετικών σεναρίων και της 

εφαρμογής της Δελφικής τεχνικής. 

Στον Πίνακα 3.1.1 παρουσιάζεται ο νοητικός χάρτης της ερευνητικής 

εργασίας. 

 

Σκοπός Στόχοι Ερευνητικά Ερωτήματα Μεθοδολογία 

έρευνας 

Η συσχέτιση του 

Εκπαιδευτή και 

του 

Εκπαιδευτικού 

στο πλαίσιο του 

συστήματος 

Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της 

Κύπρου από 

επαγγελματική 

σκοπιά, δηλαδή 

η συγκριτική 

αποτίμησή τους 

για εντοπισμό 

κοινών σημείων 

και αποκλίσεων 

και η διερεύνηση 

της δυνατότητας 

τυπολογικής 

σύγκλισής τους. 

1. Να διενεργηθεί 

συγκριτική αποτίμησή 

του Εκπαιδευτή και 

του Εκπαιδευτικού 

από επαγγελματική 

σκοπιά στο πλαίσιο 

του συστήματος 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της 

Κύπρου ώστε να 

εντοπιστούν τα κοινά 

σημεία και οι 

αποκλίσεις μεταξύ 

τους. 

1.1. Ποια σημεία ικανοποιούν από 

κοινού ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικός ως προς τους 

επαγγελματικούς τους ρόλους και τις 

λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους 

τύπους απασχόλησής τους και τα 

περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών 

τους; 

Μελέτη και 

ανάλυση 

κειμένων 

(Νόμων, 

Κανονισμών, 

Σχεδίων 

Υπηρεσίας, 

Οδηγιών και 

Αποφάσεων 

Ευρωπαικών 

Οργάνων κλπ) 

 

Δημιουργία 

Υποθετικών 

Σεναρίων 

 

Εφαρμογή 

Δελφικής 

Τεχνικής 

1.2. Σε ποια σημεία παρατηρείται 

απόκλιση μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού ως προς τους 

επαγγελματικούς τους ρόλους και τις 

λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους 

τύπους απασχόλησής τους και τα 

περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών 

τους; 

2. Να διερευνηθεί η 

προοπτική 

τυπολογικής 

σύγκλισης του 

Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού από 

επαγγελματική 

σκοπιά. 

2.1. Ποια χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη 

τυπολογία ενός κοινού επαγγέλματος 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

2.2. Ποια χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη 

τυπολογία ενός κοινού επαγγέλματος 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

 

Πίνακας 3.1.1: Νοητικός Χάρτης της Ερευνητικής Εργασίας 
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3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Όπως είναι γνωστό, στην ποσοτική έρευνα εξετάζονται επιμέρους 

παράμετροι (μεταβλητές) και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και 

αναζητούνται κανονικότητες ή κεντρικές τάσεις για σκοπούς γενίκευσης 

(Τσιώλης, 2014). Σε αντίθεση με αυτήν, στην ποιοτική έρευνα το υπό έρευνα 

θέμα εξετάζεται ως «όλον» και στο συγκεκριμένο συγκείμενό του. Η ποιοτική 

έρευνα ουσιαστικά ασπάζεται τη φιλοσοφία του Ηρακλείτου, ως προς τη 

διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα («τἀ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει»), 

συνεπώς οι ποιοτικοί ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν τα κοινωνικά 

φαινόμενα μέσα στη δυναμική τους εξέλιξη. Σ’ αυτό το πλαίσιο, στην ποιοτική 

έρευνα η ερευνητική διαδικασία είναι ενιαία και ακολουθεί ευέλικτη πορεία, 

μεταβαλλόμενη ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν κάθε στιγμή 

(Robson, 2002). 

Οι ποιοτικοί ερευνητές δεν αναζητούν κανονικότητες ή κεντρικές 

τάσεις, όπως συμβαίνει στην ποσοτική έρευνα. Διεισδύουν στην 

πολλαπλότητα της κοινωνικής πραγματικότητας, επιζητώντας την 

κατανόηση κάθε ξεχωριστής περίπτωσης και την ερμηνεία των γενεσιουργών 

της αιτίων (Πυργιωτάκης, 2014). Οι ποιοτικοί ερευνητές, δεν ασπάζονται την 

αποστασιοποίηση του ερευνητή από το αντικείμενο της έρευνας αλλά 

ταυτίζονται χωρίς ενδοιασμούς με τους «ήρωες» της έρευνάς τους, 

μελετώντας εκ των έσω τα ποικίλα κοινωνικά φαινόμενα. 

Τη σημασία της ερμηνευτικής, ιδιαίτερα των γραπτών κειμένων, εξήραν 

κατά καιρούς διάφοροι ερευνητές και φιλόσοφοι. Κατά τον Eco, ένα κείμενο 

είναι ένα ανοικτό σύμπαν, όπου ο ερμηνευτής μπορεί να βρει άπειρες 

εσωτερικές διασυνδέσεις. Ένα κείμενο είναι ένα επινόημα που στόχο έχει να 

παραγάγει τον Υποδειγματικό Αναγνώστη του, ο οποίος έχει το δικαίωμα να 
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δοκιμάσει απεριόριστες υποθέσεις. Ωστόσο, η ιδέα των απεριορίστων 

σημασιών δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία δεν έχει κριτήρια. Ο Eco 

κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της πρόθεσης του συγγραφέα, της πρόθεσης του 

αναγνώστη και της πρόθεσης του κειμένου. Ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε 

μια υπόθεση σχετικά με την πρόθεση του κειμένου είναι να την ελέγξουμε σε 

σύγκριση με το ίδιο το κείμενο ως συνεκτικό σύνολο (Eco, 1995). Είναι σαφές 

ότι η απομόνωση φράσεων και η προσπάθεια μονομερούς ερμηνείας τους, 

μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνεία. 

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, επιχειρεί τη σύγκριση μεταξύ του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά μέσω της 

κατανόησης γραπτών κειμένων. Η επικέντρωση είναι «στα πράγματα αυτά 

καθεαυτά» (Husserl, 1977) και εξετάζονται ως πραγματικά και αντικειμενικά 

αυτά που μπορούν να μελετηθούν με βάση την εμπειρία. H προσέγγιση του 

θέματος γίνεται μέσω της αυστηρής φαινομενολογικής του καταγραφής, ενώ 

η βαθύτερη κατανόησή του γίνεται μέσω της ερμηνευτικής προσέγγισής του. 

Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ φαινομενολογικής καταγραφής και ερμηνευτικής 

προσέγγισης δεν είναι απόλυτη, αφού η ερμηνεία αρχίζει να λειτουργεί ήδη 

με τη φαινομενολογική θέαση του ερευνώμενου φαινομένου, ιδιαίτερα όταν 

απαιτείται ταξινόμηση και διευθέτηση υλικού. Ούτως ή άλλως, η 

φαινομενολογία είναι η βάση επί της οποίας θεμελιώθηκε η ερμηνευτική 

μέθοδος, ο οποία, κατά τον Ricouer (1981), την κατέστησε «αναμφίβολη 

προϋπόθεση της ερμηνευτικής» (Ουδατζής, 2002). Συνεπώς οι δύο μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται αλληλοσυμπληρούμενες και τα ερευνητικά ερωτήματα 

προσεγγίζονται με ποιοτικές μεθόδους έρευνας. 

Η ερμηνευτική χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη διαμόρφωση των 

ποιοτικών μεθόδων έρευνας, ιδιαίτερα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (Σχολή του Chicago) ή, κατά τον Dilthey, στις «Επιστήμες του 
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Πνεύματος». Το ζήτημα της «κατανόησης», του πώς, δηλαδή, κάποιος 

συλλαμβάνει την αλήθεια, αποτελεί σημείο διαφοροποίησης μεταξύ δύο 

φιλοσοφικών διδύμων: Του διδύμου Schleiermacher και Dilthey από τη μια και 

του διδύμου Heidegger και Gadamer από την άλλη. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Schleiermacher,15 πέρα από την «κατά 

γράμμα» μετάφραση ενός κειμένου, δίνει έμφαση στην «κατά πνεύμα» 

ερμηνεία. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η ερμηνευτική προσέγγιση κάθε γραπτού 

διανοήματος συντελείται σε δύο επίπεδα: Το γραμματικό επίπεδο 

κατανόησης, που παραπέμπει στη γλωσσική κατανόηση του ίδιου του 

κειμένου και το ψυχολογικό επίπεδο κατανόησης16, που αναφέρεται σε 

προσπάθεια σύλληψης της ουσίας του κειμένου, του βαθύτερου «Νοήματός» 

του, της «Αλήθειας» του (Schleiermacher, 1998). Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με 

⨪ 
15 Γερμανός Θεολόγος και Φιλόσοφος (1768–1834), ο οποίος είχε ασχοληθεί με τη μετάφραση 

κλασικών κειμένων και επιδίωκε όχι την απλή μετάφραση αλλά τη σύλληψη της ουσίας του 

κειμένου και τη μεταφορά του στη γλώσσα στην οποία μεταφράζεται, με την κατάλληλη 

αντιστοίχιση των λέξεων (Palmer, 1969). Είχε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι συχνά συνομιλούν, 

χωρίς να επικοινωνούν, επισημαίνοντας ότι οι διεργασίες που συντελούνται κατά την 

μετάφραση ενός γραπτού κειμένου, είναι απαραίτητες και στην περίπτωση ενός προφορικού 

δημιουργήματος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επικοινωνία. Ήδη πολύ νωρίς είχε 

αντιληφθεί την ανάγκη κατανόησης του «Νοήματος» και προς τον σκοπό αυτό τη δημιουργία 

μιας νέας επιστήμης, της Ερμηνευτικής. Πεποίθησή του ήταν ότι μέσω της Ερμηνευτικής ο 

ερευνητής είναι δυνατόν να κατανοήσει περισσότερο τις ποιοτικές μεθόδους. Τόνιζε, μάλιστα, 

ότι η Ερμηνευτική δεν έχει ανάγκη τις αποδείξεις, διότι τεκμηριώνονται πολλά πράγματα στο 

συναίσθημα. 
16 Στο ψυχολογικό επίπεδο κατανόησης ο Schleiermacher περιλαμβάνει την έρευνα για τον ίδιο 

τον συγγραφέα ως πρόσωπο (Schleiermacher, 1978), για τον περιβάλλοντα κόσμο στον οποίο 

γεννήθηκε, μεγάλωσε και δημιούργησε και για τους παράγοντες που τον οδήγησαν να γράψει 

το συγκεκριμένο κείμενο (ποιες ήταν οι προθέσεις του, πού απέβλεπε). Όλες αυτές οι 

πληροφορίες, κατά τον Schleiermacher, ρίχνουν φως στην προσπάθεια ερμηνείας του 

κειμένου, το οποίο αποκαλύπτει στον ερευνητή (ερμηνευτή) τα «μυστικά» του. Προϋπόθεση 

όμως για την επιτυχία της ερμηνευτικής προσπάθειας στο ψυχολογικό επίπεδο είναι η 

«πνευματική συγγένεια» ερμηνευτή και δημιουργού, η ταύτιση των δύο, η οποία είναι δυνατόν 

να επιτευχθεί μέσω της ενσυναίσθησης, της μεταφοράς, δηλαδή, του ερμηνευτή στη 

συναισθηματική και πνευματική κατάσταση του δημιουργού. Γι’ αυτό ο Schleiermacher 

πίστευε ότι πέρα από τις νοητικές δυνάμεις του ερευνητή απαιτούνται, επίσης, και το 

συναίσθημα, η διαίσθηση και η ενόραση (Schleiermacher, 1978· Παπαδόπουλος, 1982). 
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την ερμηνευτική να επιχειρείται σε δύο επίπεδα, το γραμματικό και το 

ψυχολογικό, επιτυγχάνεται η ερμηνεία και η κατανόηση του κειμένου (Palmer, 

1969).  

Ο Dilthey17 ουσιαστικά τεκμηριώνει μέσω του Ιστορικού Λόγου18 την 

επίτευξη της «πνευματικής συγγένειας» μεταξύ ερμηνευτή και δημιουργού, 

την οποίαν ο Schleiermacher θεωρεί ως αναγκαία συνθήκη για τη βαθύτερη 

ερμηνεία, την πληρέστερη κατανόηση και τη σύλληψη της αλήθειας (Dilthey, 

2010· Καλέρη, 2015). Εξάλλου, μέσα από τα κείμενά του, ουσιαστικά 

τεκμηριώνονται οι θέσεις του Schleiermacher και προκύπτουν οι κανόνες της 

ερμηνευτικής μεθόδου, που προφυλάσσουν τον ερευνητή από κινδύνους 

παρερμηνείας ή υπέρ-ερμηνείας. Πέρα από την ιστορικότητα των φαινομένων 

και την ταύτιση του «εγώ» με το «εσύ» (Καλέρη, 2015), οι κανόνες 

περιλαμβάνουν τον ερμηνευτικό κύκλο, κατά τον οποίον η ερευνητική / 

ερμηνευτική διαδικασία θεωρείται ως μια προδιαγεγραμμένη σπειροειδής 

κίνηση που συνεχώς μετακινείται ανάμεσα στην κατανόηση και την προ-

κατανόηση, καθώς και η διαλεκτική σχέση Μέρους-Όλου, μέσω της οποίας ο 

⨪ 
17 Γερμανός Θεολόγος και Φιλόσοφος (1833–1911), μεταγενέστερος του Schleiermacher και 

μαθητής μαθητών του, ασπάστηκε τις απόψεις εκείνου, όσον αφορά το ψυχολογικό επίπεδο 

ερμηνείας, και έδωσε σ’ αυτό ακόμη μεγαλύτερη έμφαση. Διακρίνει τις Επιστήμες του 

Πνεύματος (Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες) από τις Φυσικές Επιστήμες στις οποίες 

τα φαινόμενα εξελίσσονται μέσα από μια σταθερή και ευθύγραμμη πορεία, που διέπεται από 

νομοτελειακές σχέσεις, όπως αυτές εξηγούνται από τον Καθαρό Λόγο του Καντ (Αυγελής, 

2000). 
18 Ο Ιστορικός Λόγος διέπει την εξέλιξη των κοινωνικών φαινομένων, τα οποία ασφαλώς δεν 

συμβαίνουν στην τύχη. Πρόκειται για ένα σύνολο συνθηκών (ιστορικών, οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτικών κλπ) που αλληλεπιδρούν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

κοινωνικών φαινομένων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όσον αφορά το ζήτημα της 

κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο Dilthey εύστοχα συνοψίζει ως ακολούθως: «Tη 

φύση την εξηγούμε, την ψυχική ζωή την καταλαβαίνουμε» (Bollnow, 1986). Θα μπορούσαμε 

επιγραμματικά και σχηματικά να παραθέσουμε ως ακολούθως το κατά Dilthey 

επιστημολογικό μοντέλο: 

Καθαρός Λόγος => Φυσικές Επιστήμες => εξήγηση => πρόβλεψη 

Ιστορικός Λόγος => Πνευματικές Επιστήμες => ερμηνεία => κατανόηση 
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ερευνητής οδηγείται στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση και 

ερμηνεία του αντικειμένου (Tool, 2007· Καλέρη, 2015· Πυργιωτάκης, 2004, 2011). 

Από τα πιο πάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ταυτότητα απόψεων μεταξύ Schleiermacher και Dilthey ως προς το εξής: 

Προκειμένου ο ερμηνευτής να επιτύχει όσο το δυνατόν πιο πλήρη ερμηνεία 

ενός κειμένου και να φτάσει στην κατανόηση του βαθύτερου νοήματός του και 

στη σύλληψη της αλήθειας του, είναι απαραίτητο να διεισδύσει στον 

εσωτερικό κόσμο του συγγραφέα, επιχειρώντας να ταυτιστεί πλήρως με αυτόν 

σε επίπεδο εμπειρίας. 

Ακολουθώντας τις πιο πάνω αρχές, στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια κατανόησης του θέματος μέσω 

φαινομενολογικής προσέγγισης, εντοπίζονται κατά το δυνατόν όλες οι 

διαστάσεις και συνιστώσες του θέματος και γίνεται επαναληπτική 

προσπάθεια περαιτέρω κατανόησής τους, σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κύκλο 

(Schleiermacher, 1977). Μέσω αξιοποίησης έντυπων και ηλεκτρονικών 

εγγράφων εντοπίζεται η σχετική βιβλιογραφία, η οποία προσεγγίζεται 

κριτικά, καταγράφονται τα ευρήματα από τη μελέτη του υλικού και 

επιχειρείται εκ νέου κατανόηση του θέματος (ερμηνευτικός κύκλος). Το 

«όλον» επιχειρείται να κατανοηθεί από τα «επί μέρους», όπως και τα «επί 

μέρους» από το «όλον» (Schleiermacher, 1977). Από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας προκύπτει δευτερογενής βιβλιογραφία, με βάση την οποία 

ακολουθείται επαναληπτική προσπάθεια κατανόησης του θέματος. Κατά τη 

διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η τεχνική της αποδελτίωσης και τήρησης 

σημειώσεων. Ακολουθεί αξιολόγηση των ευρημάτων της μελέτης και επιλογή 

όσων κρίνονται κατάλληλα για συμπερίληψη στην εργασία. Επίσης, 

αναπτύσσονται τα θέματα που επιλέγηκαν ως συναφή με την εργασία και 

γίνεται εκ νέου ανάγνωση και οριστικοποίηση του κειμένου της εργασίας με 
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ενσωμάτωση των ευρημάτων από την εκ νέου ανάγνωση (ερμηνευτικός 

κύκλος). 

Στον αντίποδα των απόψεων του διδύμου Schleiermacher και Dilthey  για 

το ζήτημα της ερμηνείας και της κατανόησης εμφανίζονται οι θέσεις του 

φιλοσοφικού διδύμου Heidegger και Gadamer. 

Ο Heidegger (1889–1976) προσεγγίζει το ζήτημα της ερμηνείας και της 

κατανόησης υπαρξιακά και οντολογικά19. Η κατανόηση προϋπάρχει, όντας 

συνυφασμένη με το «είναι» μας, και η ερμηνευτική διαδικασία την φωτίζει, 

την αποκαλύπτει και την προβάλλει στο παρόν μας (Bollnow, 1986· Makkreel, 

1971). Η ερμηνεία δεν είναι η διείσδυση στο βαθύτερο νόημα ενός κειμένου, η 

αποκάλυψη του πνεύματος του δημιουργού του, αλλά αντίθετα η αποκάλυψη 

του «είναι» του αναγνώστη με αφορμή την ανάγνωση του κειμένου. Το 

κείμενο δίνει ερεθίσματα (αφορμές) στον αναγνώστη για να προβάλει το 

«είναι» του, στα συγκεκριμένα σημεία-ερεθίσματα σε συγκεκριμένο 

χωροχρονικό πλαίσιο (Palmer, 1969). 

Ο Gadamer (1900–2002), ως μαθητής του Heidegger, δεν θεωρεί την 

κατανόηση αποτέλεσμα της ερμηνείας ενός κειμένου20. Η κατανόηση του 

κειμένου είναι συνυφασμένη με την ίδια τη συνείδηση του αναγνώστη, η οποία 

⨪ 
19 Κατανόηση για τον Heidegger δεν είναι μια γνωστική διαδικασία των «Επιστημών του 

Πνεύματος» (Dilthey) που διακρίνεται από την εξήγηση των Φυσικών Επιστημών. Είναι 

συνυφασμένη με το «υπάρχειν», το «είναι» του καθενός μας (Dasein, όπως αναφέρει ο ίδιος), 

με τον τρόπο με τον οποίον ο καθένας μας «υπάρχει», «είναι» μέσα στον κόσμο. Με την έννοια 

αυτή, η κατανόηση προϋπάρχει της γνώσης και συνδέεται αναπόσπαστα με την ύπαρξή μας. 

Η κατανόηση δεν είναι το αποτέλεσμα της ερμηνευτικής διαδικασίας. Απεναντίας, η 

ερμηνευτική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την προβολή της προ-εννόησής μας στο μέλλον, 

την αποκάλυψη και τον φωτισμό των στοιχείων που προκαθορίζουν την κατανόησή μας. 
20 Κάθε ερμηνεία και κάθε κατανόηση είναι αποτέλεσμα του «είναι» (της υπαρξιακής 

κατάστασης) του συγκεκριμένου ερμηνευτή στις συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν ο Gadamer 

μιλά για κριτική ερμηνεία, εννοεί ότι ο ερμηνευτής συνειδητοποιεί ότι η κατανόηση υπόκειται 

σε περιορισμούς που συνδέονται με προ-καταλήψεις και προ-εννοήσεις που καθορίζονται από 

το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο ίδιος ο ερμηνευτής (Palmer, 1969). 
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εξαρτάται από το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται. Έτσι, το 

ιστορικό πλαίσιο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον 

κόσμο. Κατά συνέπεια, η κατανόηση ενός κειμένου, ενός πνευματικού 

δημιουργήματος ή μιας πνευματικής εμπειρίας δεν μπορεί να είναι 

αμερόληπτη και αντικειμενική, αφού το νόημά τους είναι συνυφασμένο με το 

ιστορικό πλαίσιο του εκάστοτε αναγνώστη (ερμηνευτή). 

Συνοψίζοντας, το δίδυμο Heidegger / Gadamer ασκεί κριτική21 σε όλους 

εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν να αναπτύξουν στις Ανθρωπιστικές επιστήμες 

μεθόδους διασφάλισης της αντικειμενικότητας, κατά το πρότυπο των 

Φυσικών Επιστημών (ανάμεσά τους και οι Schleiermacher και Dilthey), 

υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι μια «ψευδαίσθηση του ιστορικισμού». 

Σύμφωνα με αυτούς, η ανθρώπινη ύπαρξη καθορίζεται οντολογικά μέσω της 

σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο, συνεπώς η θετικιστική αντίληψη ότι το 

ανθρώπινο υποκείμενο γνωρίζει εκ των υστέρων αντικειμενικά έναν κόσμο 

που προϋπάρχει, απορρίπτεται. 

Είναι σαφείς οι διαφορές μεταξύ των δύο απόψεων. Η αντίθεση, 

μάλιστα, των Heidegger και Gadamer προς τις απόψεις των Schleiermacher και 

Dilthey εκφράζεται μέσα σε πνεύμα οξύτητας αλλά και ειρωνείας. Ωστόσο, 

⨪ 
21 Οι Schleiermacher και Dilthey θεωρούν ότι το νόημα είναι κρυμμένο μέσα στο ίδιο το κείμενο 

και ο ρόλος του ερμηνευτή είναι να το ανακαλύψει και να το αποκρυπτογραφήσει, 

χρησιμοποιώντας τον Ιστορικό Λόγο. Μέσω διαδοχικών ερμηνευτικών προσπαθειών κατά τις 

οποίες ο ερμηνευτής χρησιμοποιεί όλο το δυναμικό του (νοητικό και ψυχικό), απομακρύνεται 

η πιθανότητα διολίσθησης στην υποκειμενικότητα και ο ερμηνευτής προσεγγίζει τη 

διϋποκειμενικότητα (έννοια-στόχο αντίστοιχη με την αντικειμενικότητα των Φυσικών 

Επιστημών), επιτυγχάνοντας ολοένα περισσότερο την πληρέστερη ερμηνεία και κατανόηση 

(Palmer, 1969). Στον αντίποδα, σύμφωνα με το δίδυμο Heidegger και Gadamer, ερμηνεία δεν 

είναι η αποκρυπτογράφηση του νοήματος που βρίσκεται μέσα στο ίδιο το κείμενο αλλά η 

ανακάλυψη του νοήματος μέσα στο «είναι» του ερμηνευτή, ο οποίος με αφορμή τα ερεθίσματα 

που παρέχει το κείμενο καταλήγει στην «κατανόηση», η οποία είναι συνυφασμένη με την 

ιστορικότητα του υποκειμένου, συνεπώς είναι απόλυτα υποκειμενική, ενώ η προσπάθεια να 

ξεφύγει ο ερμηνευτής από την υποκειμενικότητα αποτελεί «ψευδαίσθηση». 



 120 

κοινό σημείο των δύο αντιλήψεων είναι η σημασία που αποδίδουν και οι δυο 

στην ιστορικότητα ως καθοριστικό παράγοντα για την ερμηνεία και την 

κατανόηση. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι Schleiermacher και Dilthey 

τονίζουν την Ιστορικότητα του αντικειμένου, δηλαδή του κειμένου, του 

πνευματικού δημιουργήματος ή της πνευματικής εμπειρίας, καθώς και στην 

ιστορικότητα του δημιουργού, σε αντίθεση με τους Heidegger και Gadamer, οι 

οποίοι τονίζουν την Ιστορικότητα του υποκειμένου, δηλαδή του αναγνώστη, 

του ερμηνευτή. Αν και οι δύο απόψεις φαίνεται να είναι αντίθετες μεταξύ τους, 

τουλάχιστον στο θέμα της ιστορικότητας αποδεικνύονται 

αλληλοσυμπληρούμενες22. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι και οι δύο 

απόψεις πάσχουν από μονομέρεια. Είναι σημαντικό η ερμηνεία και η 

κατανόηση να είναι αποτέλεσμα της συνάντησης της Ιστορικότητας του 

υποκειμένου με την Ιστορικότητα του αντικειμένου (Palmer, 1969). Δημιουργός 

και ερμηνευτής είναι και οι δυο ιστορικά υποκείμενα, συνεπώς η ιστορικότητά 

τους επηρεάζει το δημιούργημα μέσω του δημιουργού και την ερμηνεία και 

κατανόηση μέσω του ερμηνευτή. 

Για την παρούσα έρευνα, η σημασία της ερμηνευτικής προσέγγισης 

είναι αυτόδηλη, καθώς εμπλέκονται σ’ αυτήν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

γραπτά κείμενα (βιβλιογραφία, επίσημα έγγραφα, νόμοι, κανονισμοί κλπ), 

⨪ 
22 Την αλληλοσυμπλήρωση των ερμηνευτικών μεθόδων αποδέχεται και ο Παπαδόπουλος 

(1982), κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στους Schleiermacher, Dilthey και Gadamer, 

θεωρώντας τις μεθόδους τους θαυμάσια συστήματα, τα οποία όμως δεν λαμβάνουν υπόψη 

την αδυναμία του ανθρώπου να μπει στον χώρο της θείας αλήθειας χωρίς τη θεία επέμβαση. 

Πέρα, λοιπόν, από την ιστορικότητα του υποκειμένου (Heidegger και Gadamer), καθώς και του 

αντικειμένου (Schleiermacher και Dilthey), αναδεικνύεται από τον Παπαδόπουλο (1982) ένας 

τρίτος παράγοντας, που εφαρμόζει ιδιαίτερα στην ερμηνεία ιερών κειμένων της Εκκλησίας, 

αλλά προφανώς όχι μόνο εκεί. Ο παράγοντας αυτός εμπεριέχεται στη «συνείδηση» του 

ερμηνευτή, όπως την εκφράζει το δίδυμο Heidegger και Gadamer ή στην «ενόραση», τη 

«διαίσθηση» και γενικά τον «ψυχισμό» του ερμηνευτή, κατά τους Schleiermacher και Dilthey. 

Και αυτό συνιστά ένα άλλο κοινό σημείο των δύο απόψεων. 
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που χρήζουν ερμηνείας και κατανόησης. Πρωτίστως, όμως, η εφαρμογή της 

ερμηνευτικής προσέγγισης στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα είναι 

σημαντική, προκειμένου να ερμηνευθούν, να επανερμηνευθούν και να 

κατανοηθούν οι απόψεις των ειδικών που μετέχουν σ’ αυτήν στο πλαίσιο της 

Δελφικής τεχνικής. Συνεπώς, πέρα από τις απόψεις του διδύμου 

Schleiermacher και Dilthey, που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των 

κειμένων, αξιοποιούνται, επίσης, οι απόψεις του διδύμου Heidegger και 

Gadamer, ως βάση για την ερμηνεία των απόψεων των ειδικών της Δελφικής 

τεχνικής. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας τυγχάνει 

επεξεργασίας η έννοια της «ιστορικότητας», η οποία παρέχει τη φιλοσοφική 

βάση23 για αξιοποίηση των θέσεων των δύο πιο πάνω φιλοσοφικών διδύμων, 

όχι διασταλτικά αλλά συμπληρωματικά. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το θέμα της εργασίας είναι η σύγκριση 

μεταξύ του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά. 

Προκειμένου να γίνει συγκριτική ανάλυση, είναι χρήσιμο να ακολουθηθεί ένα 

⨪ 
23 Ο όρος «ιστορικότητα» αναφέρεται στον παράγοντα «χρόνος», στη «χρονικότητα», είτε αυτή 

συνδέεται με το υποκείμενο – ερευνητή είτε με το ερευνώμενο αντικείμενο και τον δημιουργό 

του. Ωστόσο, η φιλοσοφική ανάλυση που συνοδεύει αυτόν τον όρο, εμπεριέχει και την έννοια 

του χώρου, της «τοπικότητας», γι’ αυτό συχνά γίνεται αναφορά στον «χωρόχρονο». Ο 

«Ιστορικός Λόγος», για παράδειγμα, πέρα από τη διάσταση του χρόνου, εμπεριέχει και τη 

διάσταση του χώρου. Συνεπώς, εκτός από «Ιστορικός» είναι, επίσης, και «Γεωγραφικός» 

Λόγος. Ουσιαστικά, με την ιστορικότητα να εμπεριέχει τις διαστάσεις, τόσο του χρόνου, όσο 

και του χώρου, υπονοείται το συγκείμενο, καθώς και το περικείμενο, τόσο του υποκειμένου, 

όσο και του αντικειμένου, που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου πνεύματος 

και του ανθρώπινου πολιτισμού καθώς και όλες τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την «εποχή» 

(χρόνο) και την «περιοχή» (χώρο) του δημιουργού και του ερευνητή. Οι διαστάσεις αυτές 

καθορίζουν την ερμηνεία και την κατανόηση, που οδηγεί στη «σύλληψη» της αλήθειας 

(Πυργιωτάκης, 2014) ή στην εισχώρηση στην αποκαλυπτόμενη αλήθεια (Παπαδόπουλος, 

1982). Με βάση τις πιο πάνω επισημάνσεις, η ερμηνευτική προσέγγιση του Χωροχρόνου, που 

αφορά τόσο τον Δημιουργό και το δημιούργημά του, όσο και τον Ερμηνευτή και την ερμηνεία 

του, λαμβάνει υπόψη, από τη μια τις τρεις διαστάσεις του χώρου και από την άλλη τον χρόνο 

ως τέταρτη διάσταση. Συνεπώς, το επιστημολογικό μοντέλο του Χωροχρόνου θα μπορούσε να 

αποδοθεί σχηματικά ως ακολούθως: 

Γεωγραφικός Λόγος => Περικείμενο => Περιοχή => Χώρος 

Ιστορικός Λόγος=> Συγκείμενο => Εποχή => Χρόνος 
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σχέδιο συγκριτικής μελέτης, το οποίο να συνάδει με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου θέματος και των ερευνητικών του 

ερωτημάτων. Τα στάδια του ερευνητικού σχεδίου έχουν ως ακολούθως: Το 

πρώτο στάδιο είναι ο καθορισμός των κριτηρίων σύγκρισης, δηλαδή των 

χαρακτηριστικών του επαγγέλματος προς τα οποία θα αντιπαραβληθούν ο 

Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός και συνεπώς με βάση τα οποία θα γίνει η 

σύγκρισή τους. Αυτό προϋποθέτει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μελέτη 

των απόψεων ειδικών και πιο συγκεκριμένα των αναφορών σε διάφορες 

τυπολογίες για το επάγγελμα. Το δεύτερο στάδιο είναι η συγκέντρωση 

στοιχείων για τους Εκπαιδευτές και τους Εκπαιδευτικούς μέσω της 

βιβλιογραφίας, ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων, η εμβάθυνση στο 

υλικό και η αποδελτίωσή του. Το τρίτο στάδιο είναι η αξιολόγηση και ερμηνεία 

του υλικού. Το τέταρτο στάδιο είναι η αντιπαραβολή του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού με τα κριτήρια σύγκρισης, τα οποία καθορίστηκαν στο πρώτο 

στάδιο και η αναζήτηση και ο εντοπισμός κοινών σημείων και αποκλίσεων. 

Στο στάδιο αυτό θα μελετηθεί, επίσης, η δυνατότητα τυπολογικής σύγκλισης 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. Το 

πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι οι διαπιστώσεις, οι οποίες ισχύουν για τις 

συγκεκριμένες συνθήκες και παραμέτρους και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

γενικεύσεις. Μιλώντας για σχεδιασμό στην ποιοτική έρευνα, ωστόσο, θα 

πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ποιοτικός ερευνητής είναι έτοιμος, ανάλογα με τα 

δεδομένα, να αλλάξει τον σχεδιασμό ή και να τον αναιρέσει όταν περιορίζεται 

η ευελιξία της έρευνας. Η διαδικασία που ακολουθείται δεν είναι γραμμική, 

όπως στην ποσοτική έρευνα, αλλά κυκλική (ερμηνευτικός κύκλος). Ο 

ερευνητής βρίσκεται σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής 

διαδικασίας ώστε να δράσει με ανάλογο τρόπο, προκειμένου να διεισδύσει σε 
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όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος, στην ουσία των φαινομένων και των 

πραγμάτων. 

Κατά τη διερεύνηση της δυνατότητας τυπολογικής σύγκλισης θα 

ετοιμαστούν υποθετικά σενάρια (vignettes), τα οποία θα δοθούν σε ειδικούς, οι 

οποίοι, μέσω της Δελφικής μεθόδου ή τεχνικής (Delphi method or technique), 

θα κληθούν να μελετήσουν το θέμα και να αποφασίσουν σχετικά. 

Η τεχνική των υποθετικών σεναρίων (vignettes) εφαρμόστηκε αρχικά σε 

έρευνες σχετικές με την επίλυση συγκρούσεων μαθητών (Johnson & Johnson, 

1996· Guneri & Coban, 2004). Τα υποθετικά σενάρια είναι σύντομες ιστορίες για 

καταστάσεις ή άτομα, που σχετίζονται με τη μελέτη των αντιλήψεων για 

σημαντικά θέματα (Hughes, 1998). Ουσιαστικά πρόκειται για τεχνική 

συλλογής δεδομένων, μέσω παρουσίασης υποθετικών καταστάσεων και 

υποβολής έμμεσων ερωτήσεων για αποκάλυψη αντιλήψεων σε ευαίσθητα και 

δύσκολα θέματα, όπως η κατάχρηση ουσιών ή η σεξουαλικότητα. Η τεχνική 

επιτρέπει στον ερωτώμενο να αποστασιοποιηθεί από την κατάσταση, έτσι 

ώστε να είναι ελεύθερος να απαντήσει με ειλικρίνεια, χωρίς το φόβο ότι θα 

κριθεί αρνητικά (Vignette, n.d.). Τα υποθετικά σενάρια είναι δυνατόν να είναι 

είτε σε γραπτή μορφή (κείμενα) είτε σε παραστατική μορφή (εικόνες, 

σχήματα, φωτογραφίες κλπ) και η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από 

μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες (Renold, 2002). Στην περίπτωσή μας τα 

υποθετικά σενάρια θα είναι είτε σε γραπτή μορφή είτε σε μορφή που 

συνδυάζει γραπτή και παραστατική μορφή (κείμενα, πίνακες και 

διαγράμματα) και η τεχνική αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη 

Δελφική τεχνική. 

Η Δελφική τεχνική είναι ουσιαστικά μια τεχνική συλλογής απόψεων 

από ειδικούς, οι οποίοι συνήθως δεν είναι απαραίτητο να έχουν μεταξύ τους 

οποιαδήποτε επαφή. Η ονομασία προέρχεται από το Μαντείο των Δελφών, το 
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οποίο, μέσω της Πυθίας, έδινε «χρησμούς», δηλαδή προβλέψεις για τα 

μέλλοντα να συμβούν (Στυλιανίδης, 2008), οι οποίες  λειτουργούσαν ως 

απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα ή λύσεις σε προβλήματα που αφορούσαν 

χειρισμούς του μέλλοντος. Παρόμοια, λοιπόν, μέσω της Δελφικής τεχνικής 

αναζητούνται από ειδικούς απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν 

μελλοντικές υποθέσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δομημένη διαδικασία 

συλλογής και επεξεργασίας των απόψεων μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων επί 

ενός θέματος, μια μέθοδο πρόβλεψης με αποφασιστικές προεκτάσεις 

(Κουλαουζίδης, 2010). Ωστόσο, ενώ η τεχνική αυτή επικράτησε να συνδέεται 

με προβλέψεις, σύμφωνα με τους Linstone και Turoff (2002) έχει 

χρησιμοποιηθεί ήδη σε εκπληκτική ποικιλία άλλων περιπτώσεων. Δεν είναι η 

φύση του ζητήματος που καθορίζει την καταλληλότητα της τεχνικής, αλλά οι 

ιδιαίτερες περιστάσεις που συνδέονται με τη διαδικασία επικοινωνίας της 

ομάδας. Προκειμένου να αποφασίσει κάποιος για την καταλληλότητα της 

τεχνικής θα πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποιοι 

απαιτείται να επικοινωνούν σχετικά με το πρόβλημα, ποιοι είναι οι 

εναλλακτικοί διαθέσιμοι μηχανισμοί επικοινωνίας και τι μπορούμε να 

αναμένουμε από αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους» (Linstone & Turoff, 

2002). 

Η εφαρμογή της Δελφικής τεχνικής συνεπάγεται τη συγκρότηση 

ομάδας ειδικών που γνωρίζουν καλά το υπό διερεύνηση αντικείμενο. Επειδή η 

απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σ’ 

αυτούς, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τους, ώστε να 

είναι οι πιο κατάλληλοι για το συγκεκριμένο θέμα. Κατά την εφαρμογή της 

Δελφικής τεχνικής αναπτύσσεται μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των ειδικών, χωρίς να υπάρχει απευθείας επαφή μεταξύ τους. Οι 

αποκρινόμενοι δεν είναι αντικείμενα αλλά συνέταιροι και ειδικοί, των οποίων 
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επιζητούμε τις απόψεις (Sarantakos, 1998). Ο ερευνητής παίζει τον ρόλο του 

συντονιστή, του μεσολαβητή και του διευκολυντή (Στυλιανίδης, 2008). Η 

τεχνική περιγράφεται από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι μιλούν για στάδια 

εφαρμογής της, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων διαφέρει από 

ερευνητή σε ερευνητή και από περίπτωση σε περίπτωση (Linstone & Turoff, 

2002· JS Toolbox, n.d.· Στυλιανίδης, 2008· Θεοδώρου, 2013). 

Στην περίπτωση της παρούσας εμπειρικής έρευνας ακολουθούνται τα 

εξής στάδια: Κατ’ αρχάς επιλέγονται τα μέλη της ομάδας των ειδικών. Αν και 

για ορισμένους ένας αριθμός γύρω στους δέκα θεωρείται ικανοποιητικός (JS 

Toolbox, n.d.· Θεοδώρου, 2013), ωστόσο άλλοι χρησιμοποίησαν πολύ 

μεγαλύτερους αριθμούς, όπως 94 και 127 (Guillemin et al., 2000). Σύμφωνα με 

τους Linstone και Turoff (2002), σημασία δεν έχει ο αριθμός των ειδικών αλλά 

η καταλληλότητά τους. Με επιδίωξη να υπάρχει κατά το δυνατόν επαρκής 

εκπροσώπηση όλων των στοχευμένων ομάδων ειδικών, η ερευνητική αυτή 

εργασία αξιοποιεί τις απόψεις πενήντα περίπου προσώπων που σχετίζονται 

με την Εκπαιδευτική πολιτική, την Εκπαιδευτική έρευνα και την Εκπαιδευτική 

πρακτική, κατά πρώτο λόγο της Κύπρου, κατά δεύτερο λόγο της Ελλάδας και 

κατά τρίτο λόγο του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Τα πρόσωπα αυτά, που 

απαρτίζουν την Ομάδα των Ειδικών της Δελφικής Ερευνητικής Τεχνικής, 

ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (α) 

Διαμορφωτές Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (β) Ερευνητές της Εκπαίδευσης και (γ) 

Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί του Τυπικού και Μη Τυπικού 

Συστήματος Μάθησης. 

Μετά τη συγκρότηση της ομάδας των ειδικών, αποστέλλονται σε 

αυτούς τα υποθετικά σενάρια για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι 

απαντήσεις τυγχάνουν επεξεργασίας και ακολουθεί δεύτερος και 

ενδεχομένως και τρίτος γύρος, σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν οι ειδικοί σε 
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συναινετική απόφαση, μέσω επανατοποθέτησής τους και αιτιολόγησης της 

θέσης τους. Οι ενδεχόμενες διαφορετικές ή και ακραίες απόψεις αξιοποιούνται 

για εμπλουτισμό των υποθετικών σεναρίων και συμβάλλουν και αυτές στην 

επίτευξη συναίνεσης, καθώς οι διαφωνίες, σύμφωνα με τον Στυλιανίδη (2005), 

συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου ιδεών και διαθέσιμων επιλογών. Τα 

αποτελέσματα του τελευταίου γύρου παρουσιάζονται ως το τελικό 

αποτέλεσμα πιθανής επίτευξης συναίνεσης. 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι αξιοσημείωτα. Επιλεκτικά 

παρατίθενται τα ακόλουθα: Είναι μια συστηματική και αξιόπιστη μέθοδος για 

τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (Κουλαουζίδης, 2010). Είναι ένας 

γρήγορος και σχετικά αποτελεσματικός τρόπος για συλλογή απόψεων ειδικών 

σε ένα θέμα (Dalkey, 1969). Είναι φιλική (Κουλαουζίδης, 2010), απλή στην 

εφαρμογή της και δεν απαιτεί πολύπλοκες στατιστικές αναλύσεις 

(Στυλιανίδης, 2008). Εξοικονομείται χρόνος λόγω δυνατότητας ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και αν είναι καλοσχεδιασμένη δεν απαιτείται ιδιαίτερη 

προσπάθεια από τους ειδικούς (Dalkey, 1969). Είναι θαυμάσιο μέσο για 

συλλογή ιδεών σε πολύπλοκα ζητήματα (Στυλιανίδης, 2008), είναι σχετικά 

χαμηλού κόστους τεχνική συλλογής απόψεων από εμπειρογνώμονες 

(Κουλαουζίδης, 2010) και επιτρέπει τη συλλογή απόψεων από πολλά και 

διάφορα πρόσωπα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (Στυλιανίδης, 2008). 

Αποφεύγεται η αλλοίωση των απόψεων μελών της ομάδας από άλλα μέλη 

που ενδέχεται να ασκούν επιρροή (Θεοδώρου, 2013) και εξασφαλίζει 

ανωνυμία, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό εμπιστευτικότητας και αίρει 

πολλά εμπόδια στην επικοινωνία (Στυλιανίδης, 2008). 

Ως μειονεκτήματα της Δελφικής τεχνικής αναφέρονται μεταξύ άλλων 

τα ακόλουθα: Μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς ένας γύρος μπορεί να 

χρειαστεί τρεις έως τέσσερεις εβδομάδες (Κουλαουζίδης, 2010), ενώ πρόσθετα 
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απαιτείται η αφιέρωση σημαντικού χρόνου για την επεξεργασία των 

δεδομένων (Θεοδώρου, 2013· Στυλιανίδης, 2008) προκειμένου αυτά να τεθούν 

ενώπιον των ειδικών σε επόμενο γύρο. Εξάλλου, η επιτυχία της μεθόδου 

εξαρτάται τόσο από την αρχική κινητοποίηση των ειδικών για να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, όσο και από τη διατήρηση του ενδιαφέροντός 

τους μέχρι τέλους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσχερές 

(Κουλαουζίδης, 2010). Τέλος, ως μειονέκτημα αναφέρεται και το γεγονός ότι η 

φαινομενική ευκολία της μεθόδου είναι δυνατόν να παρασύρει ερευνητές να 

την χρησιμοποιήσουν χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία για αντιμετώπιση 

των πιθανών προβλημάτων (Θεοδώρου, 2013). 
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3.3 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Εγκυρότητα σημαίνει ότι αυτό που καταγράφω είναι αυτό που υπάρχει 

στην πραγματικότητα. Το υλικό (κυρίως τα γραπτά κείμενα) δεν έχει γλώσσα, 

δεν μιλά. Πρέπει να το ρωτήσει ο ερευνητής. Το τι απαντήσεις θα πάρει, 

εξαρτάται από τις ερωτήσεις που θα κάνει. Η αξιοπιστία καθορίζει με πόση 

συνέπεια μια μέτρηση αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα κάτω από διάφορες 

συνθήκες. Εάν ένα μέτρο έχει υψηλή αξιοπιστία, αποδίδει σταθερά 

αποτελέσματα (Golafshani, 2003). Η εγκυρότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον 

οποίο το όργανο μέτρησης μετρά αυτό που θα έπρεπε να μετρήσει. Αν ένα 

όργανο μέτρησης με την πάροδο του χρόνου έχει καταστεί μη αξιόπιστο, δεν 

μπορεί να είναι έγκυρο, αφού τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 

μέτρηση σε μέτρηση (Golafshani, 2003· Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Συνεπώς, 

ένα όργανο μέτρησης μπορεί να είναι ταυτόχρονα μη αξιόπιστο και μη έγκυρο 

ή να είναι ταυτόχρονα αξιόπιστο αλλά μη έγκυρο ή να είναι ταυτόχρονα τόσο 

αξιόπιστο όσο και έγκυρο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να είναι έγκυρο, ενώ δεν 

είναι αξιόπιστο.  

Σύμφωνα με τον Watling «η αξιοπιστία και η εγκυρότητα είναι εργαλεία 

μιας κατά βάσιν θετικιστικής επιστημολογίας» (Golafshani, 2003). Οι έννοιες 

αυτές αποτελούν σημαντικά κριτήρια στην (ποσοτική) έρευνα στις Φυσικές 

Επιστήμες, εξ ου και η κριτική που ασκείται στην ποιοτική έρευνα όσον αφορά 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Η κριτική, μεταξύ άλλων, εστιάζεται 

στους ισχυρισμούς για χρήση «ήπιων» ερευνητικών διαδικασιών και για 

αδυναμία επιβεβαίωσης των ευρημάτων της (Denzin & Lincoln, 2000, όπως 

αναφέρεται στο Συμεού, 2006). Στις μελέτες περιπτώσεων, ειδικότερα, έχει 

ασκηθεί, κατά τον Συμεού (2006) ακόμη σφοδρότερη κριτική για σύγχυση 

ανάμεσα στα δεδομένα και την ερμηνεία τους. 
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Ωστόσο, οι έννοιες «αξιοπιστία» και «εγκυρότητα» είναι 

χαρακτηριστικά και της ποιοτικής έρευνας. Αν και στην ποιοτική έρευνα δεν 

μιλούμε για αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, φροντίζουμε αυτό να μην 

πάσχει από μονομέρεια. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην 

ποιοτική έρευνα για διασφάλιση της αξιοπιστίας είναι η τριγωνοποίηση 

μεθόδων και δεδομένων. Σύμφωνα με τον Συμεού (2006), μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα πολλαπλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

καθώς και πολλαπλές πηγές δεδομένων. Επίσης, επιβεβαίωση των 

ευρημάτων με επιζήτηση των σχολίων των προσώπων από τα οποία έχει 

ληφθεί συνέντευξη ή έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Εξάλλου, ο Συμεού 

(ό.π.), αναφερόμενος στην εγκυρότητα που μπορούν να προσδώσουν σε μια 

ποιοτική έρευνα οι αναγνώστες της και ακολουθώντας τον Denzin, εισηγείται 

πυκνή περιγραφή των ευρημάτων της έρευνας, ώστε οι αναγνώστες να 

μπορούν, αφού έρθουν σε επαφή με την εμπειρία των συμμετεχόντων και του 

ερευνητή, να τις αντιπαραβάλουν με τις δικές τους εμπειρίες. 

Όσον αφορά τις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

στην παρούσα έρευνα, και ειδικότερα τη Δελφική τεχνική, είναι γνωστό ότι 

υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις σχετικές με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα, 

που προέρχονται κυρίως από τους θετικιστές. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι 

η ομάδα των ειδικών όχι μόνο είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ολιγομελής 

αλλά επιπλέον τα μέλη της επιλέγονται χωρίς τυχαία δειγματοληψία, είναι 

κάτι το οποίο δεν συνάδει με τις αρχές του θετικισμού. Ωστόσο, όπως 

σημειώνεται από τους Cohen et al. (2008), η σκόπιμη δειγματοληψία αποτελεί 

έγκυρη μέθοδο δειγματοληψίας εκεί όπου ο ερευνητής κρίνει ότι έτσι 

ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες της έρευνάς του. Επίσης, όσον αφορά το 

ολιγομελές της ομάδας των ειδικών, αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο 

αριθμός των ειδικών αλλά η αξία τους, γι’ αυτό και θα πρέπει να επιλέγονται 
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με βάση αυτό το κριτήριο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην παρούσα εμπειρική 

έρευνα ο αριθμός των ειδικών (πενήντα) θεωρείται απόλυτα ικανοποιητικός. 

Εξάλλου, άλλη αντίρρηση στη Δελφική τεχνική συνδέεται με το γεγονός ότι 

υπάρχει περίπτωση το αποτέλεσμα να είναι αλλοιωμένο επειδή 

απορρίφθηκαν οι ακραίες τοποθετήσεις ή επειδή οι ειδικοί πιέστηκαν να 

συμφωνήσουν στο τελικό στάδιο. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Στυλιανίδης 

(2008), αυτό θεραπεύεται μέσω προσεκτικού χειρισμού ώστε να μην 

αποκλειστεί οπιαδήποτε άποψη και να αναγνωρίζεται η χρησιμότητα όχι μόνο 

της συναίνεσης αλλά και της διαφωνίας. Αυτό ακριβώς ακολουθήθηκε και 

στην παρούσα εμπειρική έρευνα, στην οποία η συμβολή των σχολίων των 

διαφωνούντων στη διαμόρφωση των τελικών ευρημάτων υπήρξε καθοριστική. 
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3.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Οι οπαδοί του ποσοτικού «παραδείγματος» επικρίνουν το ποιοτικό 

«παράδειγμα» ότι βασίζει τα ευρήματά του πάνω στις υποκειμενικές 

εκτιμήσεις του ερευνητή (ερμηνευτή), οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθούν ως αντικειμενική πραγματικότητα. Η επίκριση αυτή φαίνεται 

λογική και τεκμηριωμένη, αφού -κατά τον Dilthey- η εσωτερική εμπειρία του 

ερμηνευτή έχει αποφασιστική σημασία για την ερμηνεία του κειμένου ή του 

φαινομένου. Αυτή η εσωτερική εμπειρία δεν είναι ποτέ απαλλαγμένη από τον 

υποκειμενισμό του ερευνητή, καθώς κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει και 

κατανοεί διαφορετικά την πραγματικότητα. 

Στο πνεύμα αυτό αμφισβήτησε έντονα την χρησιμότητα της εσωτερικής 

εμπειρίας ο Θετικισμός (Comte), αλλά και ο Συμπεριφορισμός, ο οποίος 

απολυτοποιεί τις εκδηλώσεις της συμπεριφοράς. Προσπάθειες για «διάσωση» 

της εσωτερικής εμπειρίας έγιναν από τον Dilthey με το «αντικειμενικό 

πνεύμα» και τον Weber με τους «ιδεότυπους», αλλά κρίθηκαν ανεπαρκείς. Ο 

Πυργιωτάκης (2008), παρά το γεγονός ότι θεωρεί λογική και τεκμηριωμένη την 

αμφισβήτηση της εσωτερικής εμπειρίας, ωστόσο τονίζει ότι δεν είναι 

επιστημολογικά επαρκές να αγνοείται μια όψη της κοινωνικής και 

ανθρώπινης ζωής απλώς και μόνο επειδή δεν είναι προσβάσιμη στην 

εμπειρική προσέγγιση, διότι τότε παραβλέπεται ένα μέρος του επιστητού. 

Απορρίπτει την άποψη ότι κάθε τι που δεν βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με την 

καρτεσιανή λογική δεν είναι επιστήμη και δεν δέχεται σαφή διάκριση 

Υποκειμένου (ερευνητή / ερμηνευτή) και Αντικειμένου (ερευνώμενης 

πραγματικότητας). Πιστεύει στην αλληλεπίδραση μεταξύ Υποκειμένου και 

Αντικειμένου και καταφεύγει στον «Ιστορικό Λόγο» του Dilthey προκειμένου 

να περιγράψει τις διεργασίες που συντελούνται στην ποιοτική έρευνα για όσο 



 132 

το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση του ερευνώμενου αντικειμένου. Με βάση 

τα πιο πάνω, και νοουμένου ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του 

μοναδικότητα, γίνεται ξεκάθαρο ότι στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, στις «Επιστήμες του Πνεύματος» του Dilthey, δεν μπορούμε να 

μιλούμε για αντικειμενικότητα με την έννοια των Φυσικών Επιστημών24. Η 

αντικειμενικότητα στις Φυσικές Επιστήμες είναι εύκολη, καθώς η 

πραγματικότητα εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την έρευνα. Στις 

Κοινωνικές Επιστήμες όμως, η πραγματικότητα συνεχώς μεταβάλλεται και 

εξακολουθεί να υπάρχει μόνο στη συνείδηση του ερευνητή, υποκείμενη ακόμα 

και εκεί σε μεταβολή. Εδώ έρχεται να καλύψει το κενό και να δώσει απάντηση 

στους επικριτές του ποιοτικού παραδείγματος μια νέα έννοια. Στην 

αντικειμενικότητα των Φυσικών Επιστημών και του ποσοτικού 

«παραδείγματος» οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και το 

ποιοτικό «παράδειγμα») αντιτάσσουν τη «διϋποκειμενικότητα», που 

επιτυγχάνεται όταν διάφοροι ερευνητές καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα 

(Husserl, 1977). Μέσα σε αυτό το πνεύμα διασώζεται η βασική αρχή της 

ποιοτικής έρευνας στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την 

οποία το ιδεώδες είναι η απόλυτη ταύτιση του ερευνητή με το ερευνώμενο, του 

ερμηνευτή με το ερμηνευόμενο. Ο ποιοτικός ερευνητής, μαζί με την 

⨪ 
24 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι Gadamer και Habermas υποστηρίζουν ότι ο Dilthey έπεσε 

θύμα μιας παραπλανητικής καρτεσιανής προοπτικής που επιδίωκε να στηρίξει την 

αντικειμενικότητα της ερμηνείας στην πλήρη υπέρβαση της τρέχουσας πολιτιστικής και 

ιστορικής κατάστασης του ερμηνευτή. Ο Πυργιωτάκης, μάλιστα, καταλογίζει στον Dilthey ως 

λανθασμένη προσέγγιση την προσπάθειά του να προσδώσει αξία στις Κοινωνικές Επιστήμες 

χρησιμοποιώντας όρους των Φυσικών Επιστημών και χαρακτηρίζει το «αντικειμενικό 

πνεύμα» του Dilthey ως ουτοπία. Στον αντίποδα, ο Harrington (2000) υπερασπίζεται τον 

Dilthey, ελέγχοντας την κριτική που ασκούν εναντίον του οι Gadamer και Habermas, 

υποστηρίζοντας ότι ο Dilthey είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος στην επικεντρωμένη στο 

παρόν φύση της ιστορικής έρευνας απ’ ό,τι τον παρουσιάζουν οι επικριτές του. 
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εσωτερική, δική του εμπειρία, προσπαθεί να προσλάβει και την εμπειρία του 

άλλου και να οδηγηθεί στην κατανόηση. 

H «διϋποκειμενικότητα» διασφαλίζεται μέσω της κατά το δυνατόν πιο 

πιστής αποκρυπτογράφησης των κειμένων, καθώς και μέσω της ανάλυσης, 

ερμηνείας και κατανόησης των κοινωνικών φαινομένων και της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Αυτή η ερμηνευτική διαδικασία απειλείται από την 

παρερμηνεία25 και την υπερ-ερμηνεία26. Και οι δυο οδηγούν την έρευνα σε 

διαστρέβλωση και αποπροσανατολισμό. Για αποφυγή των δυσάρεστων αυτών 

εξελίξεων στην έρευνα, εφαρμόζονται οι κατά Dilthey κανόνες της 

ερμηνευτικής μεθόδου: Ο ερμηνευτικός κύκλος27, η διαλεκτική σχέση Μέρους-

Όλου28, η ιστορικότητα των φαινομένων και η σημασία του χωροχρόνου29 και 

τέλος η ταύτιση υποκειμένου-αντικειμένου30. 

⨪ 
25 Ελλιπής ή λανθασμένη κατανόηση του αντικειμένου της έρευνας, εσκεμμένη ή μη. 
26 Όταν ο ερευνητής κινείται πέρα από τα όρια που του επιτρέπουν τα δεδομένα του. 
27 Η ερευνητική/ερμηνευτική διαδικασία θεωρείται ως μια προδιαγεγραμμένη και σπειροειδής 

κίνηση, που συνεχώς κινείται ανάμεσα στην προ-ερμηνεία, την ερμηνεία και την 

επανερμηνεία, οδηγώντας στην προ-κατανόηση και την κατανόηση. Κάθε κύκλος νέας 

ερμηνευτικής προσπάθειας ξεκινά με την προσθήκη νέων στοιχείων ή νέου ερμηνευτή, ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να διασταυρώσει τα δικά του αποτελέσματα με τα αποτελέσματα 

των προηγούμενων ερευνητών και να προβεί στην εφαρμογή του εξωγενούς τριγωνισμού, 

ώστε να φτάνουμε σε μια πληρέστερη κατανόηση και βαθύτερη ερμηνεία του υπό έρευναν 

αντικειμένου, γεγονός το οποίο μας οδηγεί από την υποκειμενικότητα στη 

«διϋποκειμενικότητα» (Husserl, 1977). 
28 Ως «Όλον» θεωρείται το ερευνητικό αντικείμενο στο σύνολό του και ως «Μέρος» τα 

συστατικά του στοιχεία. Στην περίπτωση ενός Εκπαιδευτικού νόμου, ως «Όλον» θεωρείται ο 

νόμος στο σύνολό του και ως «Μέρος» τα επιμέρους άρθρα του. Κάθε έκφραση αποκτά νόημα 

μόνο σε διάλογο με τα συμφραζόμενά της (ενδογενής τριγωνισμός). Η κατανόηση του μέρους, 

είναι δυνατό να φωτίσει το όλον, ενώ η κατανόηση του όλου βοηθά με τη σειρά της στην 

κατανόηση του επιμέρους (Tool, 2007· Καλέρη, 2015· Πυργιωτάκης, 2004, 2011). 
29 Τα φαινόμενα της ανθρώπινης συμπεριφοράς μελετώνται μέσα στο συγκείμενό τους αλλά 

και στο περικείμενό τους. Αυτό δεν γίνεται με τη μεταφορά του αντικειμένου στον χωρόχρονο 

του υποκειμένου. Ο ερμηνευτής οφείλει να μεταβεί στον χωρόχρονο του ερευνητικού 

αντικειμένου, να αναστήσει μέσα του τον Ιστορικό Λόγο (Dilthey) και μέσα σ’ αυτόν να το 

μελετήσει. Εννοείται ότι στον Ιστορικό Λόγο περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον γράφοντα, και 

ο Γεωγραφικός Λόγος, ώστε η έννοια του «Χωροχρόνου» να αποκτά το πραγματικό της νόημα. 
30 Στην ερμηνευτική (και την ποιοτική έρευνα) πρωταρχικής σημασίας είναι η βίωση των 

πραγμάτων και των συνθηκών και η ανάπλασή τους από την πλευρά του ερμηνευτή. Αυτό 
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Ειδικότερα όσον αφορά τη Δελφική τεχνική, τονίζεται ακριβώς ότι η 

διϋποκειμενικότητα της έρευνας διασφαλίζεται μέσω της ουσίας της τεχνικής, 

που εμπλέκει στη διαδικασία ένα σύνολο ειδικών επί του θέματος, οι οποίοι 

εκθέτουν αβίαστα τις απόψεις τους και στη συνέχεια, μέσω μιας 

υποβοηθούμενης διαδικασίας, οδηγούνται, ει δυνατόν, στη συναίνεση. Ο 

ερμηνευτικός κύκλος υπηρετείται από την προσθήκη των κατά πάσαν 

πιθανότητα μεταβαλλόμενων απόψεων των ειδικών στους διαδοχικούς 

γύρους ως νέων στοιχείων. Η διαλεκτική σχέση μέρους-όλου και ο ενδογενής 

τριγωνισμός υπηρετούνται από την αντιπαραβολή των επιμέρους απόψεων 

των ειδικών, που συνήθως αγγίζουν μεμονωμένες πτυχές του ευρύτερου 

θέματος, προς την «μεγάλη εικόνα» την οποίαν συνιστά το εκάστοτε 

υποθετικό σενάριο στο σύνολό του. Η έννοια του χωροχρόνου, που 

ενσωματώνει τόσο τον ιστορικό λόγο του Dilthey όσο και τον γεωγραφικό λόγο 

του γράφοντος και επεκτείνεται τόσο στα υποκείμενα όσο και στα 

αντικείμενα της έρευνας, υπηρετείται από το γεγονός ότι στην ερμηνεία και 

κατανόηση των απόψεων των ειδικών λαμβάνεται υπόψη η ταυτότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ειδικού, όπως η κατηγορία ή οι κατηγορίες 

στις οποίες ανήκει, η εκπαιδευτική πολιτική και ειδικότερα η θέση των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών στη χώρα προέλευσης, κ.ο.κ. Τέλος, η 

ταύτιση υποκειμένου-αντικειμένου διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από το 

γεγονός ότι ο ερευνητής έχει προσωπική γνωριμία με όλους σχεδόν τους 

ειδικούς της δελφική ομάδας. 

  

⨪ 
προϋποθέτει την ταύτιση ή τουλάχιστον την κοινωνία του ερευνητή με το αντικείμενο. 

Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η μεταφορά του υποκειμένου στον χωρόχρονο του 

αντικειμένου. 
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3.5 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Στην ποσοτική έρευνα, από τα ευρήματα στο αντιπροσωπευτικό δείγμα 

ενός πληθυσμού, μπορεί ο ερευνητής να φτάσει σε πρόβλεψη για τον ίδιο τον 

πληθυσμό, γενικεύοντας τα ευρήματα επί του δείγματος. Αυτό είναι ένα άλλο 

σημείο για το οποίο ασκείται έντονη κριτική κατά της ποιοτικής έρευνας: Η 

αδυναμία της να γενικεύσει τα ευρήματά της και να φτάσει σε πρόβλεψη. 

Είναι γεγονός ότι η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από σχετικά 

περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης και σύγκρισης, ενώ είναι πιο 

συνηθισμένη η αναζήτηση κοινωνικών «τάσεων» ή η αποκάλυψη κρυμμένων 

δομών και σχέσεων (Ιωσηφίδης, 2003). Στην ποιοτική έρευνα δεν κάνουμε 

ασφαλή πρόβλεψη. Τηρουμένων των αναλογιών, μπορούμε να φτάσουμε σε 

κάποιες όχι ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, και πάλιν το λάθος που 

εμπεριέχεται στην κριτική αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι κρίνονται οι 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και το ποιοτικό «παράδειγμα») με 

όρους και χαρακτηριστικά των Φυσικών Επιστημών (και του ποσοτικού 

«παραδείγματος»). 

Σε κάθε κοινωνία και σε κάθε εποχή η ανθρώπινη συμπεριφορά 

κινείται μέσα σε κάποια όρια, τα οποία είναι αποδεκτά στο συγκεκριμένο 

ιστορικό συγκείμενο και γεωγραφικό περικείμενο. Ωστόσο, πάντοτε 

υπάρχουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά διακυμάνσεις και αποκλίσεις από το 

κοινωνικά καθιερωμένο ή αποδεκτό. Συνεπώς, ενώ από τη μια μπορούν να 

εντοπιστούν στην ανθρώπινη συμπεριφορά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 

να υπακούουν στους κανόνες της γενίκευσης και της πρόβλεψης, από την 

άλλη δεν χάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου.  

Εξάλλου, το ιστορικό πλαίσιο (συγκείμενο) υπόκειται και αυτό, ως 

ιστορικό υποκείμενο, στις μεταβολές της ιστορικότητας, συνεπώς ο ερευνητής 
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καλείται να κατανοήσει και να ερμηνεύσει (Ιστορικός Λόγος) το ερευνώμενο 

φαινόμενο στην ιδιαιτερότητά του (Πυργιωτάκης, 2008). Παρόμοια, το 

«γεωγραφικό» περικείμενο υπόκειται και αυτό, ως «γεωγραφικό» υποκείμενο, 

στις μεταβολές της «γεωγραφικότητας», συνεπώς ο ερευνητής καλείται να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει («Γεωγραφικός» Λόγος) το ερευνώμενο 

φαινόμενο στην ιδιαιτερότητά του. Αυτή η μοναδικότητα εκ φύσεως έρχεται 

σε αντίθεση με τη γενίκευση και την προβλεψιμότητα, ωστόσο, δεν πρέπει να 

θεωρείται μειονέκτημα αλλά να αντιμετωπίζεται ως ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας που ενδέχεται να αποτελεί 

πλεονέκτημα. 

Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, σε κάποιο βαθμό είναι δυνατό 

να υπάρχουν συγκλίσεις ως προς την ανθρώπινη συμπεριφορά, γεγονός το 

οποίο επιτρέπει περιορισμένη γενίκευση και ενδεχομένως πρόβλεψη σε 

κάποιο βαθμό, μεταφέροντας την ισχύ των ευρημάτων για μια περιοχή ή και 

μια εποχή σε μιαν άλλη περιοχή ή και μια άλλη εποχή. Αυτό, όμως, θα πρέπει 

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και επιφύλαξη. 

Ωστόσο, με τη χρήση της Δελφικής τεχνικής, ενώ αυτή δεν συνάδει με 

την προσπάθεια γενίκευσης, αφού μάλλον περί εξειδίκευσης πρόκειται, 

εφόσον η ομάδα των ειδικών επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και 

αποφαίνεται επ’ αυτών και μόνο, εντούτοις, η πρόβλεψη είναι δυνατόν να 

υπηρετηθεί, όχι μέσω της γενίκευσης αλλά μέσω της εμπλοκής στην ομάδα 

των ειδικών, ανθρώπων που όχι μόνο είναι άριστοι γνώστες του υπό εξέταση 

ζητήματος αλλά εμπλέκονται στη διαμόρφωση πολιτικής για το μέλλον. 

Ιστορικά, εξάλλου, η Δελφική τεχνική συνδέεται, αν και όχι αποκλειστικά, με 

τις μελέτες πρόβλεψης για το μέλλον (Linstone & Turoff, 2002· Στυλιανίδης, 

2008· Κουλαουζίδης, 2010). 
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3.6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

 

Για τη συγκρότηση της Ομάδας των ειδικών για εφαρμογή της Δελφικής 

τεχνικής καταρτίστηκε προκαταρκτικός κατάλογος πιθανών μελών της 

Ομάδας, που περιλάμβανε 76 ειδικούς. Οι ειδικοί ανήκαν σε μια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: Διαμορφωτές Πολιτικής, 

Ερευνητές της Εκπαίδευσης και Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί. Στην 

τελευταία κατηγορία καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν ειδικοί 

από όλο το φάσμα της Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Των πέντε από 

τους 76 ειδικούς δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση των στοιχείων 

επικοινωνίας. Στους υπόλοιπους 71 ειδικούς στάλθηκε επιστολή (βλ. 

Παράρτημα II) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία δίνονταν 

πληροφορίες για το θέμα της διατριβής και την ερευνητική μεθοδολογία και 

καλούνταν να απαντήσουν κατά πόσον δέχονταν να συμμετάσχουν στην 

εμπειρική έρευνα. Στην επιστολή υπογραμμιζόταν ότι θα τηρηθεί απόλυτη 

εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων έναντι των λοιπών μελών της ομάδας των ειδικών και 

τονιζόταν το δικαίωμά τους να μην συγκατατεθούν να συμμετάσχουν στην 

έρευνα ή, σε περίπτωση συγκατάθεσής τους, να διακόψουν ανά πάσαν 

στιγμήν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους. Σε δύο από τους 71 ειδικούς δεν 

κατέστη δυνατή η παράδοση της επιστολής, προφανώς λόγω προβλήματος 

στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Από τους 69 ειδικούς στους οποίους 

υπολογίζεται ότι παραδόθηκε η επιστολή, σχεδόν εννέα στους δέκα (60 ειδικοί) 

ανταποκρίθηκαν. Από τους 60 ειδικούς που ανταποκρίθηκαν, 14 στους 15 (56 

ειδικοί) απάντησαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Από αυτούς 

οι δύο ειδικοί χρησιμοποιήθηκαν για έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου και 

στους υπόλοιπους 54 δόθηκε πρόσβαση στο ερευνητικό εργαλείο μέσω 
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διαδικτύου. Από τους 54 ειδικούς, εννέα στους δέκα (49 ειδικοί) συμμετέσχαν 

στον πρώτο γύρο της Δελφικής τεχνικής και από αυτούς σχεδόν εννέα στους 

δέκα (43 ειδικοί) συμμετέσχαν και στον δεύτερο γύρο της Δελφικής τεχνικής. 

Για διευκόλυνση των ειδικών να δηλώσουν τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν, δόθηκαν σχετικές επεξηγήσεις και κατευθυντήριες γραμμές. 

Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκε ότι στην κατηγορία των Διαμορφωτών Πολιτικής 

/ Policy Makers ανήκουν όσοι κατέχουν ή κατείχαν διοικητική ή συμβουλευτική 

ή επιστημονική θέση για ζητήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ως μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά ή εποπτικά στελέχη ή σύμβουλοι ή 

εμπειρογνώμονες ή μέλη του επιστημονικού προσωπικού ή λειτουργοί) σε ένα 

ή περισσότερα από τα πιο κάτω σώματα διαμόρφωσης πολιτικής εκπαίδευσης 

ή/και κατάρτισης ή άλλα παρόμοια σώματα οποιασδήποτε χώρας: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού), Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF), Υπουργείο Παιδείας (εκτός υπηρεσίας 

σε σχολεία), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΑνΑΔ ή ΕΟΠΠΕΠ / ΕΚΕΠΙΣ ή ΟΕΕΚ. 

Για την κατηγορία των Ερευνητών της Εκπαίδευσης / Educational 

Researchers δόθηκε η επεξήγηση ότι σ’ αυτήν ανήκει κάποιος που είναι 

Διδάκτωρ ή Υποψήφιος Διδάκτωρ στις Επιστήμες Αγωγής ή/και την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθηση ή/και την Επαγγελματική 

Κατάρτιση ή/και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ή/και την Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε συναφές θέμα ή συνδυασμό συναφών θεμάτων. 

Για την κατηγορία των Εκπαιδευτικών ή Εκπαιδευτών / Practitioners in 

Education or Training δόθηκε η επεξήγηση ότι σ’ αυτήν ανήκει κάποιος αν 

είναι ή ήταν Εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής παιδιών κάτω των 6 ετών 

(Προδημοτικής Εκπαίδευσης) ή/και Εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής παιδιών 6-12 

ετών (Δημοτικής Εκπαίδευσης) ή/και Εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής παιδιών 
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12-18 ετών (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή/και Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ή/και Εκπαιδευτής Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθησης ή/και 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής. Είναι προφανές ότι κάποιος ειδικός θα μπορούσε να ανήκει σε 

περισσότερες της μιας κατηγορίες, όπως, επίσης, και σε περισσότερες της μιας 

υποκατηγορίες της κατηγορίας «Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί». 

Οι ειδικοί που επιλέγηκαν για τον έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου 

ανήκαν και οι δύο στην κατηγορία των Ερευνητών της Εκπαίδευσης, καθώς 

και στην κατηγορία των Μάχιμων Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών, στην 

υποκατηγορία της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, ο ένας ανήκε, 

επίσης, στην κατηγορία των Διαμορφωτών Πολιτικής (Κύπρος). Ο άλλος 

ανήκε, επίσης, στις υποκατηγορίες των Διδασκόντων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, των Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ελλάδα), των Εκπαιδευτών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ελλάδα) και των Πιστοποιημένων 

Εκπαιδευτών (Ελλάδα). 

Από τους 49 ειδικούς που συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο, πάνω από 

τέσσερεις στους εννέα (22 ειδικοί), δήλωσαν ότι ανήκουν στην κατηγορία των 

Διαμορφωτών Πολιτικής. Σχεδόν οι μισοί (24 ειδικοί), δήλωσαν ότι ανήκουν 

στην κατηγορία των Ερευνητών της Εκπαίδευσης. Τέλος, πάνω από 9 στους 10 

(46 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην κατηγορία των Μάχιμων Εκπαιδευτών 

και Εκπαιδευτικών. 

Από τους 43 ειδικούς που συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο, περίπου οι 

μισοί (21 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην κατηγορία των 

Διαμορφωτών Πολιτικής. Επίσης, οι μισοί περίπου (21 ειδικοί), είχαν δηλώσει 

ότι ανήκουν στην κατηγορία των Ερευνητών της Εκπαίδευσης και πάνω από 9 

στους 10 (40 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην κατηγορία των Μάχιμων 

Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών. 
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Τα στοιχεία αυτά φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.6.1 πιο κάτω: 

 

Στάδιο 

Ερευνητικής 

Διαδικασίας 

Διαμορφωτές 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Ερευνητές 

της 

Εκπαίδευσης 

Μάχιμοι 

Εκπαιδευτές 

και 

Εκπαιδευτικοί 

Σύνολο 

Ειδικών 

Έλεγχος 

ερευνητικού 

εργαλείου 

1 2 2 2 

Πρώτος 

Δελφικός 

γύρος 

22 24 46 49 

Δεύτερος 

Δελφικός 

γύρος 

21 21 40 43 

 

Πίνακας 3.6.1: Σύνθεση Δελφικής Ομάδας Ειδικών 

κατά στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας 

 

Από τους 46 ειδικούς του πρώτου Δελφικού γύρου που δήλωσαν ότι 

ανήκουν στην κατηγορία των Μάχιμων Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών, 

τρεις στους τέσσερεις (35 ειδικοί), δήλωσαν ότι ανήκουν στην υποκατηγορία 

των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σχεδόν τρεις στους τέσσερεις (34 ειδικοί), δήλωσαν ότι 

ανήκουν στην υποκατηγορία των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

και πάνω από τους μισούς (24 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην 

υποκατηγορία των Διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Περίπου 

τέσσερεις στους ένδεκα (17 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην υποκατηγορία 

των Εκπαιδευτών Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθησης και πάνω από τρεις στους 

ένδεκα (13 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην υποκατηγορία των 

Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, πάνω 

από ένας στους έξι (8 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην υποκατηγορία των 
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Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και σχεδόν ένας στους 

ένδεκα (4 ειδικοί) δήλωσαν ότι ανήκουν στην υποκατηγορία των 

Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης. 

Από τους 40 ειδικούς του δεύτερου Δελφικού γύρου που είχαν δηλώσει 

ότι ανήκουν στην κατηγορία των Μάχιμων Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών 

σχεδόν πέντε στους έξι (33 ειδικοί), είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην 

υποκατηγορία των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, τέσσερεις 

στους πέντε (32 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην υποκατηγορία των 

Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και πάνω από τους μισούς (22 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν 

στην υποκατηγορία των Διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πάνω 

από ένας στους τρεις (14 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην 

υποκατηγορία των Εκπαιδευτών Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθησης και πάνω από 

ένας στους τέσσερεις (11 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην 

υποκατηγορία των Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Τέλος, πάνω από ένας στους έξι (7 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι 

ανήκουν στην υποκατηγορία των Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και ένας στους είκοσι (2 ειδικοί) είχαν δηλώσει ότι ανήκουν στην 

υποκατηγορία των Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης. 
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Τα στοιχεία αυτά φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.6.2 πιο κάτω: 

 

Στάδιο 

Ερευν. 

Διαδικ. 

Σύνολο 

Ειδικών 

Προδημ. 

Εκπ. 

Δημοτ. 

Εκπ. 

Δευτερ. 

Εκπ. 

Τριτοβ. 

Εκπ. 

Εκπ. 

Ενηλ. 

Επαγ. 

Καταρτ. 

Πιστοπ. 

Εκπ. 

Έλεγχος 

ερευν. 

εργαλ. 

2 - 2 - 1 1 1 1 

1ος 

Δελφικός 

γύρος 

46 4 8 13 24 17 34 35 

2ος 

Δελφικός 

γύρος 

40 2 7 11 22 14 33 32 

 

Πίνακας 3.6.2: Σύνθεση Δελφικής Ομάδας Ειδικών 

που ανήκουν στην κατηγορία «Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί» 

κατά στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας 

Για σκοπούς εύκολης αναφοράς στους ειδικούς, στην ταξινόμησή τους 

και στις απόψεις που αυτοί εξέφρασαν κατά την ερευνητική διαδικασία, με 

παράλληλη διαφύλαξη της ανωνυμίας τους, ο ερευνητής προχώρησε σε 

κωδικοποίησή τους, η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα III. Κατά τη 

διατύπωση των απόψεων και τοποθετήσεων συγκεκριμένων ειδικών στην 

παρούσα διατριβή, γίνεται είτε απευθείας αναφορά στους κωδικούς τους είτε 

οι κωδικοί τοποθετούνται σε αγκύλη μετά τις σχετικές αναφορές. 
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3.7 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

Το ερευνητικό εργαλείο περιλάμβανε αριθμό ερευνητικών υποθέσεων 

(υποθετικών σεναρίων). Προσχέδιο του ερευνητικού εργαλείου δόθηκε σε δύο 

επιλεγμένους ειδικούς για να προβούν σε έλεγχό του. Οι παρατηρήσεις και τα 

σχόλια των ειδικών λήφθηκαν υπόψη για την οριστική διαμόρφωσή του πριν 

από την ανάρτησή του στο Διαδίκτυο και την παραχώρηση πρόσβασης στα 

μέλη της Ομάδας των Ειδικών της Δελφικής Τεχνικής. 

Το προσχέδιο του ερευνητικού εργαλείου, όπως αυτό στάλθηκε στους 

δύο επιλεγμένους ειδικούς για έλεγχο (Παράρτημα IV), περιλάμβανε ένδεκα 

υποθετικά σενάρια, τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να έχουν όσο το 

δυνατόν μικρότερη έκταση. Από αυτά, το πρώτο υποθετικό σενάριο 

(«Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός») αφορούσε την 

απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου «professionalisation», ο οποίος είναι 

κυρίαρχος όρος στην παρούσα εργασία και είναι απαραίτητος για τη 

θεωρητική θεμελίωση της έρευνας. Το δεύτερο υποθετικό σενάριο (Το 

Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο Πρότυπο Επάγγελμα), το τρίτο (Ρύθμιση 

/ Ημι-ρύθμιση / Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων), το πέμπτο 

(«Εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει από την εκπαίδευση ενηλίκων), το 

έκτο («Εναγκαλισμός» των παραδοσιακών εκπαιδευτικών επαγγελμάτων από 

τον Εκπαιδευτή με τους νέους πολλαπλούς ρόλους) και το έβδομο υποθετικό 

σενάριο (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης) συνδέονται και αυτά με τη 

θεωρητική θεμελίωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας αλλά ταυτόχρονα 

σχετίζονται έμμεσα ή και περισσότερο άμεσα και με τα ερευνητικά ερωτήματα 

1.1. και 1.2., που αναφέρονται στη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού. Από αυτά, το δεύτερο (Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο 
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Πρότυπο Επάγγελμα) και το τρίτο (Ρύθμιση / Ημι-ρύθμιση / Απορρύθμιση 

Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων), συνδέονται, επίσης, και με τα ερευνητικά 

ερωτήματα 2.1. και 2.2., που αναφέρονται σε διερεύνηση της δυνατότητας 

τυπολογικής σύζευξης του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. Το τέταρτο 

υποθετικό σενάριο (Αλληλοσυσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά 

Cedefop: Προβάδισμα στον Εκπαιδευτή) σχετίζεται άμεσα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα 1.1. και 1.2., που αφορούν τη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού και τον εντοπισμό κοινών σημείων και αποκλίσεων. Τέλος, τα 

υποθετικά σενάρια 8, 9, 10 και 11 αφορούν τυπολογίες επαγγελμάτων και 

συνδέονται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1. και 2.2., που αναφέρονται 

σε διερεύνηση της δυνατότητας τυπολογικής σύζευξης του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού. 

Αναλυτική περιγραφή των ένδεκα υποθετικών σεναρίων που 

περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο του ερευνητικού εργαλείου που στάλθηκε 

στους δύο επιλεγμένους ειδικούς για δοκιμή παρατίθεται στη συνέχεια με 

πλάγια γραφή και σε πλαίσιο, ενώ αυτούσιο το εργαλείο παρατίθεται ως 

Παράρτημα IV: 

 

1. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός» 

Αναφέρεται στην απόδοση του όρου «professionalisation» στα ελληνικά. Δίδεται ο 

ορισμός της έννοιας σύμφωνα με τον Hoyle (1982) και τέσσερεις εναλλακτικοί 

όροι για απόδοσή της έννοιας αυτής στα ελληνικά. Κάθε εναλλακτικός όρος 

συνοδεύεται από ετυμολογική ερμηνεία που βασίζεται σε κορυφαία αγγλικά και 

ελληνικά λεξικά. Ο ειδικός καλείται να επιλέξει τον όρο που θεωρεί ως τον 

καταλληλότερο και σε περίπτωση που θεωρεί πέραν του ενός όρους ως 

κατάλληλους να τους κατατάξει κατά σειρά καταλληλότητας. 
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2. Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο Πρότυπο Επάγγελμα 

Αναφέρεται στο «παράδοξο» του Hoyle (1982), σύμφωνα με το οποίο παρά το 

γεγονός ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών ωφελεί τους 

μαθητές, ωστόσο οδηγεί μάλλον σε απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, 

πιθανώς επειδή αυτό δεν «συμμορφώνεται» με τα θεωρούμενα ως «πρότυπα» 

επαγγέλματα (γιατρού, δικηγόρου, κληρικού κλπ). Συνεπώς, είναι απίθανο να 

ενισχυθεί η θέση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, παρά μόνο αν αυτό γίνει το 

νέο «πρότυπο» επάγγελμα, με την ανάδειξη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 

ως απαραίτητου στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ως δυναμένου να 

παράσχει κάποιου είδους «προστασία» στον άνθρωπο από κάποιον «κίνδυνο», 

όπως είναι η αμάθεια και η ημιμάθεια. Ο ειδικός καλείται να σημειώσει σε ποιο 

βαθμό συμφωνεί στην περίπτωση των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευτών 

ξεχωριστά και να αιτιολογήσει την απάντησή του. 

 

3. Ρύθμιση / Ημι-ρύθμιση / Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων 

Αναφέρεται στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα εκπαιδευτικά επαγγέλματα στην 

Κύπρο, καθώς και στο σύστημα πιστοποίησης Εκπαιδευτών που ισχύει 

υποχρεωτικά μόνο για τους Εκπαιδευτές που συνεργάζονται με την ΑνΑΔ (ημι-

ρύθμιση). Επίσης, στην απορρύθμιση των επαγγελμάτων που ευνοείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζικότερη πρόσβαση σε 

αυτά. Ο ειδικός καλείται να σημειώσει σε ποιο βαθμό υποστηρίζει τη ρύθμιση, 

την ημι-ρύθμιση ή την απορρύθμιση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων του 

τυπικού και του μη τυπικού συστήματος (Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών) και 

να αιτιολογήσει την απάντησή του. 

 

4. Αλληλοσυσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: Προβάδισμα 

στον Εκπαιδευτή 

Αναφέρεται στην απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων «Εκπαιδευτής» και 

«Εκπαιδευτικός» με βάση το Πολύγλωσσο Γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, 2014). Οι δύο όροι 

παρουσιάζονται παραπλήσιοι και ενίοτε εναλλασσόμενοι, όχι όμως ταυτόσημοι. 

Ωστόσο, ο όρος «Εκπαιδευτής» παρουσιάζεται ευρύτερος του όρου 

«Εκπαιδευτικός», τόσο ως προς τους ρόλους και τις λειτουργίες, όσο και ως προς 

τους χώρους παροχής των υπηρεσιών του. Ο ειδικός καλείται να σημειώσει σε 

ποιο βαθμό συμφωνεί με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο και να αιτιολογήσει την 

απάντησή του. 
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5. «Εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει από την εκπαίδευση ενηλίκων 

Αναφέρεται στην απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων «Εκπαιδευτής» και 

«Εκπαιδευτικός», με βάση συνδυαστική ερμηνεία των απόψεων των Knowles, 

Freire και Tan. Ουσιαστικά, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, με τις αρχές, τις μεθόδους 

και τις τεχνικές της, εμβολιάζει την Εκπαίδευση εν γένει, ώστε να μετακινηθεί 

από την παραδοσιακή διδασκαλία του Εκπαιδευτικού στη διαδραστική και 

ενεργητική μάθηση του Εκπαιδευτή / Εμψυχωτή. Ο ειδικός καλείται να 

σημειώσει σε ποιο βαθμό συμφωνεί με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο και να 

αιτιολογήσει την απάντησή του. 

 

6. «Εναγκαλισμός» των παραδοσιακών εκπαιδευτικών επαγγελμάτων από 

τον Εκπαιδευτή με τους νέους πολλαπλούς ρόλους 

Αναφέρεται στην απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων «Εκπαιδευτής» και 

«Εκπαιδευτικός», με βάση συνδυαστική ερμηνεία των απόψεων της Τρανταλλίδη 

και του Downes. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται ο Εκπαιδευτής με τους νέους 

πολλαπλούς ρόλους να περιβάλλει τα διάφορα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα. Ουσιαστικά πρόκειται για «εναγκαλισμό» του Εκπαιδευτικού εν 

γένει από τον Εκπαιδευτή. Ο ειδικός καλείται να σημειώσει σε ποιο βαθμό 

συμφωνεί με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο και να αιτιολογήσει την απάντησή 

του. 

 

7. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης 

Αναφέρεται στην απεικόνιση του κλίματος μάθησης στις διάφορες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με την οποία στο 

νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις καθιστούν τη μάθηση μια 

ευχάριστη διαδικασία, τοποθετώντας τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής 

Εκπαίδευσης στο «ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος μάθησης. Καθώς 

ανεβαίνουμε τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι προσεγγίσεις αυτές 

φτωχαίνουν και ατονούν, διολισθαίνοντας προς το «ναδίρ» του «κύκλου», για να 

εμπλουτιστούν και πάλιν στην εκπαίδευση ενηλίκων όπου οι εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης που διευκολύνει την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Έτσι, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συναντά στο 

«ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. Ο ειδικός καλείται να σημειώσει σε ποιο βαθμό συμφωνεί με το πιο 

πάνω υποθετικό σενάριο και να αιτιολογήσει την απάντησή του. 
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8. Τυπολογία Millerson - Picciotto 

Αναφέρεται στην τυπολογία Millerson – Picciotto και στα έξι (6) επικρατέστερα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος. Ο ειδικός καλείται να κατατάξει τα 

χαρακτηριστικά αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας (1-6), ξεχωριστά για τα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος (Εκπαιδευτικούς) και τα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού συστήματος (Εκπαιδευτές) και να 

αιτιολογήσει την απάντησή του. 

 

9. Τυπολογία NCES 

Αναφέρεται σε έκθεση του Αμερικανικού Κέντρου για τη Στατιστική της 

Εκπαίδευσης (NCES, 1997), σύμφωνα με την οποία τα επαγγέλματα έχουν πέντε 

κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν 

προκειμένου μια ασχολία να χαρακτηριστεί ως επάγγελμα. Ο ειδικός καλείται 

να κατατάξει τα χαρακτηριστικά αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας (1-5), 

ξεχωριστά για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος 

(Εκπαιδευτικούς) και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού 

συστήματος (Εκπαιδευτές) και να αιτιολογήσει την απάντησή του. 

 

10. Τυπολογία Houle 

Αναφέρεται στον Houle, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν δεκατέσσερα κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνδέονται με την έννοια του 

«professionalisation». Ο ειδικός καλείται να κατατάξει τα χαρακτηριστικά αυτά 

κατά σειρά σπουδαιότητας (1-14), ξεχωριστά για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα 

του τυπικού συστήματος (Εκπαιδευτικούς) και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα 

του μη τυπικού συστήματος (Εκπαιδευτές) και να αιτιολογήσει την απάντησή 

του. 

 

11. Τυπολογία UNESCO 

Αναφέρεται στη «Σύσταση» της UNESCO (1966) «όσον αφορά την κατάσταση 

των Εκπαιδευτικών» που υπηρετούν στις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και την Μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(περιλαμβανομένης Τεχνικής και Επαγγελματικής), στην οποία επισημαίνονται 

πολυάριθμες πτυχές που επηρεάζουν την κατάσταση των Εκπαιδευτικών, οι 

οποίες ομαδοποιούνται σε οκτώ (8) κατηγορίες Ο ειδικός καλείται να δηλώσει 

ποιες από τις πτυχές αυτές κρίνει ότι είναι σημαντικές και στην περίπτωση των 

Εκπαιδευτών του μη τυπικού συστήματος. 
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Οι ειδικοί που επιλέγηκαν για τον έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου 

υπέβαλαν αξιόλογες παρατηρήσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες 

κατά την επανεξέταση και οριστικοποίηση του ερευνητικού εργαλείου από 

τον γράφοντα. Οι δύο ειδικοί ακολούθησαν αλληλοσυμπληρούμενες 

προσεγγίσεις για τον έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου. Οι παρατηρήσεις 

των ειδικών παρατίθενται είτε με απευθείας αναφορά στους κωδικούς και την 

ταξινόμησή τους ή με τοποθέτηση σε αγκύλη των κωδικών και της 

ταξινόμησής τους μετά τη σχετική παράθεση των απόψεών τους, αυτούσιων 

ή ομαδοποιημένων. Ο ένας ειδικός [5, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)] κατέγραψε τις 

παρατηρήσεις του για το ερευνητικό εργαλείο, ως «εξωτερικός» σχολιαστής, 

χωρίς, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά το εργαλείο και να 

τοποθετηθεί στα υποθετικά σενάρια. Ο άλλος ειδικός [27, Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΕΟΠΠΕΠ] προτίμησε να ελέγξει το ερευνητικό εργαλείο «εκ των έσω», 

τοποθετούμενος στα υποθετικά σενάρια και αιτιολογώντας την τοποθέτησή 

του με αναλυτικά σχόλια. 

Στο υποθετικό σενάριο 1 θα πρέπει να επεξηγηθούν οι όροι 

«επαγγελματοποίηση», «επαγγελματικοποίηση», «διαδικασία του 

επαγγελματισμού» και «εξεπαγγελματισμός», προκειμένου οι ειδικοί να 

διευκολυνθούν για να τοποθετηθούν [5, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. Επιλέγεται ο όρος 

«διαδικασία του επαγγελματισμού», ο οποίος «δίνει έμφαση στη δυναμική 

πορεία και παράλληλα στο ατέρμον της διαδικασίας-διεργασίας» [27, 
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Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. Έμμεσα, λοιπόν, και ο δεύτερος 

ειδικός παραπέμπει στην αναγκαιότητα της επεξήγησης των όρων. 

Στο υποθετικό σενάριο 2 θα πρέπει να επεξηγηθεί τι είναι εκείνο που 

διαθέτουν τα λεγόμενα «πρότυπα» επαγγέλματα, το οποίο δεν διαθέτει το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα: 

«… Εισηγούμαι όπως οι διαστάσεις του ‘υποτιθέμενου σεναρίου’ 

προβληθούν ξεκάθαρα στους συμμετέχοντες, ούτως ώστε οι 

δηλώσεις τους να είναι έγκυρες [5, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)].  

 

Η κριτική αμφισβήτηση και η κριτική συνειδητοποίηση αποτελούν 

κρίσιμους παράγοντες για τον ατομικό και τον κοινωνικό μετασχηματισμό και 

πρέπει να αποτελούν μία ουσιαστική προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα στον καιρό 

της κρίσης αλλά και κάθε φορά που μπροστά μας έχουμε μία νέα πρόκληση 

[27, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

Στο υποθετικό σενάριο 3 θα πρέπει να δοθούν λειτουργικοί ορισμοί για 

όλες τις έννοιες: 

«Δεν είναι ξεκάθαρη η διάκριση των τριών (σημ. ερευνητή: εννοεί 

των εννοιών ρύθμιση, ημι-ρύθμιση και απορρύθμιση). … Επίσης, 

πώς ορίζεις το τυπικό και μη τυπικό σύστημα; … Οι Εκπαιδευτές 

φυσικής αγωγής παρόλο που είναι ‘Εκπαιδευτές’ ανήκουν στους 

Εκπαιδευτικούς … Τι γίνεται με τους Εκπαιδευτές που 

εργάζονται στα ΚΙΕ (σημ. ερευνητή: εννοεί τα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης) ή στα Επιμορφωτικά του Υπουργείου 

Παιδείας ή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; Αν ένας Εκπαιδευτικός 

διδάσκει Εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό 
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σεμινάριο για διευθυντικά στελέχη, θεωρείται Εκπαιδευτικός ή 

Εκπαιδευτής; Υπηρετεί το τυπικό σύστημα ή το μη τυπικό; Πρέπει 

να δώσεις λειτουργικούς ορισμούς για όλες τις λέξεις» [5, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Στο υποθετικό σενάριο 4 θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, όπως περιλαμβάνονται στο γλωσσάριο 

του Cedefop και να επεξηγηθεί η χρήση τους σε διάφορες περιπτώσεις [5, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Κύπρος)]. 

Το αν ο Εκπαιδευτής είναι ευρύτερη έννοια από τον Εκπαιδευτικό 

εξαρτάται από την σκοπιά από την οποία το βλέπει κάποιος: 

«… από την οπτική της κατάρτισης … ισχύουν τα παραπάνω…αν 

όμως το βλέπουμε από την οπτική της δημιουργίας ενός 

Ανθρώπου-Προσώπου-Προσωπικότητας που έχει λόγο-άποψη-

Φωνή, αναλαμβάνει πρωτοβουλία-δράση, αμφισβητεί και κρίνει, 

επαναπροσδιορίζει, σχεδιάζει-υλοποιεί αποτιμά και 

ανατιμά…τότε μάλλον ο Δάσκαλος-Παιδαγωγός είναι η 

ευρύτερη έννοια και ο Εκπαιδευτής πολύ στενότερη… εγώ από 

την Παιδαγωγική πέρασα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

πραγματικά όσες διαφοροποιήσεις κι αν βρήκα σε αυτήν κανένας 

ακόμη δεν με έπεισε ότι δεν «αντέγραψε» τον Αριστοτέλη ή τον 

Dewey ή το Παρθεναγωγείο του Βόλου ή τον C. Rogers … 

Προϋπήρξε … η Παιδαγωγική και αυτή είναι η βάση της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων κι όχι το αντίστροφο...» [27, Ερευνητής 

της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Στο υποθετικό σενάριο 5 («Εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει από 

την εκπαίδευση ενηλίκων), ο ένας ειδικός παρατηρεί ότι και για τους 
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Εκπαιδευτικούς υπάρχει μετακίνηση από την παραδοσιακή διδασκαλία στην 

διαδραστική ενεργό μάθηση, με βάση τις θεωρίες του Dewey [5, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. Ο άλλος 

ειδικός, αφού δηλώνει τη διαφωνία του με το υποθετικό σενάριο, ως συνέχεια 

των σχολίων του στο υποθετικό σενάριο 4, παρατηρεί ότι το υποθετικό σενάριο 

θα μπορούσε να είναι αποδεκτό μόνο στο πλαίσιο μιας απλουστευμένης 

θεώρησης των πραγμάτων που αναφέρεται αποκλειστικά στην κατάρτιση. 

Από την πλευρά της παιδαγωγικής προσέγγισης το όλο σχήμα θα μπορούσε 

να λειτουργήσει και αντίστροφα. Απλώς από τους παιδαγωγούς απουσιάζει 

το σύνολο της θεωρίας που έχει εκ των υστέρων αναπτυχθεί για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Κατάρτιση. [27, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

Στο υποθετικό σενάριο 6 («Εναγκαλισμός» των παραδοσιακών 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων από τον Εκπαιδευτή με τους νέους 

πολλαπλούς ρόλους) ο ένας ειδικός τονίζει και πάλιν ότι χρειάζεται 

ξεκαθάρισμα των όρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά 

πόσον με τον όρο «Εκπαιδευτικός» εννοείται τόσο ο Εκπαιδευτικός δημοτικής 

εκπαίδευσης, που στα ελληνικά ονομάζεται δάσκαλος, όσο και ο 

Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που στα ελληνικά ονομάζεται 

καθηγητής [5, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

Ο άλλος ειδικός, αφού δηλώνει την πλήρη διαφωνία του με το υποθετικό 

σενάριο, ως συνέχεια των σχολίων του στα υποθετικά σενάρια 4 και 5 

διερωτάται χαρακτηριστικά: 
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«… αν χάσουμε το «όλον-δάσος» δηλ την ευρύτερη οπτική για μία 

Ανθρωπιστική Παιδεία τότε ποιο «δέντρο-επιμέρους» μάς σώζει; 

Πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο άλλου τύπου παρουσίασης των 

σχέσεων Εκπαιδευτή-Εκπαιδευτικού που οι δύο έννοιες θα 

παίρνουν και θα δίνουν η μία στην άλλη δυναμικά εξελισσόμενες 

(και προφανώς η διαδικασία του στοχασμού και αναστοχασμού 

έχει πολλά να προσφέρει σε αυτό)» [27, Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Στο υποθετικό σενάριο 7 (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης) ο ένας 

ειδικός διατυπώνει την άποψη ότι χρειάζεται καλύτερη τεκμηρίωση: 

«Χρειάζεται καλύτερη τεκμηρίωση της διαπίστωσης. Είναι 

φυσικό η ΑνΑΔ να τονίζει την ενεργό εμπλοκή των ενηλίκων στη  

μάθηση. Ωστόσο, πώς έχει προβεί σε διαπιστώσεις που αφορούν 

ένα άλλο πλαίσιο, όπως είναι η σχολική εκπαίδευση;» [5, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Ο άλλος ειδικός συμφωνεί με το υποθετικό σενάριο, όμως όχι απόλυτα. 

Επιρρίπτει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στην εκπαίδευση των 

Εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια αλλά και στην απουσία επιμόρφωσής τους 

ή ακόμα και στο γεγονός ότι τα όποια προγράμματα επιμόρφωσης των 

Εκπαιδευτικών δεν σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες τους ως ενηλίκων, ούτε 

μετέχουν οι ίδιοι οι Εκπαιδευτικοί στην υλοποίηση και την αποτίμηση των 

προγραμμάτων. Τέλος, διερωτάται ποιον εξυπηρετεί η κατάτμηση της ροής 

του «κύκλου» ώστε να συναντιέται το τέλος με την αρχή του, με εξαφάνιση, 

ουσιαστικά, του κέντρου του «κύκλου» [27, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 
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Στο υποθετικό σενάριο 8 (Τυπολογία Millerson - Picciotto) ο ένας ειδικός 

δεν διατυπώνει οποιαδήποτε άποψη. Ο άλλος ειδικός παρατηρεί ότι για την 

κατάταξη των χαρακτηριστικών του επαγγέλματος κατά σειρά 

σπουδαιότητας, εξαρτάται σε ποιον Εκπαιδευτικό αναφερόμαστε. Τέλος, 

θεωρεί ότι για τον Εκπαιδευτικό είναι δεδομένη η κατάταξη, με τον 

αλτρουισμό στην πρώτη θέση, με την έννοια ότι ο ίδιος ο Εκπαιδευτικός 

αναμένεται ότι έχει συμμορφωθεί σχετικά, και με την κατοχή δεξιότητας 

βασισμένης σε θεωρητική γνώση (possession of a skill, based on theoretical 

knowledge) στη δεύτερη, ενώ για τον Εκπαιδευτή θεωρεί ότι ο αλτρουισμός 

είναι στην τελευταία θέση, στην πρώτη θέση είναι η κατοχή δεξιότητας 

βασισμένης σε θεωρητική γνώση (possession of a skill, based on theoretical 

knowledge) και στη δεύτερη η παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης (provision 

of training and education) [27, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

Στα υποθετικά σενάρια 9, 10 και 11, τα οποία αναφέρονται, επίσης, σε 

τυπολογίες επαγγελμάτων, οι δύο ειδικοί δεν διατύπωσαν οποιοδήποτε 

σχόλιο. Ωστόσο, και οι δύο ειδικοί διατύπωσαν γενικά σχόλια. Ο ένας ειδικός 

επέμεινε στο θέμα των ξεκάθαρων ορισμών: 

«Μια γενικότερη διαπίστωση αφορά στην ανάγκη να είναι 

ξεκάθαρο στους εμπλεκόμενους σε τι καλούνται να 

τοποθετηθούν. … Το λεκτικό που παρατίθεται στα υποθετικά 

σενάρια δεν ξεκαθαρίζει (όσο ενδεχομένως θα έπρεπε) τους 

όρους, ούτως ώστε να είναι διακριτοί. Εισηγούμαι όπως τα 

σενάρια τύχουν επεξεργασίας ώστε να ξεκαθαρίζουν π.χ. όρους, 

όπως ‘Εκπαιδευτής / Εκπαιδευτικός’, ‘τυπική / μη τυπική μάθηση’ 

κτλ. … Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος οι τοποθετήσεις των 

συμμετεχόντων να είναι αυθαίρετες και να τεθεί σε κίνδυνο η 

εγκυρότητα των δεδομένων που θα συλλεγούν» [5, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 
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Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Ο άλλος ειδικός, υπέδειξε ότι σε σχέση με κάποια υποθετικά σενάρια, 

όπως το σχετικό με τον «εμβολιασμό» του Εκπαιδευτικού από τον Εκπαιδευτή, 

θα μπορούσε να υπήρχαν δυο αντίθετα σχήματα και να αφεθούν οι ειδικοί να 

επιλέξουν οι ίδιοι τι θεωρούν ότι ισχύει [27, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

Με βάση τις παρατηρήσεις των ειδικών που έλεγξαν το ερευνητικό 

εργαλείο, ο γράφων προέβη σε οριστικοποίησή του, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί από τους ειδικούς του πρώτου Δελφικού γύρου. Ως 

αποτέλεσμα, τα υποθετικά σενάρια εμπλουτίστηκαν με ορισμούς, 

επεξηγήσεις εννοιών, περαιτέρω διευκρινίσεις και πίνακες, όπου απαιτείτο, 

ώστε οι ειδικοί να διευκολυνθούν στην τοποθέτησή τους. Αυτό είχε ως άμεση 

συνέπεια να μεγαλώσει η έκταση των υποθετικών σεναρίων και να τίθεται σε 

κίνδυνο η εξασφάλιση της δέσμευσης των ειδικών για συμμετοχή στην 

εμπειρική έρευνα. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ο περιορισμός του αριθμού 

των υποθετικών σεναρίων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί απροθυμία των 

ειδικών να συμμετάσχουν στην έρευνα ή να περιορίσουν τη συμμετοχή τους 

στα αυστηρώς απαραίτητα. Ούτως ή άλλως, τα τέσσερα από τα ένδεκα 

υποθετικά σενάρια αφορούσαν τις τυπολογίες του επαγγέλματος, για τις 

οποίες θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο υποθετικό σενάριο, 

κατόπιν συνδυασμού των διαφόρων τυπολογιών. Επίσης, τα υποθετικά 

σενάρια 5 («Εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει από την εκπαίδευση 

ενηλίκων) και 6 («Εναγκαλισμός» των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων από τον Εκπαιδευτή με τους νέους πολλαπλούς ρόλους) 
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θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να συνδυαστούν, οπότε συμπτύχθηκαν σε ένα. 

Τέλος, τροποποιήθηκε η σειρά εμφάνισης των υποθετικών σεναρίων, ώστε να 

εξυπηρετούνται καλύτερα τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Συνεπώς, με βάση τις παρατηρήσεις των δύο ειδικών που προέβησαν σε 

δοκιμαστικό έλεγχο, καθώς και τα σχόλια των μελών της εποπτικής 

επιτροπής, διαμορφώθηκε το ερευνητικό εργαλείο για χρήση από τους 

ειδικούς στον πρώτο Δελφικό γύρο (Παράρτημα V). Αυτό αποτελείτο από επτά 

υποθετικά σενάρια επί των οποίων οι ειδικοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν. Από 

αυτά, το πρώτο υποθετικό σενάριο (Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού 

κατά Cedefop: «Προβάδισμα» στον Εκπαιδευτή / Correlation between Trainer 

and Teacher according to Cedefop: Trainer "comes first") σχετίζεται με τα 

ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., που αφορούν τη σύγκριση του Εκπαιδευτή 

και του Εκπαιδευτικού και τον εντοπισμό κοινών σημείων και αποκλίσεων. Το 

δεύτερο υποθετικό σενάριο (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" 

of learning climate), καθώς και το τρίτο (Από τη διδασκαλία στη διαδραστική 

μάθηση: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to interactive learning: Return to 

the roots) συνδέονται με τη θεωρητική θεμελίωση της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας αλλά ταυτόχρονα σχετίζονται, περισσότερο έμμεσα παρά άμεσα, 

και με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., που αναφέρονται στη σύγκριση 

του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. Τα συγκεκριμένα υποθετικά σενάρια 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως «δίδυμα» σενάρια, καθώς οι 

απαντήσεις στο ένα θα πρέπει να συνάδουν με τις απαντήσεις στο άλλο, 

συνεπώς λειτουργούν και ως έλεγχος της συνέπειας των απαντήσεων των 

ειδικών. Το τέταρτο υποθετικό σενάριο («Professionalisation»: 

«Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / «Διαδικασία του 

Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός»), αφορά την απόδοση στα 

ελληνικά του αγγλικού όρου «professionalisation», ο οποίος, όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί, είναι όρος απαραίτητος για τη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας. 

Το πέμπτο υποθετικό σενάριο (Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / 

Typologies for profession creation) σχετίζεται άμεσα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα 2.1. και 2.2. Το έκτο υποθετικό σενάριο (Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» 

ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων / Regulation or "Semi-

regulation" or Deregulation of Teaching Professions), καθώς και το έβδομο (Το 

Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» Επάγγελμα / Teaching 

Profession as the New "Model" Profession) συνδέονται και αυτά με τη θεωρητική 

θεμελίωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας αλλά ταυτόχρονα 

σχετίζονται έμμεσα και με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., που 

αναφέρονται στη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, καθώς και 

με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 2.2., που αναφέρονται σε διερεύνηση της 

δυνατότητας τυπολογικής σύζευξης του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 

Τα επτά υποθετικά σενάρια του ερευνητικού εργαλείου του πρώτου 

Δελφικού γύρου παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα V. 

Το ερευνητικό εργαλείο, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με βάση τα 

αποτελέσματα του πρώτου Δελφικού γύρου, για χρήση στον δεύτερο Δελφικό 

γύρο (Παράρτημα VI), αποτελείτο από πέντε υποθετικά σενάρια επί των 

οποίων οι ειδικοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν. Από αυτά, το πρώτο υποθετικό 

σενάριο (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning climate) 

και το δεύτερο (Από τη διδασκαλία στους πολλαπλούς ρόλους του 

εκπαιδεύοντος: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to multiple roles of the 

educator: Return to the roots) συνδέονται με τη θεωρητική θεμελίωση της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας αλλά ταυτόχρονα σχετίζονται και με τα 

ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., που αναφέρονται στη σύγκριση του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. Τα συγκεκριμένα υποθετικά σενάρια θα 

μπορούσαν, όπως ήδη έχει αναφερθεί, να χαρακτηριστούν και ως «δίδυμα» 
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σενάρια, καθώς οι απαντήσεις στο ένα θα πρέπει να συνάδουν με τις 

απαντήσεις στο άλλο, συνεπώς λειτουργούν και ως έλεγχος της συνέπειας 

των απαντήσεων των ειδικών. Το τρίτο υποθετικό σενάριο (Συσχέτιση 

Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού / Correlation between Trainer and Teacher) 

συνδέεται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., που αναφέρονται 

στη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού και τον εντοπισμό 

κοινών σημείων και αποκλίσεων. Το τέταρτο υποθετικό σενάριο 

(«Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός»), αφορά την 

απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου «professionalisation», ο οποίος, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι όρος απαραίτητος για τη θεωρητική 

θεμελίωση της έρευνας. Το πέμπτο και τελευταίο υποθετικό σενάριο 

(Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for profession creation) 

σχετίζεται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1. και 2.2. 

Τα πέντε υποθετικά σενάρια του ερευνητικού εργαλείου του δεύτερου 

Δελφικού γύρου παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα VI. 
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3.8 ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 στάλθηκε στους 71 επιλεγμένους ειδικούς 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιστολή (βλ. Παράρτημα II) με την οποία 

δίνονταν πληροφορίες για το θέμα της διατριβής και την ερευνητική 

μεθοδολογία και καλούνταν να απαντήσουν κατά πόσον δέχονταν να 

συμμετάσχουν στην εμπειρική έρευνα. Δόθηκε περιθώριο μέχρι το τέλος του 

Φεβρουαρίου 2016, ωστόσο η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και τις αρχές 

Μαρτίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί απάντηση από όσο το δυνατόν 

περισσότερους ειδικούς. Για τον σκοπό αυτό στάλθηκε υπενθύμιση σε όσους 

ειδικούς δεν ανταποκρίθηκαν εντός της αρχικά ορισθείσας προθεσμίας, με 

αποτέλεσμα 60 από τους 69 ειδικούς στους οποίους κατέστη εφικτή η 

παράδοση του ηλεκτρονικού μηνύματος να ανταποκριθούν και 56 από αυτούς 

να αποδεχθούν την πρόσκληση για συμμετοχή τους στην έρευνα. Σε όλους 

τους ειδικούς που απαντούσαν στελλόταν ευχαριστήριο μήνυμα. Σε όσους 

από αυτούς αποδέχονταν την πρόσκληση για συμμετοχή τους στην έρευνα, 

στο ευχαριστήριο μήνυμα αναφερόταν πρόσθετα ότι θα επικοινωνούσε 

σύντομα ο ερευνητής μαζί τους για τα περαιτέρω. 

Από τους ειδικούς που μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου είχαν απαντήσει ότι 

αποδέχονταν να συμμετάσχουν στην εμπειρική έρευνα, επιλέγηκαν δύο για 

έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου (Παράρτημα IV). Για τον σκοπό αυτό 

στάλθηκε σε αυτούς στις 24 Φεβρουαρίου 2016 ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο 

αναφερόταν ότι είχαν επιλεγεί ανάμεσα σε 50 ειδικούς για να δοκιμάσουν για 

σκοπούς βελτίωσης το ερευνητικό εργαλείο και καλούνταν να το ελέγξουν και 

να υποβάλουν τυχόν σχόλια και εισηγήσεις ως προς τη δομή του, τη 

διατύπωση και τον χρόνο που απαιτείται για συμπλήρωσή του. Δόθηκε 

προθεσμία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε 



 159 

μέχρι τις 2 Μαρτίου 2016, οπότε οι εν λόγω δύο ειδικοί ανταποκρίθηκαν. Το 

ερευνητικό εργαλείο οριστικοποιήθηκε (Παράρτημα V) με βάση τις 

παρατηρήσεις από τον δοκιμαστικό έλεγχό του, καθώς και με βάση τις 

παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής για την ερευνητική πρόταση, και 

ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή του μορφή εντός Μαρτίου 2016. Στις 25 και 26 

Μαρτίου 2016 στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα στους 54 υπόλοιπους ειδικούς 

που είχαν αποδεχθεί την πρόσκληση, στους οποίους δόθηκε πρόσβαση στο 

διαδικτυακό ερευνητικό εργαλείο και τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν στον 

πρώτο γύρο της Δελφικής τεχνικής, συμπληρώνοντας το σχετικό 

ερωτηματολόγιο. Δόθηκε προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασίας μέχρι 

τις 4 Απριλίου 2016, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε προκειμένου να 

ληφθούν απαντήσεις από όσο το δυνατόν περισσότερους ειδικούς. Για τον 

σκοπό αυτό στάλθηκε υπενθύμιση σε όσους ειδικούς δεν είχαν ακόμα 

ανταποκριθεί. Η συλλογή των απόψεων των ειδικών του πρώτου Δελφικού 

γύρου ολοκληρώθηκε στις 11 Απριλίου 2016, οπότε στον πρώτο γύρο της 

Δελφικής τεχνικής συμμετέσχαν τελικά 49 από τους 54 ειδικούς στους οποίους 

είχε δοθεί πρόσβαση στο διαδικτυακό ερευνητικό εργαλείο. Στη συνέχεια, με 

βάση τις απαντήσεις των ειδικών του πρώτου γύρου καθώς και τις 

παρατηρήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής, διαμορφώθηκε το 

ερευνητικό εργαλείο του δεύτερου γύρου (Παράρτημα VI) και αναρτήθηκε 

περί τα τέλη Απριλίου 2016. Στη συνέχεια, δόθηκε πρόσβαση στους 49 ειδικούς 

που είχαν συμμετάσχει στον πρώτο γύρο, με αποστολή σχετικού προσωπικού 

ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον καθένα από αυτούς στις 29 Απριλίου 2016. 

Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα, αφού εκφράζονταν οι ευχαριστίες του 

ερευνητή για τη συμμετοχή του ειδικού στον πρώτο γύρο της Δελφικής 

ερευνητικής διαδικασίας, ο ειδικός εκαλείτο να εισέλθει στον διαδικτυακό 

σύνδεσμο του ερευνητικού εργαλείου του δεύτερου Δελφικού γύρου και να 
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απαντήσει το ερωτηματολόγιο. Αναφερόταν, επίσης, ότι ο δεύτερος γύρος 

ήταν πολύ πιθανόν να ήταν και ο τελευταίος γύρος της Δελφικής ερευνητικής 

διαδικασίας. Ως προθεσμία για την ανταπόκριση των ειδικών του δεύτερου 

γύρου καθορίστηκε η 10η Μαΐου 2016, ωστόσο δόθηκε μικρή παράταση για 

εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να ζητηθούν διευκρινίσεις 

από τους ειδικούς οι απαντήσεις των οποίων παρουσίαζαν ασάφειες ή ακόμα 

και αντιφάσεις. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις, για 

σκοπούς διευκόλυνσης των ειδικών, ήταν να εξασφαλιστούν οι απαντήσεις 

κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αυτούς και στη συνέχεια οι 

απόψεις τους να περαστούν στο διαδικτυακό εργαλείο από τον ίδιο τον 

ερευνητή. Σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις, οι απόψεις των ειδικών 

εξασφαλίστηκαν μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης του ερευνητή με αυτούς, 

μετά την οποία ακολουθούσε γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα του ερευνητή προς 

τον ειδικό για σκοπούς κοινοποίησης προς αυτόν των καταγεγραμμένων 

απόψεών του, όπως αυτές προέκυψαν μέσω της τηλεφωνικής συνομιλίας. Η 

διαδικασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένας άτυπος και 

περιορισμένης χρήσης τρίτος γύρος της Δελφικής ερευνητικής διαδικασίας, 

καθώς στις περιπτώσεις αυτές χρειάστηκε να επισημανθεί στους ειδικούς να 

επανατοποθετηθούν σε συγκεκριμένα υποθετικά σενάρια, αφού 

προηγουμένως ξαναμελετήσουν τις σχετικές οδηγίες του ερευνητή και τα 

ζητούμενα των σεναρίων. 

Μέχρι τις 16 Μαΐου 2016 εξασφαλίστηκε η συμμετοχή στην εμπειρική 

έρευνα 43 ειδικών από το σύνολο των 49 ειδικών του πρώτου γύρου και 

ολοκληρώθηκε η συλλογή των απόψεών τους, περιλαμβανομένων 

διευκρινίσεων. Η επεξεργασία των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 

διάρκεσε από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017. 
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Τα κυριότερα στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας φαίνονται 

στον Πίνακα 3.8.1. πιο κάτω: 

Στάδια / Ενέργειες Χρονική 

Περίοδος 

Καταρτισμός προκαταρκτικού καταλόγου υποψήφιων ειδικών Δελφικής 

ερευνητικής διαδικασίας 

10/2015-

02/2016 

Σχεδιασμός ερευνητικού εργαλείου 12/2015-

02/2016 

Επιλογή ειδικών για έλεγχο ερευνητικού εργαλείου 02/2016 

Έλεγχος ερευνητικού εργαλείου 02/2016-

03/2016 

Οριστικοποίηση καταλόγου ειδικών Δελφικής ερευνητικής διαδικασίας 03/2016 

Οριστικοποίηση ερευνητικού εργαλείου και ολοκλήρωση διαδικτυακής 

μορφής του 

03/2016 

Διεξαγωγή του πρώτου Δελφικού γύρου: 

1. Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: «Προβάδισμα» στον 

Εκπαιδευτή (Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

2. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης (Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

3. Από τη διδασκαλία στη διαδραστική μάθηση: Επιστροφή στις ρίζες 

(Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

4. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός» (Θεωρητική 

θεμελίωση) 

5. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος (Ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 2.2) 

6. Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων 

(Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

7. Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» Επάγγελμα (Ερευνητικά 

ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

03/2016-

04/2016 

Διαμόρφωση ερευνητικού εργαλείου δεύτερου Δελφικού γύρου 04/2016 

Διεξαγωγή του δεύτερου Δελφικού γύρου: 

1. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης (Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

2. Από τη διδασκαλία στους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδεύοντος: 

Επιστροφή στις ρίζες (Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2) 

3. Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού (Ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 

1.2) 

4. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός» (Θεωρητική 

θεμελίωση) 

5. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος (Ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 2.2) 

04/2016-

05/2016 

Επεξεργασία των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων 06/2016-

02/2017 

 

Πίνακας 3.8.1. Κυριότερα στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας 
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3.9 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατέθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, 

και διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, αναπτύχθηκε η 

ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία, η οποία θα ακολουθηθεί, περιγράφηκαν οι 

ερευνητικές μέθοδοι της ερμηνείας κειμένων και της δημιουργίας υποθετικών 

σεναρίων και αναλύθηκε η Δελφική τεχνική, ως η κύρια ερευνητική μέθοδος 

της εργασίας. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα ζητήματα της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας της έρευνας, της αντικειμενικότητας, καθώς και της 

γενίκευσης και προβλεψιμότητας, στο πλαίσιο εφαρμογής της ποιοτικής 

έρευνας. Επίσης, αναπτύχθηκε η διαδικασία συγκρότησης της Ομάδας των 

Ειδικών για εφαρμογή της Δελφικής τεχνικής (Dalkey, 1969· Sarantakos, 1998· 

Guillemin et al., 2000· Linstone & Turoff, 2002· Στυλιανίδης, 2008· Κουλαουζίδης, 

2010· Θεοδώρου, 2013) και δόθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη 

συμμετοχή τους στα διάφορα στάδια της εμπειρικής έρευνας και την 

ταξινόμησή τους σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Πρόσθετα, 

παρουσιάστηκε το ερευνητικό εργαλείο και αναφέρθηκαν τα διάφορα στάδια 

διαμόρφωσής του, τόσο όσον αφορά τη δοκιμή του όσο και όσον αφορά τους 

γύρους της Δελφικής τεχνικής. Τέλος, παρατέθηκε το χρονοδιάγραμμα των 

σταδίων διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας. 

Κατά την άποψη του ερευνητή, οι ερευνητικές μέθοδοι που επιλέγηκαν 

για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα είναι οι πιο κατάλληλες. Κατ’ 

αρχάς το θέμα χρήζει εκτενούς μελέτης της βιβλιογραφίας και ιδιαίτερα 

επίσημων κειμένων που αναφέρονται σε νομοθεσία και αποφάσεις διαφόρων 

οργάνων, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών. Συνεπώς η μελέτη και ερμηνεία 

κειμένων, ως ερευνητική μέθοδος, είναι κατάλληλη για την περίπτωση. 

Επίσης, η ύπαρξη διαφόρων τυπολογιών και ποικίλων απόψεων όσον αφορά 
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τις έννοιες που συνδέονται με το επάγγελμα, καθιστούν την τεχνική των 

υποθετικών σεναρίων κατάλληλη για την παρούσα εργασία, σε συνδυασμό με 

τη Δελφική τεχνική. Τέλος, η αξιοποίηση της Δελφικής τεχνικής είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με το θέμα της διατριβής, καθώς στην ουσία οι ειδικοί θα 

κληθούν να «προβλέψουν» τη μελλοντική εξέλιξη στη συσχέτιση Εκπαιδευτή 

και Εκπαιδευτικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ποσοτικά δεδομένα σε σχέση με τις 

τοποθετήσεις των ειδικών κατά τον πρώτο Δελφικό γύρο και κωδικοποιούνται 

τα ποιοτικά δεδομένα κατά υποθετικό σενάριο. Οι παρατηρήσεις των ειδικών 

παρατίθενται είτε με απευθείας αναφορά στους κωδικούς τους ή με 

τοποθέτηση των κωδικών τους σε αγκύλη μετά τη σχετική παράθεση των 

απόψεών τους, αυτούσιων ή ομαδοποιημένων: 

Στο πρώτο υποθετικό σενάριο (Συσχέτιση Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: «Προβάδισμα» στον Εκπαιδευτή / Correlation 

between Trainer and Teacher according to Cedefop: Trainer "comes first") 

απάντησαν και οι 49 ειδικοί που συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο. Από αυτούς, 

περίπου πέντε στους έξι (41 ειδικοί) δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως (20 

ειδικοί) ή συμφωνούν (21 ειδικοί) με το υποθετικό σενάριο και ένας στους έξι 

(8 ειδικοί) δήλωσαν ότι διαφωνούν (5 ειδικοί) ή διαφωνούν πλήρως με αυτό (3 

ειδικοί). 

Από τους 41 ειδικούς που δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως ή 

συμφωνούν, περίπου τρεις στους δέκα (12 ειδικοί) δεν αιτιολόγησαν τη δήλωσή 

τους, ενώ περίπου επτά στους δέκα (29 ειδικοί) την αιτιολόγησαν. Τα 

επιχειρήματα που αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Ο Εκπαιδευτής έχει την ευθύνη και τον έλεγχο σχεδόν σε όλα τα 

στάδια της μάθησης, ενώ ο Εκπαιδευτικός όχι [13, 32, 44, 47]. 
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• Ο Εκπαιδευτής είναι ταυτισμένος με τη δια βίου μάθηση, ενώ ο 

Εκπαιδευτικός ασχολείται μόνο με τη μάθηση στην αρχή του βίου [6, 

13, 34]. 

• Ο Εκπαιδευτής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα περιβάλλοντα 

μάθησης σε σχέση με τον Εκπαιδευτικό [13, 14, 16, 17, 34, 49]. 

• Ο Εκπαιδευτής διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν και ότι 

ξέρουν να εφαρμόζουν έμπρακτα όσα έμαθαν [13, 19, 50]. 

• Ο Εκπαιδευτής έχει περισσότερους ρόλους και λειτουργίες από τον 

Εκπαιδευτικό [13, 17, 34, 42, 47, 49]. 

• Ο Εκπαιδευτής μπορεί να διδάξει σε ευρύτερο φάσμα θεματικών 

αντικειμένων από τον Εκπαιδευτικό [13, 34, 48]. 

• Ο Εκπαιδευτής έχει ευρύτερο πεδίο ενδιαφέροντος και μεγαλύτερο 

βαθμό ελευθερίας για στοχασμό και δημιουργία από τον 

Εκπαιδευτικό [13, 38]. 

• Ο Εκπαιδευτής είναι η ευρύτερη έννοια των ανθρώπων που έχουν 

ως ρόλο να μεταφέρουν γνώσεις και δεξιότητες γενικά. Ο 

Εκπαιδευτικός είναι Εκπαιδευτής που λειτουργεί μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο, αυτό του σχολείου [40, 51]. 

• Ο Εκπαιδευτής καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα εκπαιδευομένων από 

άποψη ηλικίας, κατηγορίας, επιπέδου γνώσεων κλπ ενώ ο 

Εκπαιδευτικός καλύπτει εκπαιδευομένους συγκεκριμένων ομάδων, 

κατηγοριών και επιπέδου γνώσεων [2, 48]. 

• Ο ενήλικας Εκπαιδευτικός που διδάσκει μη ενήλικες διαφοροποιεί 

πολύ τη διδασκαλία του ανάλογα με τους εκπαιδευομένους. Από την 

άλλη ο Εκπαιδευτής ως ενήλικας, ο οποίος εκπαιδεύει ενήλικες έχει 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις διαφοροποιημένες ανάγκες των 

εκπαιδευομένων π.χ., λόγω ηλικίας ωρίμανσης [2]. 
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• Ο Εκπαιδευτής έχει περισσότερα πεδία αρμοδιοτήτων και 

παρέμβασης από τον Εκπαιδευτικό επειδή δραστηριοποιείται σε 

ασθενικότερα θεσμοθετημένο πεδίο της εκπαίδευσης, τη μη τυπική 

εκπαίδευση [13]. 

Από τους 8 ειδικούς που δήλωσαν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως, 

ένας στους τέσσερεις (2 ειδικοί) δεν αιτιολόγησαν τη δήλωσή τους, ενώ τρεις 

στους τέσσερεις (6 ειδικοί) την αιτιολόγησαν. Τα επιχειρήματα που 

αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Ο Εκπαιδευτικός σχεδιασμός με σκοπό τον σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων είναι ο πρώτιστος ρόλος και των δύο και όχι μόνο 

του Εκπαιδευτή [12, 22, 23]. 

• Δεν είναι μετρήσιμη η συσχέτιση μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού και ούτε έχει νόημα [33]. 

• Όσα αποδίδονται στον Εκπαιδευτή μπορούν να αποδοθούν και στον 

Εκπαιδευτικό [23, 33]. 

• Εκπαιδευτικός είναι η ευρύτερη έννοια που αναφέρεται σε εκείνον ο 

οποίος υπηρετεί την εκπαίδευση, δηλαδή τη μετάδοση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και αξιών, σε οποιαδήποτε μορφή ή βαθμίδα ή επίπεδο 

ή εξειδίκευση ή ηλικία ή στοχοθεσία. Ο Εκπαιδευτής είναι 

Εκπαιδευτικός που ασχολείται κυρίως με επαγγελματική κατάρτιση 

και εκπαίδευση ενηλίκων [1, 7]. 

• Ο Εκπαιδευτικός παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα και 

πολυπληθέστερα περιβάλλοντα μάθησης (πανεπιστήμια, σχολεία 

κλπ) σε σχέση με τον Εκπαιδευτή [23]. 

• Η διαφορά πιο πολύ σχετίζεται με το ποιοι είναι και πού 

δραστηριοποιούνται [23]. 
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• Ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός έχουν πολλά κοινά σημεία αλλά 

και σημαντικές διαφορές [23]. 

Στο δεύτερο υποθετικό σενάριο (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / 

The "Cycle" of learning climate) απάντησαν και οι 49 ειδικοί που συμμετέσχαν 

στον πρώτο γύρο. Από αυτούς, περίπου τέσσερεις στους πέντε (40 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως (15 ειδικοί) ή συμφωνούν (25 ειδικοί) με το 

υποθετικό σενάριο και ένας στους πέντε (9 ειδικοί) δήλωσαν ότι διαφωνούν (6 

ειδικοί) ή διαφωνούν πλήρως με αυτό (3 ειδικοί). 

Από τους 40 ειδικούς που δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως ή 

συμφωνούν, περίπου τρεις στους ένδεκα (11 ειδικοί) δεν αιτιολόγησαν τη 

δήλωσή τους, ενώ περίπου οκτώ στους ένδεκα (29 ειδικοί) την αιτιολόγησαν. 

Τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στόχος είναι η τόνωση των 

αισθήσεων των παιδιών, η μάθηση αλλά και η ψυχαγωγία, ο 

φορμαλισμός είναι περιορισμένος και ο Εκπαιδευτικός φαίνεται να 

είναι ελεύθερος να επιλέγει διαδραστικές, συμμετοχικές, 

βιωματικές, εξερευνητικές, δημιουργικές και ευχάριστες τεχνικές 

[13, 14, 34, 40, 50]. 

• Στις μεγαλύτερες τάξεις της τυπικής εκπαίδευσης υπάρχει αυστηρό 

πρόγραμμα μάθησης δομημένου τύπου, οπότε οι Εκπαιδευτικοί 

απλώς ακολουθούν το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Δεν 

φαίνεται να είναι ελεύθεροι ούτε και πρόθυμοι να κάνουν τη 

μάθηση μια ευχάριστη εμπειρία, καθώς αυτό απαιτεί πιο πολλή 

προετοιμασία, ενώ τρέχουν να προλάβουν την υλη. Έτσι, 

μεταθέτουν στους ώμους των μαθητών την ευθύνη της επίτευξης 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων. (Αν οι μαθητές θέλουν να 
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μάθουν θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο μάθημα και να 

μελετούν στο σπίτι) [13, 26, 34, 36, 40, 47, 50]. 

• Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει βούληση για υιοθέτηση 

πιο διαδραστικών και δημιουργικών προσεγγίσεων, ούτε και 

γίνονται εύκολα αποδεκτές διαδραστικές τεχνικές από τους 

φοιτητές, λόγω έλλειψης εξοικείωσης [40]. 

• Στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση, όπου 

οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα μέσω 

διαδραστικών, ενεργητικών, συμμετοχικών και βιωματικών 

προσεγγίσεων, ο Εκπαιδευτής, έχοντας τη δυνατότητα να σχεδιάζει 

μόνος του το πρόγραμμα και λαμβάνοντας υπόψη τον 

ανταγωνισμό, χρησιμοποιεί αυτές τις προσεγγίσεις για να 

προσελκύει το ενδιαφέρον των ενήλικων καταρτιζομένων και να 

κάνει τη μάθηση μια ευχάριστη εμπειρία, διευκολύνοντας την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων [22, 29, 32, 34, 41, 44, 49, 50, 51]. 

• Η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 

Εκπαιδευτές και τους Εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα από το κατά 

πόσον αισθάνονται την εργασία τους ως κοινωνικό λειτούργημα, 

ώστε να αφιερώνουν χρόνο από τον προσωπικό τους ελεύθερο χρόνο 

[48, 49]. 

• Η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από το 

ενδιαφέρον, τα κίνητρα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων [49]. 

• Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν τεκμήρια βελτίωσης του 

κλίματος μάθησης, καθώς δίνεται έμφαση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, ο διδασκόμενος τυγχάνει σεβασμού από τον 

διδάσκοντα ως ομότιμος και αισθάνεται ελεύθερος να επικοινωνεί 

διαδραστικά με αυτόν και χρησιμοποιούνται η εξερεύνηση, το 
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πείραμα, τα εργαστήρια, η ομαδική εργασία, καθώς και η 

προσομοίωση και η πρακτική άσκηση στα μελλοντικά επαγγέλματα 

[9, 14, 21, 22, 51]. 

• Στο ναδίρ του «κύκλου» δεν βρίσκεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση 

αλλά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς το περιβάλλον είναι 

περισσότερο ελεγχόμενο και συγκρατημένο (λόγω της ανάγκης για 

πειθαρχία στην τάξη) [21, 22]. 

Από τους 9 ειδικούς που δήλωσαν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως, 

2 ειδικοί δεν αιτιολόγησαν τη δήλωσή τους, ενώ 7 ειδικοί την αιτιολόγησαν. Τα 

επιχειρήματα που αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Η εφαρμογή ενεργητικών Εκπαιδευτικών τεχνικών εξαρτάται από 

το προφίλ του διδάσκοντα, το ενδιαφέρον, τον επαγγελματισμό του 

ή και τις επιστημολογικές πεποιθήσεις του [6, 12, 28] 

• Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να οργανώνεται κυρίως με 

βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, 

ανάλογα με την ηλικία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μάθηση 

στο Λύκειο δεν θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη [28]. 

• Το νηπιαγωγείο ασχολείται όχι μόνο με τη μάθηση αλλά και με τη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς και τη διάπλαση του χαρακτήρα του 

παιδιού [16]. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην αξιοποιούνται όλες οι 

τεχνικές που παρατηρούμε στο νηπιαγωγείο από τον Εκπαιδευτή 

Εκπαιδευτικών και σίγουρα οι τεχνικές αυτές αξιοποιούνται με πολύ 

διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση [30]. 

• Η περιγραφή που δόθηκε είναι ορθή για ορισμένα εκπαιδευτικά 

συστήματα και ίσως για συγκεκριμένες περιπτώσεις 
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επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά αποτελεί υπεραπλούστευση και 

δεν έχει γενικευμένη εμβέλεια [7]. 

• Εάν ψάχνεις για το τι συμβαίνει συνήθως, μπορεί να έχεις δίκαιο, 

αλλά δεν πρέπει να γενικεύουμε [12]. 

• Δεν πρέπει να παίρνουμε τη θέση αυτή ως δεδομένη. Για 

παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο ή λύκειο ποιος μας λέει ότι 

αξιοποιούνται λίγο ή καθόλου οι διαδραστικές προσεγγίσεις [33]. 

• Σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η 

υπεροχή της εκπαίδευσης έναντι της κατάρτισης είναι ερευνητικά 

εξακριβωμένη [7]. 

Στο τρίτο υποθετικό σενάριο (Από τη διδασκαλία στη διαδραστική 

μάθηση: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to interactive learning: Return to 

the roots) απάντησαν και οι 49 ειδικοί που έλαβαν μέρος στον πρώτο γύρο. 

Σχεδόν όλοι (47 ειδικοί) δήλωσαν βαθμό ταύτισης για τον Εκπαιδευτή και τον 

Εκπαιδευτικό, ενώ δύο δεν δήλωσαν βαθμό ταύτισης ούτε για τον Εκπαιδευτή 

ούτε για τον Εκπαιδευτικό, αιτιολογώντας τη στάση τους. Από τους 47 ειδικούς 

που δήλωσαν βαθμό ταύτισης, σχεδόν όλοι (45 ειδικοί) δήλωσαν ότι ο 

Εκπαιδευτής ταυτίζεται με το εν λόγω πρότυπο απόλυτα (21 ειδικοί) ή σε 

μεγάλο βαθμό (24 ειδικοί), ενώ δύο ειδικοί δήλωσαν ότι ταυτίζεται σε μικρό 

βαθμό. Όσον αφορά τον Εκπαιδευτικό, περίπου δύο στους πέντε (19 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι ταυτίζεται με το εν λόγω πρότυπο απόλυτα (5 ειδικοί) ή σε 

μεγάλο βαθμό (14 ειδικοί), ενώ περίπου τρεις στους πέντε ειδικοί δήλωσαν ότι 

ταυτίζεται σε μικρό βαθμό (27 ειδικοί) ή καθόλου (ένας ειδικός). Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι από τους 47 ειδικούς που δήλωσαν βαθμό ταύτισης για 

τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό, δύο στους τρεις (32 ειδικοί) δήλωσαν 

μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης για τον Εκπαιδευτή παρά για τον Εκπαιδευτικό, 

τρεις στους δέκα (14 ειδικοί) δήλωσαν ίδιο βαθμό ταύτισης τόσο για τον 
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Εκπαιδευτή, όσο και για τον Εκπαιδευτικό και μόνο ένας ειδικός δήλωσε 

μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης για τον Εκπαιδευτικό («σε μεγάλο βαθμό») παρά 

για τον Εκπαιδευτή («σε μικρό βαθμό»). 

Από τους 49 ειδικούς που απάντησαν, περίπου δύο στους τρεις (32 

ειδικοί) αιτιολόγησαν τη δήλωσή τους. 

Τα επιχειρήματα αυτών που δήλωσαν μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης για 

τον Εκπαιδευτή παρά για τον Εκπαιδευτικό κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Ο Εκπαιδευτής είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει ρόλους που 

προωθούν την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση, 

λόγω της πελατοκεντρικής προσέγγισης, ώστε να δημιουργήσει 

καλό όνομα στην αγορά [14, 21, 51]. 

• Ο Εκπαιδευτής ταυτίζεται απόλυτα με το πρότυπο, γιατί τα 

χαρακτηριστικά και μόνο των ενηλίκων εκπαιδευομένων και ο 

τρόπος μάθησής τους τον παρωθούν για συμμετοχική διδασκαλία 

και ενεργητικές τεχνικές, απομακρύνοντας το σενάριο της 

αυθεντίας [6]. 

• Ο Εκπαιδευτής λειτουργεί σε έναν κόσμο όπου το πλαίσιο είναι 

σημαντικό και λόγω συνθηκών έχει περισσότερη ελευθερία και 

μεγαλύτερη πρωτοβουλία για να ταυτιστεί με το πρότυπο του 

επαγγελματία της εκπαίδευσης, απ’ ότι ο Εκπαιδευτικός [14, 17, 34, 

38, 48]. 

• Ο Εκπαιδευτής πολλές φορές αναλαμβάνει και ευρύτερους 

συντονιστικούς ρόλους που συνήθως εντάσσονται στο πεδίο του 

σχεδιασμού (λ.χ. διερεύνηση αναγκών στο επίπεδο της ομάδας) [13]. 

• Ο Εκπαιδευτής διαθέτει χαρακτηριστικά καθοδηγητή, εμψυχωτή 

κλπ και λειτουργεί σε σύγχρονο Εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο 
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εντάσσεται και η αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση 

[29, 42]. 

• Οι Εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι απλά διεκπεραιωτικοί, καθώς δεν 

έχουν ιδιαίτερα κίνητρα για να υιοθετήσουν ρόλους που προωθούν 

την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση, αφού συνήθως 

δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευομένων [21, 51]. 

• Ο Εκπαιδευτικός ταυτίζεται όχι απόλυτα αλλά σε μεγάλο βαθμό 

επειδή ο κριτικός στοχασμός και η αφαιρετική σκέψη δεν είναι τόσο 

ανεπτυγμένα στους ανήλικους μαθητές, οπότε ως ένα βαθμό 

χρειάζεται να είναι αποδεκτός και ως αυθεντία [6]. 

• Συνήθως ο Εκπαιδευτικός θεωρείται αυθεντία που ρυθμίζει τα 

πάντα και ο εκπαιδευόμενος περιορίζεται σε ρόλο απλού δέκτη [6, 

19, 29, 40]. 

• Ο Εκπαιδευτικός λειτουργεί σε ένα πλαίσιο με περιορισμούς, 

ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει υποχρέωση 

κάλυψης συγκεκριμένης ύλης [34, 37, 48]. 

• Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε 

δημοτική και μέση εκπαίδευση δεν αφήνει περιθώρια και ούτε 

απαιτεί τη διαδραστική εκπαίδευση [42]. 

• Ο Εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει ασχέτως από το πλαίσιο των 

εκπαιδευομένων, οπότε δεν έχει ως προορισμό την αξιοποίηση 

διαδραστικών τεχνικών [14]. 

• Ο Εκπαιδευτικός χρειάζεται περισσότερη παρακίνηση για να 

χρησιμοποιεί προσεγγίσεις διαδραστικής και ενεργητικής μάθησης 

[37]. 
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• Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την επιθυμητή προσέγγιση και όχι με 

βάση την υπάρχουσα εμπειρία ή την κατάσταση που επικρατεί σε 

δομές μάθησης [9]. 

Τα επιχειρήματα αυτών που δήλωσαν ίσο βαθμό ταύτισης για τον 

Εκπαιδευτή και για τον Εκπαιδευτικό κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Η διάδραση αποτελεί μονόδρομο σε οποιαδήποτε μορφή η επίπεδο 

εκπαίδευσης [1]. 

• Τόσο οι Εκπαιδευτικοί, όσο και οι Εκπαιδευτές εκφράζουν την 

έμπνευση, το πάθος και την επιθυμία να μοιραστούν τις γνώσεις 

τους, να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τους 

εκπαιδευομένους και να τους δελεάσουν αρκετά ώστε να επιδιώκουν 

τη δια βίου μάθηση [50]. 

• Εξαρτάται και από τους δδάσκοντες, που δεν είναι όλοι 

επαγγελματίες [17, 24]. 

• Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει η οποιαδήποτε 

διδασκαλία για να είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητα από το πού 

γίνεται, από ποιον και σε ποιους απευθύνεται [28]. 

Τα επιχειρήματα του μοναδικού ειδικού ([7]) που δήλωσε μεγαλύτερο 

βαθμό ταύτισης για τον Εκπαιδευτικό παρά για τον Εκπαιδευτή 

κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Ο Εκπαιδευτής κατέχει γνώσεις και δεξιότητες επικεντρωμένες στο 

δικό του εξειδικευμένο αντικείμενο και δεν έχει σε βάθος 

ενασχόληση με τη γνωστική επιστήμη και τις θεωρίες μάθησης [7]. 

• Η γνωστική επιστήμη αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε 

Εκπαιδευτικό, αλλά όχι για κάθε Εκπαιδευτή [7]. 
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• Πολλά μειονεκτήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 

δομών τις παρεμποδίζουν ουσιαστικά το έργο των Εκπαιδευτικών 

και αναιρούν τις ατομικές δυνατότητες [7]. 

Τέλος, οι δύο ειδικοί που απέφυγαν να δηλώσουν βαθμό ταύτισης 

έδωσαν τις ακόλουθες αιτιολογήσεις: 

• Εξαρτάται και από τους Εκπαιδευτές και τους Εκπαιδευτικούς π.χ. 

δεν είναι όλοι οι Εκπαιδευτές ή όλοι οι Εκπαιδευτικοί επαγγελματίες 

[12]. 

• Τα ίδια προσόντα θα πρέπει να έχει ένας Εκπαιδευτής και ένας 

Εκπαιδευτικός, γιατί και ο τελευταίος είναι εν δυνάμει Εκπαιδευτής 

[33]. 

Στο τέταρτο υποθετικό σενάριο («Professionalisation»: 

«Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / «Διαδικασία του 

Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός») απάντησαν και οι 49 ειδικοί που 

συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο. Από αυτούς, 42 τοποθετήθηκαν στο ερώτημα 

κατά πόσον ο όρος «επαγγελματοποίηση» είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος 

για να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο «professionalisation», 43 

τοποθετήθηκαν στο ίδιο ερώτημα για τον όρο «επαγγελματικοποίηση» 45 για 

τον όρο «διαδικασία του επαγγελματισμού» και 46 για τον όρο 

«εξεπαγγελματισμός». 

Από τους 42 ειδικούς που τοποθετήθηκαν στο ερώτημα κατά πόσον ο 

όρος «επαγγελματοποίηση» είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος για να 

αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο «professionalisation», περίπου πέντε 

στους ένδεκα (19 ειδικοί) απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι κατάλληλος και 

περίπου έξι στους ένδεκα (23 ειδικοί), απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι 

ακατάλληλος. Από τους 43 ειδικούς που τοποθετήθηκαν στο ερώτημα κατά 

πόσον ο όρος «επαγγελματικοποίηση» είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος για 
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να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο «professionalisation», επτά στους 

δέκα (30 ειδικοί) απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι κατάλληλος και τρεις στους 

δέκα (13 ειδικοί), απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι ακατάλληλος. Από τους 45 

ειδικούς που τοποθετήθηκαν στο ερώτημα κατά πόσον ο όρος «διαδικασία του 

επαγγελματισμού» είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος για να αποδώσει στα 

ελληνικά τον αγγλικό όρο «professionalisation», δύο στους τρεις (30 ειδικοί) 

απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι κατάλληλος και ένας στους τρεις (15 ειδικοί), 

απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι ακατάλληλος. Από τους 46 ειδικούς που 

τοποθετήθηκαν στο ερώτημα κατά πόσον ο όρος «εξεπαγγελματισμός» είναι 

κατάλληλος ή ακατάλληλος για να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο 

«professionalisation», οι μισοί (23 ειδικοί) απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι 

κατάλληλος και οι άλλοι μισοί (23 ειδικοί), απάντησαν ότι ο όρος αυτός είναι 

ακατάλληλος. Τέλος, από τους 46 ειδικούς που τοποθετήθηκαν στο ερώτημα 

ποιον από τους εν λόγω όρους ή ποιον άλλον όρο προκρίνουν ως τον πιο 

κατάλληλο, σχεδόν ένας στους τρεις (15 ειδικοί) προκρίνουν τον όρο 

«επαγγελματικοποίηση», περίπου τρεις στους δέκα (14 ειδικοί) προκρίνουν τον 

όρο «επαγγελματοποίηση», περίπου ένας στους πέντε (9 ειδικοί) προκρίνουν 

τον όρο «διαδικασία του επαγγελματισμού» και σχεδόν ένας στους έξι (7 

ειδικοί) τον όρο «εξεπαγγελματισμός», ενώ ένας ειδικός προτείνει τον όρο 

«διαδικασία για επαγγελματισμό». 

Από τους 49 ειδικούς που απάντησαν στο τέταρτο υποθετικό σενάριο, οι 

μισοί περίπου (25 ειδικοί) αιτιολόγησαν την απάντησή τους. Στη συνέχεια 

κωδικοποιούνται τα επιχειρήματά τους για υποστήριξη των επιλογών τους. 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«επαγγελματικοποίηση» αιτιολόγησαν την επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Ήδη χρησιμοποιείται με αυτή την έννοια [51]. 

• Είναι πιο εύκολα κατανοητός [43]. 
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• Παραπέμπει στη διαδικασία δημιουργίας επαγγελματικότητας [30, 

50]. 

• Υποδηλώνει την προσπάθεια κάποιου να βελτιωθεί στο επάγγελμά 

του και όχι να δημιουργήσει επάγγελμα (επαγγελματοποίηση) [30]. 

• Προέρχεται από τη λέξη «επαγγελματικός» [17]. 

• Είναι μονολεκτικός όρος και αποδίδει πιο πιστά τον αγγλικό όρο [50]. 

• Η επιλογή δεν είναι δεσμευτική, αφού τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 

του επαγγελματισμού και του επαγγελματία απουσιάζουν από τις 

περιγραφές των όρων [7]. 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«επαγγελματοποίηση» αιτιολόγησαν την επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Είναι δόκιμος όρος που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί αρκετά στο πλαίσιο 

της επιστημονικής κοινότητας [6, 13]. 

• Αποδίδει πιο πιστά το περιεχόμενο της έννοιας (δημιουργία 

επαγγέλματος, μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα), τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμα [6, 13, 19, 22, 44, 47]. 

• Είναι μονολεκτικός όρος και αποδίδει πιο πιστά τον αγγλικό όρο [6]. 

• Υποδηλώνει το άτομο που διαθέτει όχι μόνο προσόντα αλλά και 

πείρα και προσωπικότητα και πειθαρχία [16]. 

• Αναφέρεται στη δημιουργία επαγγέλματος και όχι στη δημιουργία 

επαγγελματισμού [47]. 

• Ικανοποιούνται οι λόγοι που αναφέρονται στην επεξήγηση των 

όρων αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ο όρος 

«επαγγελματικοποίηση» [19]. 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο «διαδικασία του 

επαγγελματισμού» αιτιολόγησαν την επιλογή τους ως ακολούθως: 
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• Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη, που περνά από διάφορες 

φάσεις και αναφέρεται σε (προσωπική) δέσμευση για βελτίωση [18, 

26, 34, 48, 49]. 

• Αναφέρεται σε μια διαδικασία σε εξέλιξη, όπως και ο όρος 

«εξεπαγγελματισμός» [26]. 

• Αποδίδει σωστά τον αγγλικό όρο, όπως και ο όρος 

«επαγγελματικοποίηση», που ως μονολεκτικός ίσως είναι πιο 

εύχρηστος [49]. 

• Ενέχει περισσότερο την έννοια της προσωπικής δέσμευσης σε έναν 

σκοπό, σε αντίθεση με τον όρο "επαγγελματικοποίηση", που 

υποκρύπτει μια πιθανή πορεία μετάβασης καθοριζόμενη "από 

πάνω", καθώς και σε αντίθεση με τον όρο "επαγγελματοποίηση", 

που υπονοεί μια πιθανή κακώς εννοούμενη μετάβαση σε έναν 

"δημοσιοϋπαλληλισμό" [18]. 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«εξεπαγγελματισμός» αιτιολόγησαν την επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Πρόκειται για επιτυχημένο ελληνικό όρο [29, 38]. 

• Αναφέρεται σε διεργασία με διαδοχικές φάσεις που οδηγούν στον 

«επαγγελματισμό» [29]. 

• Αναφέρεται σε διεργασία μετατροπής ασχολίας σε επάγγελμα [36]. 

• Αναφέρεται σε διεργασία μετατροπής ασχολίας σε επάγγελμα, αν 

και παρόμοιο νόημα έχει και ο όρος «διαδικασία του 

επαγγελματισμού», αφού και οι δυο περιλαμβάνουν το ατέρμον της 

διεργασίας [36]. 

Οι ειδικοί που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν αιτιολόγησαν την 

επιλογή τους ως ακολούθως: 
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• Από τη στιγμή που υιοθετούμε τον αρχικό ορισμό του Hoyle, δεν έχει 

σημασία ποια από τις πιο πάνω λέξεις θα χρησιμοποιηθεί [28]. 

• Αν και δεν αμφισβητούνται οι αναλύσεις των γλωσσολόγων, στον 

επαγγελματικό τομέα η λέξη επαγγελματίας έχει άλλη έννοια: 

Είναι αυτός που ασχολείται με κάποιο αντικείμενο και 

συγκεντρώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως καλή γνώση του 

αντικειμένου, τιμιότητα, ηθική, τυπικότητα, αγάπη προς το 

αντικείμενο κλπ [42]. 

Στο πέμπτο υποθετικό σενάριο (Τυπολογίες δημιουργίας 

επαγγέλματος / Typologies for profession creation) απάντησαν και οι 49 ειδικοί 

που συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο. Για τους Εκπαιδευτές απάντησαν 48 

ειδικοί και για τους Εκπαιδευτικούς 49. 

Τα αποτελέσματα για τους Εκπαιδευτές ήταν τα ακόλουθα: 

• Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and 

certification of competence) (44 ειδικοί) 

• Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of 

theoretical knowledge and skills) (37 ειδικοί) 

• Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development 

and promotion) (27 ειδικοί) 

• Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) (21 

ειδικοί) 

• Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) (19 ειδικοί) 

• Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the 

users of the service). (18 ειδικοί) 

• Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) (13 ειδικοί) 
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• Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of membership) (13 ειδικοί) 

• Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

(11 ειδικοί) 

• Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a sub-culture) (10 

ειδικοί) 

• Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του επαγγέλματος, ικανή να 

αποκρούσει τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (compensation 

relevant to the status of the profession) (10 ειδικοί) 

• Δημόσια αποδοχή (public acceptance) (6 ειδικοί) 

• Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην 

εξειδικευμένη γνώση (authority in relation to policies and processes, 

based on expertise) (3 ειδικοί) 

• Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service) (ένας ειδικός) 

Τα αποτελέσματα για τους Εκπαιδευτικούς ήταν τα ακόλουθα: 

• Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of 

theoretical knowledge and skills) (37 ειδικοί) 

• Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of membership) (25 ειδικοί) 

• Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development 

and promotion) (24 ειδικοί) 

• Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and 

certification of competence) (22 ειδικοί) 

• Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) (19 ειδικοί) 
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• Δημόσια αποδοχή (public acceptance) (19 ειδικοί) 

• Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) (18 ειδικοί) 

• Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

(14 ειδικοί) 

• Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) (13 

ειδικοί) 

• Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a sub-culture) (11 

ειδικοί) 

• Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the 

users of the service). (10 ειδικοί) 

• Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του επαγγέλματος, ικανή να 

αποκρούσει τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (compensation 

relevant to the status of the profession). (9 ειδικοί) 

• Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service). (9 ειδικοί) 

• Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην 

εξειδικευμένη γνώση (authority in relation to policies and processes, 

based on expertise). (8 ειδικοί) 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, τα ακόλουθα τέσσερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγέλματος βρίσκονται στις τελευταίες 

πέντε θέσεις στις προτιμήσεις των ειδικών τόσο στον κατάλογο των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του επαγγέλματος για τον Εκπαιδευτή όσο 

και στον κατάλογο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του επαγγέλματος 

για τον Εκπαιδευτικό: 

• Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a sub-culture) 

(συνολικά 21 προτιμήσεις) 
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• Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του επαγγέλματος, ικανή να 

αποκρούσει τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (compensation 

relevant to the status of the profession). (συνολικά 19 προτιμήσεις) 

• Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην 

εξειδικευμένη γνώση (authority in relation to policies and processes, 

based on expertise). (συνολικά 11 προτιμήσεις) 

• Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service). (συνολικά 10 προτιμήσεις) 

Στο έκτο υποθετικό σενάριο (Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση 

Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων / Regulation or "Semi-regulation" or 

Deregulation of Teaching Professions) απάντησαν 48 από τους 49 ειδικούς που 

συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο. Τόσο για τους Εκπαιδευτές όσο και για τους 

Εκπαιδευτικούς τοποθετήθηκαν 48 ειδικοί. 

Όσον αφορά τους Εκπαιδευτές, σχεδόν οι μισοί (23 ειδικοί) υποστήριξαν 

τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και οι άλλοι μισοί (25 ειδικοί) 

την ημι-ρύθμιση. Για τους Εκπαιδευτικούς, πάνω από τρεις στους τέσσερεις (37 

ειδικοί) υποστήριξαν τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, 

περίπου ένας στους πέντε (10 ειδικοί) υποστήριξαν την ημι-ρύθμιση και ένας 

ειδικός υποστήριξε τη μη ρύθμιση / απορρύθμιση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 23 ειδικούς που υποστήριξαν τη 

ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή σχεδόν όλοι (22 ειδικοί) 

υποστήριξαν, επίσης, τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, εκτός 

από έναν, ο οποίος υποστήριξε την ημι-ρύθμισή του. Εξάλλου, από τους 25 

ειδικούς που υποστήριξαν την ημι-ρύθμιση του επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτή, σχεδόν δύο στους πέντε (9 ειδικοί) υποστήριξαν και την ημι-

ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, τρεις στους πέντε (15 ειδικοί) 

υποστήριξαν τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού και μόνο ένας 

υποστήριξε τη μη ρύθμιση / απορρύθμισή του. 
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Από την άλλη, σημειώνεται ότι από τους 37 ειδικούς που υποστήριξαν 

ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, τρεις στους πέντε (22 ειδικοί) 

υποστήριξαν, επίσης, τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και οι 

υπόλοιποι δύο στους πέντε (15 ειδικοί) υποστήριξαν την ημι-ρύθμισή του. 

Τέλος, από τους δέκα ειδικούς που υποστήριξαν ημι-ρύθμιση του 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, σχεδόν όλοι (9 ειδικοί) υποστήριξαν, 

επίσης, την ημι-ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και μόνο ένας 

ειδικός υποστήριξε τη ρύθμισή του. 

Από τους 48 ειδικούς που απάντησαν στο έκτο υποθετικό σενάριο, 

σχεδόν τρεις στους πέντε (28 ειδικοί) αιτιολόγησαν την απάντησή τους. Στη 

συνέχεια κωδικοποιούνται τα επιχειρήματά τους για υποστήριξη των 

επιλογών τους. 

Οι ειδικοί που υποστήριξαν τη ρύθμιση τόσο του επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτή όσο και του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, αιτιολόγησαν την 

επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, προς όφελος των εκπαιδευόμενων 

ανηλίκων και ενηλίκων [1, 3, 7, 17, 32, 43, 48]. 

• Προστασία του επαγγελματισμού και των συμφερόντων των 

επαγγελματιών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών [3, 16, 17, 28, 29, 36, 

40, 48, ]. 

• Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας εν μέσω ανταγωνισμού και παγκοσμιοποίησης 

[7, 32, 48]. 
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• Πρόκειται για επαγγέλματα ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση 

της κοινωνίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της 

χώρας [17, 21, 32]. 

• Ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπίπτουν ως 

ρόλοι και είναι απαραίτητη και στους δυο η θεωρητική κατάρτιση και 

η επαγγελματική τους ανάπτυξη [36]. 

Οι ειδικοί που υποστήριξαν την ημι-ρύθμιση τόσο του επαγγέλματος 

του Εκπαιδευτή όσο και του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, αιτιολόγησαν 

την επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Η ημι-ρύθμιση επιτυγχάνει ένα ελάχιστο επίπεδο προσόντων / 

ικανοτήτων [38, 44, 45, 47]. 

• Η ημι-ρύθμιση προσδίδει κάποιο σχετικό κύρος, μια προστιθέμενη 

αξία [44, 45, 47]. 

• Η ημι-ρύθμιση επιτρέπει τη συνύπαρξη Εκπαιδευτών και 

Εκπαιδευτικών με προσόντα διαφόρων επιπέδων, χωρίς φυσικά να 

τους εξισώνει, και έτσι εμποδίζει τη μετατροπή του επαγγέλματος 

σε κλειστό κύκλωμα, προστατεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

[45, 47]. 

• Ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός πρέπει να είναι μάλλον 

εμπνευστές παρά αυθεντίες, οπότε η αυστηρή ρύθμιση με υψηλά 

απαιτούμενα προσόντα είναι αχρείαστη. [38, 45]. 

Οι ειδικοί που υποστήριξαν την ημι-ρύθμιση του επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτή αλλά τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, 

αιτιολόγησαν την επιλογή τους ως ακολούθως: 

• Η ημι-ρύθμιση παρέχει σε κάποιον τη δυνατότητα να γίνει 

Εκπαιδευτής ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων [19, 49, 50]. 
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• Η ημι-ρύθμιση είναι κατάλληλη για τον Εκπαιδευτή, ο οποίος 

απαιτείται να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό του 

και διαπροσωπικές δεξιότητες [50]. 

• Η ημι-ρύθμιση παρέχει σε κάποιον τη δυνατότητα να γίνει 

Εκπαιδευτής, μέσω αναγνώρισης της προηγούμενης μη τυπικής ή 

και άτυπης μάθησης / επαγγελματικής πείρας [19, 50, 51]. 

• Η ημι-ρύθμιση διασφαλίζει έναν στοιχειώδη έλεγχο [19, 49]. 

• Η ημι-ρύθμιση που ισχύει στο επάγγελμα του Εκπαιδευτή συνάδει 

με τους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με βάση τους 

οποίους κάποιος επιλέγεται για την αξία του [14, 19, 22]. 

• Η ημι-ρύθμιση είναι κατάλληλη για το επάγγελμα του Εκπαιδευτή 

για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα συνολική αποδοχή [6]. 

• Η ημι-ρύθμιση παρέχει στους Εκπαιδευτές ευρύτερο πεδίο δράσης 

και μεγαλύτερη αυτονομία απ’ ότι η ρύθμιση που ισχύει στο 

επάγγελμα του Εκπαιδευτικού [18, 42]. 

• Η ρύθμιση δεν συνάδει με το επάγγελμα του Εκπαιδευτή διότι η 

υπερβολική παρέμβαση ενδεχομένως να προκαλεί φυγή των 

ικανότερων από το επάγγελμα [19]. 

• Οι Εκπαιδευτές που είναι και Εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από 

έναν κακώς νοούμενο «συντεχνιακό» επαγγελματισμό, που δεν 

συνάδει με την εκπαίδευση ενηλίκων [18]. 

• Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Εκπαιδευτικούς να 

δραστηριοποιηθούν ως Εκπαιδευτές ενηλίκων, ακριβώς λόγω της 

ημι-ρύθμισης του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή [18]. 

• Η ρύθμιση που ισχύει στο επάγγελμα του Εκπαιδευτικού συνάδει με 

τα αυστηρά όρια της τυπικής μάθησης και του σχολικού αναλυτικού 

προγράμματος [18, 19, 42]. 
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• Η ρύθμιση είναι κατάλληλη για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, 

ώστε να διασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων και 

προσόντων, τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [9, 49, 50]. 

• Η ρύθμιση είναι κατάλληλη για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, 

ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση των κατάλληλων γνώσεων 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας [19, 22, 42]. 

• Η ρύθμιση είναι κατάλληλη για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, 

όπου δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η επαγγελματική πείρα [51]. 

• Η ρύθμιση είναι κατάλληλη για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, 

για το οποίο υπάρχει συνολική αποδοχή [6]. 

Στο έβδομο υποθετικό σενάριο (Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο 

«Πρότυπο» Επάγγελμα / Teaching Profession as the New "Model" Profession) 

απάντησαν και οι 49 ειδικοί που συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο. Για τους 

Εκπαιδευτές τοποθετήθηκαν όλοι (49 ειδικοί) ενώ για τους Εκπαιδευτικούς 

τοποθετήθηκαν όλοι εκτός από έναν (48 ειδικοί). 

Από τους 49 ειδικούς που τοποθετήθηκαν για τον Εκπαιδευτή, περίπου 

τέσσερεις στους πέντε (39 ειδικοί) δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως (21 ειδικοί) 

ή συμφωνούν (18 ειδικοί) με το υποθετικό σενάριο και ένας στους πέντε (10 

ειδικοί) δήλωσαν ότι διαφωνούν (5 ειδικοί) ή διαφωνούν πλήρως με αυτό (5 

ειδικοί). 

Από τους 48 ειδικούς που τοποθετήθηκαν για τον Εκπαιδευτικό, 

περίπου τέσσερεις στους πέντε (39 ειδικοί) δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως 

(20 ειδικοί) ή συμφωνούν (19 ειδικοί) με το υποθετικό σενάριο και ένας στους 

πέντε (9 ειδικοί) δήλωσαν ότι διαφωνούν (3 ειδικοί) ή διαφωνούν πλήρως με 

αυτό (6 ειδικοί). 

Από τους 39 ειδικούς που δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως ή 

συμφωνούν για τον Εκπαιδευτή, σχεδόν όλοι (37 ειδικοί) δήλωσαν, επίσης, ότι 
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είτε συμφωνούν πλήρως είτε συμφωνούν και για τον Εκπαιδευτικό. Τα 

επιχειρήματα που αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Για να αποκτήσουν αίγλη τα επαγγέλματα του Εκπαιδευτικού και 

του Εκπαιδευτή θα πρέπει τόσο ο Εκπαιδευτής όσο και ο 

Εκπαιδευτικός να καταβάλλουν προσωπική προσπάθεια για να 

μεταδίδουν τη γνώση τους κατά τρόπο που να μειώνουν τον κίνδυνο 

της αμάθειας και της ημιμάθειας [44, 45, 50, 51]. 

• Για να αποκτήσουν αίγλη τα επαγγέλματα του Εκπαιδευτικού και 

του Εκπαιδευτή θα πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι δεν είναι 

απλά επαγγέλματα αλλά λειτουργήματα που έχουν στο επίκεντρο 

την καλλιέργεια του πνεύματος, την ανάπτυξη στοχαστικής, 

κριτικής και δημιουργικής ικανότητας και το ευ ζην του ανθρώπου 

[13, 21, 44, 48, 50]. 

• Για να αποκτήσουν αίγλη τα επαγγέλματα του Εκπαιδευτικού και 

του Εκπαιδευτή, πέρα από την προστασία από την αμάθεια ή και την 

ημιμάθεια μέσω της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, πρέπει να 

παρέχουν και καθοδήγηση, εμψύχωση και διαμόρφωση στάσεων και 

συμπεριφορών [21, 44, 47, 49, 50]. 

• Η αίγλη ενός επαγγέλματος σχετίζεται με το κατά πόσον τα 

αποτελέσματά του είναι άμεσα και εμφανή [2, 26]. 

• Για να αποκτήσουν αίγλη τα επαγγέλματα του Εκπαιδευτικού και 

του Εκπαιδευτή θα πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει την 

ασημαντότητά του μέσα στην πολυπλοκότητα του σύμπαντος και 

να αντιληφθεί ότι η γνώση τον οδηγεί στην αυτογνωσία και την 

αυτοπραγμάτωση [36]. 

• Για να αποκτήσει αίγλη το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού θα πρέπει, 

όπως γίνεται στην περίπτωση των γιατρών και των δικηγόρων, οι 
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Εκπαιδευτικοί να έχουν περίοδο άσκησης για να αποκτήσουν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος, πχ Εκπαιδευτικού χημικού, Εκπαιδευτικού 

μαθηματικού, Εκπαιδευτικού ιστορικού κλπ [6]. 

• Για να αποκτήσει αίγλη το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού θα πρέπει, 

μεταξύ άλλων, να καταργηθεί η μονιμότητα μετά τον διορισμό [26]. 

• Δίνεται βαρύτητα στον Εκπαιδευτή διότι οι εκπαιδευόμενοί του θα 

διαδραματίσουν ρόλο για τη διαμόρφωση της κοινωνίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι οι εκπαιδευόμενοι του Εκπαιδευτικού [45]. 

• Στην περίπτωση του Εκπαιδευτή η διαδικασία πιστοποίησης και η 

εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο προσδίδει αίγλη στο επάγγελμα [6]. 

Από την άλλη, από τους δέκα ειδικούς που δήλωσαν ότι διαφωνούν ή 

διαφωνούν πλήρως για τον Εκπαιδευτή οι οκτώ δήλωσαν, επίσης, ότι είτε 

διαφωνούν πλήρως είτε διαφωνούν και για τον Εκπαιδευτικό. Τα 

επιχειρήματα που αναφέρθηκαν κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Η αίγλη των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, εκτός από την 

διάσταση της προστασίας, εξαρτάται και από την κοινωνική 

αποδοχή τους και από την ελκυστικότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας [9]. 

• Η αίγλη των επαγγελμάτων οφείλεται στην ικανότητά τους να 

ασκούν έλεγχο στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, μέσω της 

προσφοράς των μελών τους και να διαμορφώνουν τις αμοιβές τους. 

Οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευτικοί δεν είναι τόσο οργανωμένοι 

ώστε να ασκούν έλεγχο της προσφοράς των μελών τους, συνεπώς, 

αποδέχονται την αμοιβή που η κοινωνία είναι διατεθειμένη να 

πληρώσει για τις υπηρεσίες τους [14]. 

• Παλαιότερα και οι Εκπαιδευτικοί απολάμβαναν εκτίμησης και 

καλής φήμης. Σήμερα έχουν χάσει την παλιά τους αίγλη όχι μόνο οι 
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Εκπαιδευτικοί αλλά και τα λοιπά λεγόμενα πρότυπα επαγγέλματα 

[42]. 

• Ως προς την αίγλη των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων υπάρχουν 

χώρες όπου η κατάσταση είναι διαφορετική τόσο προς τη μία όσο και 

προς την άλλη κατεύθυνση [28]. 

• Η αίγλη των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων δεν συνδέεται μόνο με 

τη γνώση αλλά και με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την 

κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κλπ [33]. 

Εξάλλου, ένας ειδικός που διαφώνησε με το υποθετικό σενάριο σε 

σχέση με τον Εκπαιδευτή και συμφώνησε σε σχέση με τον Εκπαιδευτικό 

αιτιολόγησε την τοποθέτησή του ως εξής: 

• Κάθε τι που θεσμοθετείται ως επάγγελμα χάνει την ομορφιά του 

αλλά και την επαγγελματική αξιοπρέπειά του [38]. 

Τέλος, ένας άλλος ειδικός που συμφώνησε πλήρως σε σχέση με τον 

Εκπαιδευτή και διαφώνησε πλήρως σε σχέση με τον Εκπαιδευτικό αιτιολόγησε 

την τοποθέτησή του ως εξής: 

• Η αίγλη των επαγγελμάτων δυστυχώς ταυτίζεται με το ύψος των 

εισοδημάτων και την αισχροκέρδεια. Οι Εκπαιδευτικοί αποτελούσαν 

ανέκαθεν το επάγγελμα που σχετιζόταν με την ευζωία, κάτι που δεν 

ικανοποιείται από κανένα εκ των τριών πρότυπων επαγγελμάτων 

ούτε τους Εκπαιδευτές. Η πρόσβαση του ανθρώπου στην εκπαίδευση 

μπορεί να κάνει αχρείαστους γι’ αυτόν γιατρούς και δικηγόρους [7]. 
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4.2 ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ποσοτικά δεδομένα σε σχέση με τις 

τοποθετήσεις των ειδικών κατά τον δεύτερο Δελφικό γύρο και 

κωδικοποιούνται τα ποιοτικά δεδομένα κατά υποθετικό σενάριο: 

1. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning climate 

Στο πρώτο υποθετικό σενάριο τοποθετήθηκαν και οι 43 ειδικοί που 

συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο. Από αυτούς, σχεδόν όλοι (41 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως (18 ειδικοί) ή συμφωνούν (23 ειδικοί) με το 

υποθετικό σενάριο και μόνο δύο ειδικοί δήλωσαν ότι διαφωνούν με αυτό. 

Τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από ειδικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι 

συμφωνούν πλήρως ή συμφωνούν, κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Το κλίμα της μάθησης συσχετίζεται με το συγκείμενο της μάθησης 

ως εξής: Το κλίμα της μάθησης είναι στο υψηλότερο σημείο του όταν 

το συγκείμενο της μάθησης είναι πιο εμφανές και αντιληπτό από 

τους εκπαιδευομένους ενώ βρίσκεται στο ναδίρ του όταν η μάθηση 

είναι αφηρημένη έως και αποπλαισιωμένη [14]. 

• Ο «κύκλος» του κλίματος μάθησης συσχετίζεται με τη διαφορετική 

σε κάθε στάδιο της ζωής, επίδραση της παρακίνησης. Όσο 

μεγαλύτερη η αυτό-παρακίνηση τόσο ψηλότερα στον «κύκλο» του 

κλίματος μάθησης [16, 41]. 

• Η χρήση συμμετοχικών τεχνικών και συνεπακόλουθα το κλίμα της 

μάθησης συσχετίζονται με τον βαθμό επίδρασης του αναλυτικού 

προγράμματος, την πίεση του χρόνου για κάλυψη της διδακτέας ή 

και εξεταστέας ύλης και τον βαθμό ελευθερίας των διδασκόντων. 

Όσο πιο περιοριστικό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα τόσο οι 
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δυνατότητες για χρήση συμμετοχικών τεχνικών περιορίζονται και 

το κλίμα της μάθησης κατεβαίνει προς το πιο χαμηλό σημείο του 

«κύκλου» [2, 13, 26, 36, 47]. 

• Ο βαθμός αξιοποίησης των ενεργητικών προσεγγίσεων εξαρτάται 

από τη φύση του γνωστικού αντικειμένου [8, 12]. 

• Η Εκπαίδευση της Προσχολικής Ηλικίας με χρήση της 

ανακαλυπτικής μάθησης έχει στα υπέρ της το αθώο, έτοιμο για την 

εγχάραξη των βασικών εννοιών, γεμάτο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό ακροατήριό της [6, 16, 21, 41]. 

• Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων το κλίμα της μάθησης είναι στο 

υψηλότερο σημείο του επειδή ο εκπαιδευόμενος προσέρχεται 

εθελοντικά με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, 

μετέχοντας στη διαδικασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων [6, 16, 

36, 41]. 

• Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων προσεγγίζει στο «ζενίθ» του «κύκλου» του 

κλίματος μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας (αλλά 

δεν τον συναντά) [21, 47, 49]. 

• Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων οι συμμετοχικές τεχνικές είναι 

ζητούμενες και απαραίτητες, καθώς η μάθηση στηρίζεται στα 

βιώματα του εκπαιδευομένου [36]. 

2. Από τη διδασκαλία στους πολλαπλούς ρόλους του 

εκπαιδεύοντος: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to multiple roles of the 

educator: Return to the roots 

Στο δεύτερο υποθετικό σενάριο απάντησαν και οι 43 ειδικοί που 

συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο. Για τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας 

και για τον Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης τα αποτελέσματα ήταν 

ακριβώς τα ίδια. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι (41 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση 
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με το πρότυπο ισχύει απόλυτα (22 ειδικοί) ή σε μεγάλο βαθμό (19 ειδικοί), μόνο 

δύο ειδικοί δήλωσαν ότι η ταύτιση ισχύει σε μικρό βαθμό και κανένας δεν 

δήλωσε ότι η ταύτιση δεν ισχύει καθόλου. Για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων τα 

αποτελέσματα ήταν περίπου τα ίδια. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι (41 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι η ταύτιση με το πρότυπο ισχύει απόλυτα (13 ειδικοί) ή σε μεγάλο 

βαθμό (28 ειδικοί), μόνο δύο ειδικοί δήλωσαν ότι η ταύτιση ισχύει σε μικρό 

βαθμό και κανένας δεν δήλωσε ότι η ταύτιση δεν ισχύει καθόλου. Για τον 

Εκπαιδευτικό Δημοτικής Εκπαίδευσης τέσσερεις στους πέντε (34 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι η ταύτιση με το πρότυπο ισχύει απόλυτα (5 ειδικοί) ή σε μεγάλο 

βαθμό (29 ειδικοί), ένας στους τέσσερεις (9 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση 

ισχύει σε μικρό βαθμό και κανένας δεν δήλωσε ότι η ταύτιση δεν ισχύει 

καθόλου. Για τον Διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δύο στους πέντε 

(18 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση με το πρότυπο ισχύει σε μεγάλο βαθμό, 

τέσσερεις στους εννέα (20 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση ισχύει σε μικρό 

βαθμό και ένας στους εννέα (5 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση δεν ισχύει 

καθόλου. Τέλος, για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ένας 

στους επτά (6 ειδικοί) δήλωσαν ότι η ταύτιση με το πρότυπο ισχύει απόλυτα 

(ένας ειδικός) ή σε μεγάλο βαθμό (5 ειδικοί) και έξι στους επτά (37 ειδικοί) 

δήλωσαν ότι η ταύτιση ισχύει σε μικρό βαθμό (31 ειδικοί) ή καθόλου (6 ειδικοί). 

3. Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού / Correlation between 

Trainer and Teacher 

Στο τρίτο υποθετικό σενάριο απάντησαν και οι 43 ειδικοί που 

συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο. Με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, οι 

ρόλοι ή λειτουργίες κατατάσσονται κατά σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου 

αριθμού δηλώσεων ότι αυτοί ή αυτές εφαρμόζουν ΚΑΙ στους ΔΥΟ (τόσο στον 

Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό). Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο 
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κάτω, ενώ στην αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων επί του 

συνόλου των δηλώσεων για τον συγκεκριμένο ρόλο ή λειτουργία: 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Development of critical thinking) [41/43] 

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων (Assessment of learners) [41/43] 

Προγραμματισμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(Planning and organising learning activities) [40/42] 

Μετάδοση γνώσεων (Delivery of knowledge) [40/43] 

Δημιουργία ευχάριστου κλίματος μάθησης (Establishing pleasant 

learning climate) [40/43] 

Διάγνωση ομαδικών και ατομικών Εκπαιδευτικών αναγκών 

εκπαιδευομένων (Identification of group and individual learning needs of 

learners) [38/41] 

Χρήση διαδραστικών και συμμετοχικών προσεγγίσεων (Using 

interactive and participatory approaches) [39/43] 

Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης (Development of creative thinking) 

[39/43] 

Σχεδιασμός μαθήματος / Εκπαιδευτικής ενότητας (Lesson / learning 

module design) [38/42] 

Ειδικός στη μάθηση (Expert in learning) [37/42] 

Παροχή θεωρητικής μάθησης (Provision of theoretical learning) [37/43] 

Προαγωγή διανοητικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing 

learners’ IQ) [36/42] 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη στάσεων / διαμόρφωση 

συμπεριφοράς (Facilitating learners to develop attitudes and transform 

behaviour) [36/43] 

Ειδικός που εκπαιδεύει στα θέματα της ειδικότητάς του (Expert 

providing learning related to his/her expertise) [35/42] 



 193 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μέσων ή/και υλικών (Design 

and/or selection of learning aids and/or materials) [34/42] 

Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας (Evaluation of learning process) 

[34/42] 

Προαγωγή συναισθηματικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing 

learners’ EQ) [34/43] 

Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων / Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Curriculum development / Design of learning activities ) [33/42] 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μεθόδων ή/και τεχνικών 

(Design and/or selection of learning methods and/or techniques) [33/42] 

Παροχή πρακτικής μάθησης (Provision of practical learning) [33/42] 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (Facilitating learners to develop skills and competences) [33/43] 

Προετοιμασία και Διαρρύθμιση Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

(Preparation and arrangement of learning environment) [32/42] 

Μετάδοση τεχνογνωσίας (Delivery of know-how) [32/43] 

Αξιολόγηση περιβάλλοντος μάθησης (Evaluation of learning 

environment) [30/42] 

Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης (Design of evaluation system) 

[27/42] 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε εθνικό επίπεδο 

(Identification of learning needs nationwide) [24/41] 

Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης (Design of evaluation tools) [24/42] 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο οργανισμού 

(Identification of learning needs of an organisation) [16/41] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι για 22 από τους 28 

ρόλους πάνω από τρεις στους τέσσερεις ειδικοί συμφωνούν ότι αυτοί οι ρόλοι 
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εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό, για άλλους 

πέντε ρόλους πάνω από τους μισούς ειδικοί συμφωνούν ότι αυτοί οι ρόλοι 

εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό και μόνο για 

έναν ρόλο η πλειονότητα των ειδικών θεωρούν ότι αυτός δεν εφαρμόζει και 

στους δύο, τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση αυτή, πάνω 

από τρεις στους πέντε ειδικοί (25 ειδικοί) συμφωνούν ότι ο συγκεκριμένος 

ρόλος εφαρμόζει μόνο στον Εκπαιδευτή. 

Εξάλλου, με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, τα περιβάλλοντα 

παροχής υπηρεσιών κατατάσσονται κατά σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου 

αριθμού δηλώσεων ότι αυτά εφαρμόζουν ΚΑΙ στους ΔΥΟ (τόσο στον 

Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό). Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο 

κάτω, ενώ στην αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων επί του 

συνόλου των δηλώσεων για το συγκεκριμένο περιβάλλον: 

Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, πχ Σχολεία, Πανεπιστήμια και 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Education and Training Institutions) 

[39/42] 

Μη επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά, Γυμνάσια, Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας, Ελεύθερα 

ή Λαϊκά Πανεπιστήμια και Σχολές Γονέων (Non vocationally-oriented 

Institutions) [38/43] 

Επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Τεχνικές και 

Επαγγελματικές Σχολές, Στρατιωτικές Σχολές, Ακαδημίες Δημόσιας 

Διοίκησης, Κέντρα Παραγωγικότητας και Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Vocationally-oriented Institutions) [30/41] 

Εργασιακοί Χώροι (Workplace) [16/43] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι για τρία από τα τέσσερα 

περιβάλλοντα πάνω από επτά στους δέκα ειδικοί συμφωνούν ότι αυτά 
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εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό και για το 

τέταρτο περιβάλλον η πλειονότητα των ειδικών θεωρούν ότι αυτό δεν 

εφαρμόζει και στους δύο, τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό. Στην 

περίπτωση αυτή, πάνω από τρεις στους πέντε ειδικοί (27 ειδικοί) συμφωνούν 

ότι ο συγκεκριμένος ρόλος εφαρμόζει μόνο στον Εκπαιδευτή. 

Επίσης, με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, οι τύποι απασχόλησης 

κατατάσσονται κατά σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων 

ότι αυτοί εφαρμόζουν ΚΑΙ στους ΔΥΟ (τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον 

Εκπαιδευτικό). Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο κάτω, ενώ στην αγκύλη 

παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων επί του συνόλου των 

δηλώσεων για τον συγκεκριμένο τύπο: 

Πλήρης απασχόληση (Full-time employment) [35/42] 

Μόνιμη απασχόληση (Permanent employment) [32/43] 

Μερική απασχόληση (Part-time employment) [32/43] 

Περιστασιακή απασχόληση (Occasional employment) [30/43] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι και για τους τέσσερεις 

τύπους απασχόλησης πάνω από δύο στους τρεις ειδικοί συμφωνούν ότι αυτοί 

εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό. 

Τέλος, με βάση τις δηλώσεις των ειδικών, οι υποψήφιες για επιλογή 

κοινές ονομασίες προκειμένου να αποδίδεται με αυτές τόσο ο Εκπαιδευτής όσο 

και ο Εκπαιδευτικός, κατατάσσονται κατά σειράν προτίμησης ως ακολούθως 

(σε αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω προτιμήσεων επί του συνόλου 

των δηλώσεων): 

«Εκπαιδεύων (Educator)» [20/43] 

«Εμψυχωτής Μάθησης (Learning Facilitator)» [9/43] 

«Καθοδηγητής Μάθησης (Learning Instructor)» [6/43] 

«Εκπαιδευτής (Trainer)» [3/43] 
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«Άλλο (Other)»: Δάσκαλος [2/43] 

«Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Trainer)» [1/43] 

«Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning (Teacher)» [1/43] 

«Εκπαιδευτικός (Teacher)» [1/43] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι καμιά από τις εν λόγω 

ονομασίες δεν συγκεντρώνει την προτίμηση της απόλυτης πλειοψηφίας των 

ειδικών, ωστόσο, η ονομασία «Εκπαιδεύων (Educator)» φαίνεται ότι 

συγκεντρώνει την προτίμηση σχεδόν των μισών ειδικών και η ονομασία 

«Εμψυχωτής Μάθησης (Learning Facilitator)» την προτίμηση πάνω από ενός 

στους πέντε ειδικούς. 

4. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / 

«Επαγγελματικοποίηση» / «Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / 

«Εξεπαγγελματισμός» 

Στο τέταρτο υποθετικό σενάριο απάντησαν οι 42 από τους 43 ειδικούς 

που συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο. Με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, οι 

εναλλακτικοί όροι για απόδοση στα ελληνικά του όρου «professionalisation» 

κατατάσσονται κατά σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων 

για την καταλληλότητά τους. Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο κάτω, ενώ 

στην αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων καταλληλότητας 

επί του συνόλου των δηλώσεων για τον συγκεκριμένο όρο: 

«Επαγγελματοποίηση» [25/42] 

«Εξεπαγγελματισμός» [25/42] 

«Επαγγελματικοποίηση» [24/42] 

«Διαδικασία του επαγγελματισμού» [18/42] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι για τρεις από τους 

τέσσερεις όρους πάνω από τους μισούς ειδικοί συμφωνούν ότι αυτοί είναι 

κατάλληλοι για να αποδώσουν στα ελληνικά τον όρο «professionalisation». 
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Εξάλλου, με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, οι εναλλακτικοί όροι για 

απόδοση στα ελληνικά του όρου «professionalisation» κατατάσσονται κατά 

σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων ως προς το ποιος από 

αυτούς θεωρείται ως ο πιο κατάλληλος. Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο 

κάτω, ενώ στην αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων επί του 

συνόλου των δηλώσεων: 

«Επαγγελματοποίηση» [14/42] 

«Εξεπαγγελματισμός» [12/42] 

«Επαγγελματικοποίηση» [9/42] 

«Διαδικασία του επαγγελματισμού» [7/42] 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι κανένας από τους εν 

λόγω εναλλακτικούς όρους δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

ειδικών. Ωστόσο, οι δύο πρώτοι όροι συγκεντρώνουν την προτίμηση περίπου 

του ενός τρίτου των ειδικών ο καθένας. Τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν 

από ειδικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι προκρίνουν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«Επαγγελματοποίηση» κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Θεωρώ κατάλληλους και τους δύο όρους, «Επαγγελματοποίηση» και 

«εξεπαγγελματισμός» και προτιμώ τον όρο «Επαγγελματοποίηση» 

[39, 49]. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω παραδείγματα: Εκχριστιανισμός 

σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί στον χριστιανισμό, Εκπολιτισμός, 

σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί στον πολιτισμό, Εξισλαμισμός, 

σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί στον ισλαμισμό, τότε κατ’ 

επέκταση ο εξεπαγγελματισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι σημαίνει, 

τη διεργασία που οδηγεί στον επαγγελματισμό (και όχι στη 

κατάσταση του επαγγέλματος). Γι’ αυτό επιλέγω ως πιο κατάλληλο 

τον όρο «Επαγγελματοποίηση» [49]. 
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• Ο όρος «Επαγγελματοποίηση» έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε αρκετά 

επιστημονικά κείμενα και μάλλον τείνει να καθιερωθεί [13]. 

• Όλοι οι παραπάνω όροι είναι λίγο πολύ κατάλληλοι να αποδώσουν 

τον συγκεκριμένο αγγλικό όρο. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο 

πού αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα, στη διαδικασία δημιουργίας ενός 

επαγγέλματος, στη διαδικασία που οδηγεί σε επαγγελματισμό ή στη 

δημιουργία επαγγελματικής συνείδησης και επαγγελματικού status. 

Ο όρος επαγγελματοποίηση μου φαίνεται ευρύτερος καθώς 

περιλαμβάνει ή οδηγεί στα επόμενα στάδια [8]. 

• Η επαγγελματοποίηση προϋποθέτει τη βαθύτερη κατανόηση των 

απαιτήσεων ενός επαγγέλματος, αλλά και την ανάληψη της 

ατομικής και συλλογικής ευθύνης για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση 

του αντίστοιχου φορέα ενός επαγγέλματος [7]. 

Τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από ειδικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι 

προκρίνουν ως πιο κατάλληλο τον όρο «Εξεπαγγελματισμός» 

κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Με τον όρο αυτό δίνεται έμφαση στη διεργασία στο να δημιουργηθεί 

ένα επάγγελμα που συνάδει με την εξελικτική πορεία προς τη 

δημιουργία ενός επαγγελματος [6, 29, 45, 51]. 

• Επιλέγω τον όρο «εξεπαγγελματισμός» διότι είναι ελληνικός όρος 

που χρησιμοποιεί το παραγωγικό επίθημα «-ισμός», χωρίς να 

χρειάζεται να ενσωματώσει αντιδάνειο στην κατάληξη [20, 29, 38]. 

• Κατάλληλοι είναι μόνο οι όροι «εξεπαγγελματισμός» και 

«επαγγελματοποίηση» και κρίνω καταλληλότερο τον όρο 

«εξεπαγγελματισμός» [44]. 

• Κατά το "εκπολιστισμός" που δηλώνει μετάβαση προς τον 

πολιτισμό, όπως βέβαια και "εκδημοκρατισμός", μετάβαση προς τη 
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δημοκρατία και ο "εξεπαγελματισμός δηλώνει μετάβαση προς τον 

επαγγελματισμό (από μία κατάσταση μειωμένου ή ελλιπούς 

επαγγελματισμού προς μια κατάστασή ολοκλήρωσής του). Ενώ η 

κατάληξη «-ποίηση» δηλώνει δημιουργία, συνήθως εκ του μη όντος, 

όπως πολτοποίηση, συμπλεγματοποίηση, παραγοντοποίηση που 

σημαίνουν δημιουργία πολτού, συμπλέγματος και παραγόντων.. 

Δεν λέμε όμως, πολιτισμοποίηση (να ποιήσουμε πολιτισμό), ούτε 

πολιτισμικοποίηση (να ποιήσουμε πολιτισμικότητα). Ο 

εκπολιτισμός δηλώνει μετάβαση όχι δημιουργία. Στην αγγλική, η 

κατάληξη -isation ή -ism (professionalisation, professionalism) δεν έχει 

την έννοια της δημιουργίας μιας νέας κατάστασης, όπως στην 

περίπτωση της κατάληξης «-ποίηση» [38]. 

Το μοναδικό σχόλιο ειδικού για υποστήριξη του όρου 

«Επαγγελματικοποίηση» ως πιο κατάλληλου αναφέρει απλώς ότι «η λέξη 

‘Επαγγελματικοποίηση’ αποδίδει πιο σωστά την έννοια» [42]. 

Τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από ειδικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι 

προκρίνουν ως πιο κατάλληλο τον όρο «Διαδικασία του επαγγελματισμού», 

κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Η λέξη «διαδικασία» κάνει πιο ξεκάθαρο τον περιφραστικό όρο απ’ 

ότι είναι ένας μονολεκτικός όρος [14, 26, 36]. 

• Οι ορισμοί είναι ίδιοι ή παραπλήσιοι, αφού όλοι περιέχουν τις 

έννοιες διαδικασία ή διεργασία που οδηγεί στον επαγγελματισμό 

[26, 36]. 

• Ο καταλληλότερος όρος είναι «διαδικασία του επαγγελματισμού», 

διότι ο επαγγελματισμός δεν είναι ένας στατικός όρος άλλα μια 

συνεχής διαδικασία [48]. 
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• Ο όρος «διαδικασία του επαγγελματισμού» δηλώνει «την εξελικτική 

πορεία προς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή 

μιας ασχολίας σε επάγγελμα» (Hoyle, 1982) [2]. 

Τέλος, ένας ειδικός δεν τοποθετήθηκε και παρέπεμψε στο σχόλιό του 

στην εμπειρική έρευνα του πρώτου γύρου, σύμφωνα με το οποίο από τη στιγμή 

που υιοθετούμε τον αρχικό ορισμό του Hoyle, δεν είναι σημαντικό ποιος όρος 

θα χρησιμοποιηθεί, εφόσον αυτός θα αποδίδει τον ορισμό [28]. 

5. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for profession 

creation 

Στο πέμπτο υποθετικό σενάριο απάντησαν και οι 43 ειδικοί που 

συμμετέσχαν στον δεύτερο γύρο. Με βάση τις απαντήσεις των ειδικών, τα 

«χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγέλματος» κατατάσσονται κατά 

σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων ότι αυτά εφαρμόζουν 

ΚΑΙ στους ΔΥΟ (τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό). Η σειρά 

κατάταξης ακολουθεί πιο κάτω, ενώ στην αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των 

εν λόγω δηλώσεων επί του συνόλου των δηλώσεων για το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγέλματος: 

Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of theoretical 

knowledge and skills) [42/43]. 

Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) [42/43]. 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development and 

promotion) [40/43]. 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and certification 

of competence) [37/43]. 

Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) [37/43]. 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) [36/43]. 
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Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of membership) [36/43]. 

Δημόσια αποδοχή (public acceptance) [36/43]. 

Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the users 

of the service). [36/43]. 

Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

[35/43]. 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι και για όλα τα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος πάνω από τέσσερεις στους πέντε ειδικοί 

συμφωνούν ότι αυτά εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον 

Εκπαιδευτικό. Τα σχόλια των ειδικών κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

• Τα περισσότερα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα τόσο για τον 

Εκπαιδευτή όσο και για τον Εκπαιδευτικό [26, 32, 45, 48, 49]. 

• Τα δέκα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και για τον 

Εκπαιδευτή και για τον Εκπαιδευτικό [6, 7, 16, 38]. 

• Όλα τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και για τον Εκπαιδευτή 

και για τον Εκπαιδευτικό γιατί επιβάλλεται να έχουν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά για να είναι δυνατή και η αξιολόγησή τους για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων τους [16]. 

• Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού ούτε και μεταξύ εκπαιδευόμενου ενήλικα και 

εκπαιδευόμενου ανηλίκου [38]. 

• Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητα για τον Εκπαιδευτικό σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι είναι για τον Εκπαιδευτή [7]. 

• Η δημόσια αποδοχή δεν είναι απαραίτητη ούτε στον Εκπαιδευτή 

ούτε στον Εκπαιδευτικό [28, 45]. 
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• Ο κάθε Εκπαιδευτής ή Εκπαιδευτικός αποδεικνύει την αξία του με 

το έργο του και δεν χρειάζεται τη δημόσια αποδοχή [45]. 

• Μπορεί ένα επάγγελμα να μην είναι οικείο στο ευρύ κοινό (πχ 

σπάνιο, καινούριο, άγνωστο, εξειδικευμένο) και να μην έχει τη 

δημόσια αποδοχή [28]. 

• Η δημόσια αποδοχή δεν είναι τόσο απαραίτητη για τον Εκπαιδευτικό 

όσο είναι για τον Εκπαιδευτή [32]. 

• Οι σχέσεις με τους χρήστες/αποδέκτες της υπηρεσίας δεν είναι τόσο 

απαραίτητο χαρακτηριστικό για τον Εκπαιδευτικό όσο είναι για τον 

Εκπαιδευτή [32]. 

• Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη χρησιμότητα ή αναγκαιότητα της 

νομικής κατοχύρωσης είτε του Εκπαιδευτή είτε του Εκπαιδευτικού 

είτε και των δύο [19]. 

• Ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων διαχρονικά 

προβληματίζει [28, 48]. 

• Η δημιουργία επαγγελματικής οργάνωσης μπορεί να είναι χρήσιμη 

μέχρι να επιτευχθεί η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος [28, 

48]. 
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4.3. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατέθηκαν τα ευρήματα των δύο γύρων της 

Δελφικής τεχνικής. Συγκεκριμένα, δόθηκαν ενδεικτικά ποσοτικά δεδομένα 

και αναλύθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα, όπως προέκυψαν από τη συμμετοχή 

των ειδικών στους δύο γύρους της έρευνας. 

Ο ερευνητής προβληματίστηκε κατά πόσον θα ήταν χρήσιμη η 

συνέχιση της εμπειρικής έρευνας και σε τρίτο γύρο, με περιορισμένα 

υποθετικά σενάρια. Συγκεκριμένα, διερωτήθηκε κατά πόσον θα πρόσθετε 

στην έρευνα μια περαιτέρω διερεύνηση των εξής θεμάτων (τα οποία 

παρατίθενται με τη μορφή τριών υποθετικών σεναρίων με πλάγια γραφή και 

σε πλαίσιο): 

 

1. Εκπαιδεύων ή Εμψυχωτής Μάθησης; / Educator or Learning Facilitator? 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ενεργητικής, συμμετοχικής και διαδραστικής 

μάθησης, εάν έπρεπε να επιλεγεί μια κοινή ονομασία που να αποδίδει τόσο τον 

Εκπαιδευτή όσο και τον Εκπαιδευτικό, ποια από τις πιο κάτω δύο ονομασίες, που 

συγκέντρωσαν την προτίμηση των περισσότερων ειδικών του δεύτερου 

Δελφικού γύρου, κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλεγεί; 

«Εκπαιδεύων (Educator)» 

«Εμψυχωτής Μάθησης (Learning Facilitator)» 

 

2. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» ή «Εξεπαγγελματισμός»; 

(α) Ο όρος «professionalisation» δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα 

(Hoyle, 1982). 

(β) «Επαγγελματοποίηση», ετυμολογικά σημαίνει την πραγματοποίηση ή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας ενός επαγγέλματος. (Η κατάληξη «-

ποίηση» αποτελεί μεταφραστικό δάνειο, καθώς μεταφέρει στα ελληνικά την 

κατάληξη «-isation», π.χ. «δημοκρατικοποίηση» από το «democratisation», ενώ ήδη 

υπάρχει ο όρος «εκδημοκρατισμός»). 
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(γ) «Εξεπαγγελματισμός» ετυμολογικά σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί στη 

μετατροπή (μιας ασχολίας) σε επάγγελμα. (Αξιοποιεί ως κατάληξη το 

παραγωγικό επίθημα «-ισμός», κατά το «εκδημοκρατισμός», «εκσυγχρονισμός», 

«εξορθολογισμός» και τα όμοια). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω τρεις επισημάνσεις, ποιον από τους πιο κάτω 

δύο όρους, που συγκέντρωσαν την προτίμηση των περισσότερων ειδικών του 

δεύτερου Δελφικού γύρου, προκρίνετε ως τον πιο κατάλληλο για να αποδώσει 

στα ελληνικά τον όρο «professionalisation»; 

«Επαγγελματοποίηση» 

«Εξεπαγγελματισμός» 

 

3. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for profession 

creation 

Από τα πιο κάτω δέκα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος επιλέξτε πέντε που 

εφαρμόζουν περισσότερο τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό (στην 

αγκύλη παρατίθεται ο αριθμός των δηλώσεων των ειδικών του δεύτερου γύρου 

ότι αυτά εφαρμόζουν ΚΑΙ στους ΔΥΟ, επί του συνόλου των δηλώσεων για το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγέλματος): 

Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of theoretical knowledge 

and skills) [42/43]. 

Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) [42/43]. 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development and promotion) 

[40/43]. 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and certification of 

competence) [37/43]. 

Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) [37/43]. 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the occupation’s 

function) [36/43]. 

Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for familiarisation 

and finalisation of membership) [36/43]. 

Δημόσια αποδοχή (public acceptance) [36/43]. 

Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the users of the 

service). [36/43]. 

Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) [35/43]. 
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Ο ερευνητής έκρινε ότι ένας τρίτος γύρος πιθανόν να μην συγκέντρωνε 

τη συμμετοχή ικανού αριθμού των ειδικών του δευτέρου γύρου, θα χανόταν 

πολύτιμος χρόνος και δεν θα πρόσθετε στα πορίσματα της έρευνας, εφόσον 

ήδη τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα υπήρχαν από τον προηγούμενο γύρο. 

Αντί ενός «επίσημου» τρίτου Δελφικού γύρου, ο ερευνητής προτίμησε 

να προχωρήσει σε ένα «άτυπο» τρίτο γύρο, προβαίνοντας σε επιζήτηση 

διευκρινίσεων για τις απαντήσεις ορισμένων από τους ειδικούς του δεύτερου 

γύρου, παρέχοντας παράλληλα διευκρινίσεις σε αυτούς, όπου χρειαζόταν, 

προκειμένου να (επανα)τοποθετηθούν επί των υποθετικών σεναρίων, 

εκφράζοντας όσο το δυνατόν πιο πιστά και αυθεντικά τις απόψεις τους, 

αποφεύγοντας τοποθέτηση λόγω παρανόησης των ζητουμένων της έρευνας 

και αίροντας τυχόν διαπιστωμένες αντιφάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Έχοντας ολοκληρώσει το ερευνητικό μέρος της διατριβής, ακολουθεί 

στη συνέχεια συζήτηση πάνω στους εξής επτά άξονες: (α) Συσχέτιση 

Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού, (β) Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης, (γ) Από 

τη διδασκαλία στη διαδραστική μάθηση: Επιστροφή στις ρίζες, (δ) 

«Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός», (ε) Ρύθμιση ή 

«Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων, (στ) Το 

Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» Επάγγελμα και (ζ) 

Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος. 

 

(α) Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού / Correlation between 

Trainer and Teacher 

 

Το ζήτημα που τέθηκε στο πρώτο υποθετικό σενάριο του πρώτου 

Δελφικού γύρου (Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: 

«Προβάδισμα» στον Εκπαιδευτή / Correlation between Trainer and Teacher 

according to Cedefop: Trainer "comes first") αφορούσε ουσιαστικά μια απόπειρα 

ολοκληρωμένης αποτίμησης της θέσης του Εκπαιδευτή (trainer) και του 

Εκπαιδευτικού (teacher) και συσχέτισης των δύο, με εκκίνηση από τις 

αναφορές στις δύο αυτές έννοιες, που περιέχονται στο πολύγλωσσο 

γλωσσάριο του Cedefop (2014). 
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Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 

1.2: 

1.1 Ποια σημεία ικανοποιούν από κοινού ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικός ως προς τους επαγγελματικούς τους ρόλους και 

τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους τύπους απασχόλησής 

τους και τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους; 

1.2 Σε ποια σημεία παρατηρείται απόκλιση μεταξύ 

Εκπαιδευτή και  Εκπαιδευτικού ως προς τους επαγγελματικούς 

τους ρόλους και τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τους τύπους 

απασχόλησής τους και τα περιβάλλοντα παροχής των 

υπηρεσιών τους; (Πίνακας 3.1.1: Νοητικός Χάρτης της 

Ερευνητικής Εργασίας) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών που συμμετέσχαν στον πρώτο 

γύρο δήλωσαν ότι συμφωνούν με το υποθετικό σενάριο, θεωρώντας ότι ο 

Εκπαιδευτής υπερέχει έναντι του Εκπαιδευτικού. Οι εν λόγω ειδικοί 

αιτιολόγησαν την άποψή τους, προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα. Ένα 

σημείο στο οποίο εστίασαν την προσοχή τους είναι και το γεγονός ότι ο 

Εκπαιδευτής, σε αντίθεση με τον Εκπαιδευτικό, έχει την ευθύνη και τον 

έλεγχο σχεδόν σε όλα τα στάδια της μάθησης: 

«Ο Εκπαιδευτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει τον έλεγχο 

σχεδόν σε όλα τα σταδία … από τον σχεδιασμό … μέχρι και την 

τελική ανάλυση του βαθμού επίτευξης του στόχου της μάθησης. 

Ο Εκπαιδευτικός είναι μέρος του συστήματος της εκπαίδευσης 

αλλά δεν έχει όλο τον έλεγχο και την ευθύνη». [44, Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

Η υπεροχή του Εκπαιδευτή έναντι του Εκπαιδευτικού εστιάζεται, 

επίσης, στο γεγονός ότι ο Εκπαιδευτικός λειτουργεί σε συγκεκριμένο 

μαθησιακό πλαίσιο: 

«Εκπαιδευτές είναι η ευρύτερη έννοια των ανθρώπων που έχουν 

την παιδεία αλλά και το ρόλο να μεταφέρουν γνώσεις και 
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δεξιότητες γενικά. … Ο Εκπαιδευτικός είναι Εκπαιδευτής αλλά 

λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο. Αυτό 

του σχολείου. [40, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Έμφαση δίδεται και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 

πρακτικής εφαρμογής της μάθησης, που γίνεται από τον Εκπαιδευτή, σε 

αντίθεση με τον Εκπαιδευτικό: 

«Ο Εκπαιδευτής … διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν 

και ξέρουν να εφαρμόζουν έμπρακτα ότι τους μεταδόθηκε». [19, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Εξάλλου, ο Εκπαιδευτής, σε αντιπαραβολή προς τον Εκπαιδευτικό, 

θεωρείται ταυτισμένος με τη δια βίου μάθηση, κομμάτι της οποίας είναι η 

υποχρεωτική εκπαίδευση: 

«Επειδή … μιλούμε για δια βίου μάθηση, όντως ο Εκπαιδευτικός 

είναι όρος εμπεριεχόμενος στον Εκπαιδευτή καθώς η δια βίου 

μάθηση ξεκινά από ενωρίς και λήγει με την αποδημία, άρα 

πρώτα παίρνει κανείς την υποχρεωτική εκπαίδευση και στη 

συνέχεια αποφασίζει αν θα συνεχίσει ακαδημαϊκή διαδρομή ή 

επαγγελματική στην αγορά εργασίας». [6, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτικός 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΑνΑΔ]. 

 

Ο Εκπαιδευτής, σε αντίθεση με τον Εκπαιδευτικό, έχει πλεονέκτημα ως 

ενήλικας που εκπαιδεύει ενήλικες: 

«… Ο ενήλικας Εκπαιδευτικός που διδάσκει μη ενήλικες 

διαφοροποιεί πολύ τη διδασκαλία του ανάλογα με τους 
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εκπαιδευόμενούς του … Από την άλλη ο Εκπαιδευτής ως 

ενήλικας ο οποίος εκπαιδεύει ενήλικες έχει ένα πλεονέκτημα σε 

ο,τι αφορά τις διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

π.χ., λόγω ηλικίας ωρίμανσης». [2, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Οι ειδικοί που συμφωνούν με το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο και 

θεωρούν ότι ο Εκπαιδευτής υπερέχει του Εκπαιδευτικού, προβάλλουν, επίσης, 

διάφορα άλλα επιχειρήματα, όπως ότι ο Εκπαιδευτής αποτελεί την ευρύτερη 

έννοια των ανθρώπων που έχουν ως ρόλο να μεταφέρουν γνώσεις και 

δεξιότητες γενικά και ότι καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα εκπαιδευομένων από 

άποψη ηλικίας, κατηγορίας, επιπέδου γνώσεων κλπ. Επίσης, ότι έχει 

περισσότερους ρόλους και λειτουργίες και ότι παρέχει υπηρεσίες σε 

περισσότερα περιβάλλοντα μάθησης. Άλλα επιχειρήματα που προβάλλονται 

είναι ότι ο Εκπαιδευτής μπορεί να διδάξει σε ευρύτερο φάσμα θεματικών 

αντικειμένων, ότι έχει ευρύτερο πεδίο ενδιαφέροντος και μεγαλύτερο βαθμό 

ελευθερίας για στοχασμό και δημιουργία και ότι έχει περισσότερα πεδία 

αρμοδιοτήτων και παρέμβασης, επειδή δραστηριοποιείται σε ασθενικότερα 

θεσμοθετημένο πεδίο της εκπαίδευσης (τη μη τυπική εκπαίδευση). 

Ωστόσο, ειδικοί που μειοψήφησαν διαφωνώντας με το υποθετικό 

σενάριο, προέβαλαν σοβαρές αντιρρήσεις, ξεκινώντας από τον ισχυρισμό ότι 

ο Εκπαιδευτικός είναι ευρύτερη έννοια από τον Εκπαιδευτή: 

«… Εκπαιδευτικός είναι ο καθείς ετάχθη να υπηρετήσει την 

εκπαίδευση σε οποιαδήποτε μορφή ή επίπεδο ή ηλικία ή 

στοχοθεσία. Ο Εκπαιδευτής παραπέμπει σε κατάρτιση κυρίως 

επαγγελματικής υφής και σε εκπαίδευση, κατά κύριο ρόλο, 

ενηλίκων. Άρα ο Εκπαιδευτής είναι Εκπαιδευτικός … και έχει 

συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή την κατάρτιση σε κάποιο 
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επαγγελματικό τομέα. Ο Εκπαιδευτής/ Εκπαιδευτικός  μπορεί να 

εκπαιδεύει και Εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων που 

υπηρετούν στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση» [1, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

(Κύπρος)]. 

 

Τον εν λόγω ισχυρισμό αιτιολογούν, μεταξύ άλλων, ως ακολούθως: 

«…Το μορφωτικό επίπεδο του Εκπαιδευτικού είναι κατά κανόνα 

αναβαθμισμένο, σε σχέση με τους Εκπαιδευτές. … Η εμπλοκή 

του Εκπαιδευτικού με τα ίδια άτομα είναι μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας. … Ο Εκπαιδευτής παρέχει κατάρτιση και όχι 

εκπαίδευση … Ασφαλέστατα ο όρος εκπαίδευση εμπερικλείει την 

κατάρτιση, αλλά δεν ισχύει το αντίθετο» [7, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρος), 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ].  

 

Άλλος ειδικός δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο Εκπαιδευτικός παρέχει 

υπηρεσίες σε περισσότερα και πολυπληθέστερα περιβάλλοντα μάθησης:  

«Ο χώρος 4 (μπλε) είναι πολύ μεγαλύτερος (σημ. ερευνητή: 

εννοεί τον χώρο που εκπροσωπεί τον Εκπαιδευτικό στο γράφημα 

του υποθετικού σεναρίου – βλ. γράφημα 2.5.1) … περιλαμβάνει 

πολλά ιδρύματα (πανεπιστήμια, σχολεία) και συμμετέχουν 

πολλοί εκπαιδευόμενοι» [23, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος, ΑνΑΔ)] 

 

Ωστόσο, ο εν λόγω ειδικός, καταγράφοντας το πιο πάνω ως στοιχείο 

υπεροχής του Εκπαιδευτικού έναντι του Εκπαιδευτή, δεν καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η έννοια του πρώτου είναι ευρύτερη της έννοιας του δεύτερου: 

«Η διαφορά, μού φαίνεται πιο πολύ να σχετίζεται με το ποιοι 

είναι και πού δραστηριοποιούνται και όχι με το τι ρόλους 

εκτελούν - οι ρόλοι μού φαίνονται παρόμοιοι. Ως εκ τούτου, δεν 

νομίζω ότι ο ένας είναι ευρύτερος του άλλου. Θα έλεγα ότι έχουν 
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κοινά σημεία, ίσως πολλά, αλλά και σημαντικές διαφορές» [23, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος, ΑνΑΔ)] 

 

Παρόμοια άποψη εξέφρασαν και άλλοι διαφωνούντες με το υποθετικό 

σενάριο ειδικοί, αποκλείοντας την υπεροχή του ενός έναντι του άλλου: 

«Δε θεωρώ ότι είναι μετρήσιμη η συσχέτιση μεταξύ Εκπαιδευτή 

και Εκπαιδευτικού. Κάλλιστα τα όσα αποδίδονται στον 

Εκπαιδευτή μπορούν να αποδοθούν και στον Εκπαιδευτικό» [33, 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος)] 

 

Ορισμένοι ειδικοί διαφώνησαν ως προς το θέμα του Εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν είναι ρόλος μόνο του Εκπαιδευτή 

αλλά και του Εκπαιδευτικού: 

«… πρώτιστος ρόλος και των δύο (σημ. ερευνητή: εννοεί του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού) είναι ο Εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός με σκοπό τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων» [12, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Πιο αναλυτικά επεξηγείται η θέση αυτή ως ακολούθως: 

«… και ο Εκπαιδευτικός μπορεί να ασχοληθεί με το σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων κατάρτισης, όπως σε περιπτώσεις που 

εμπλουτίζει το μάθημα του, ως αποτέλεσμα της επιθυμίας του 

να γίνει πιο δημιουργικός και μεταδοτικός στην τάξη. Επίσης, 

Εκπαιδευτικοί μπορούν να αποσπαστούν σε άλλα πόστα, πχ. στο 

υπουργείο παιδείας, και από τα οποία εμπλέκονται περισσότερο 

στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων κατάρτισης» [22, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος, ΑνΑΔ)] 

 

Με αφετηρία τις τοποθετήσεις των ειδικών, περιλαμβανομένων όσων 

διαφώνησαν με το υποθετικό σενάριο του πρώτου Δελφικού γύρου, έγινε 
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αναδρομή σε πρόσθετες πηγές, όπως το Πρότυπο του Εκπαιδευτή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης: 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» (ΑνΑΔ, 2011), τα 

Σχέδια Υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Λειτουργών (www.eey.gov.cy) και τους 

Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων της Κύπρου 

(www.moec.gov.cy). Με βάση τις πηγές που είχαν χρησιμοποιηθεί στον πρώτο 

γύρο και τις πρόσθετες πηγές, καταρτίστηκαν κατάλογοι με ρόλους και 

λειτουργίες, περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών και τύπους απασχόλησης του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού και οι ειδικοί στον δεύτερο Δελφικό γύρο 

κλήθηκαν να τοποθετηθούν κατά πόσον το καθένα από αυτά εφαρμόζει μόνο 

στον Εκπαιδευτικό ή μόνο στον Εκπαιδευτή ή και στους δύο, λαμβανομένων 

υπόψη των εξής απαραίτητων διευκρινίσεων: (α) στον όρο «Εκπαιδευτής» 

περιλαμβάνονται οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθησης και στον όρο «Εκπαιδευτικός» οι 

διδάσκοντες από την Προδημοτική μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(περιλαμβανομένης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και (β) 

εάν κάτι εφαρμόζει, έστω και σε μικρό βαθμό, σε ένα τύπο Εκπαιδευτή ή 

Εκπαιδευτικού, θεωρείται ότι εφαρμόζει στην κατηγορία "Εκπαιδευτής" ή στην 

κατηγορία "Εκπαιδευτικός", αντίστοιχα. Για παράδειγμα, αν κάτι ισχύει για 

τον Εκπαιδευτικό Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έστω 

και σε μικρό βαθμό, ακόμα και αν δεν ισχύει για τον Δάσκαλο Δημοτικού 

Σχολείου ή για τον Καθηγητή Γυμνασίου ή Λυκείου,  θεωρείται ότι ισχύει για 

τον "Εκπαιδευτικό". 

Με βάση τις απαντήσεις των ειδικών του δεύτερου Δελφικού γύρου 

προκύπτει ότι 27 στους 28 ρόλους εφαρμόζουν τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και 

στον Εκπαιδευτικό, ενώ ένας μόνο ρόλος δεν εφαρμόζει και στους δύο, αλλά 

μόνο στον Εκπαιδευτή (Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε 

http://www.eey.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
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επίπεδο οργανισμού / Identification of learning needs of an organisation). 

Επίσης, όσον αφορά τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών προκύπτει ότι τρία 

από τα τέσσερα εφαρμόζουν και στους δύο, ενώ ένα μόνο δεν εφαρμόζει και 

στους δύο αλλά μόνο στον Εκπαιδευτή (Εργασιακοί Χώροι / Workplace). Τέλος, 

όσον αφορά τους τύπους απασχόλησης και οι τέσσερεις εφαρμόζουν τόσο 

στον Εκπαιδευτή όσο και στον Εκπαιδευτικό. 

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω απαραίτητων διευκρινίσεων, 

υποστηρίζεται ότι υπάρχει ταύτιση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού σε 

όλους τους ρόλους και τις λειτουργίες, περιλαμβανομένης και της Διάγνωσης 

συνολικών εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο οργανισμού. Η αντίθετη 

άποψη της πλειοψηφίας των ειδικών σε αυτό το σημείο αποδίδεται σε 

παρανόηση της έννοιας «οργανισμός», η οποία πιθανόν να θεωρήθηκε από 

τους ειδικούς ότι ταυτίζεται με την επιχείρηση, μια μονάδα οικονομικής 

δραστηριότητας, και να μην υπολόγισαν ότι σ’ αυτήν περιλαμβάνεται και η 

σχολική μονάδα, το πανεπιστήμιο και γενικά οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός 

οργανισμός, στον οποίο τη διάγνωση των αναγκών είναι δυνατόν να 

διεξαγάγει ο Εκπαιδευτικός οποιασδήποτε υποκατηγορίας, ανάλογα με την 

περίπτωση. Σε αυτή την εκδοχή συνηγορεί και το γεγονός ότι περίπου εννέα 

στους δέκα ειδικoύς θεωρούν ότι οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευτικοί 

ταυτίζονται ως προς τη Διάγνωση ομαδικών και ατομικών Εκπαιδευτικών 

αναγκών των εκπαιδευομένων και περίπου έξι στους δέκα θεωρούν ότι 

ταυτίζονται και ως προς τη Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε 

εθνικό επίπεδο. 

Πρόσθετα, λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω απαραίτητων 

διευκρινίσεων, υποστηρίζεται, επίσης, ότι υπάρχει ταύτιση του Εκπαιδευτή και 

του Εκπαιδευτικού και σε όλα τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών, 

περιλαμβανομένων των Εργασιακών Χώρων, παρά την αντίθετη άποψη της 
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πλειοψηφίας των ειδικών. Η αντίθετη αυτή άποψη αποδίδεται σε ενδεχόμενη 

παραγνώριση του γεγονότος ότι οι Εκπαιδευτικοί της Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι Εκπαιδευτικοί της Νέας 

Σύγχρονης Μαθητείας, αλλά και οι διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, εμπλέκονται σε παροχή Εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 

εργασιακούς χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοί τους εκτελούν την πρακτική 

τους άσκηση ή εργάζονται κανονικά. Το ίδιο ισχύει, σε μικρότερο βαθμό, και 

με τους Εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι εμπλέκονται σε 

παρακολούθηση των μαθητών σε εργασιακούς χώρους στο πλαίσιο του 

θεσμού της εβδομάδας εργασίας. 

Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι υπάρχει ταύτιση του Εκπαιδευτή 

και του Εκπαιδευτικού, τόσο ως προς τους ρόλους και λειτουργίες, όσο και ως 

προς τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών και τους τύπους απασχόλησης. 

Συνεπώς, είναι δυνατή η απόδοση και των δύο με μια κοινή ονομασία, που να 

αγκαλιάζει όλους τους τύπους και τις αποχρώσεις των ανθρώπων που 

ασχολούνται με τη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων. 

Η άποψη αυτή συντάσσεται με την άποψη των ειδικών του δεύτερου γύρου, 

που όλοι ανεξαιρέτως, ουσιαστικά, θεωρούν ότι θα μπορούσε να επιλεγεί μια 

κοινή ονομασία που να αποδίδει τόσο τον Εκπαιδευτή όσο και τον 

Εκπαιδευτικό, αν και οι απόψεις ως προς την ονομασία που προτιμάται 

διαφέρουν. Τη μεγαλύτερη προτίμηση, ωστόσο, συγκεντρώνει η ονομασία 

Εκπαιδεύων / Educator, που επιλέγεται από σχεδόν τους μισούς ειδικούς, 

ακολουθούμενη από δύο άλλες ενδιαφέρουσες ονομασίες, παραπλήσιες 

μεταξύ τους, τον Εμψυχωτή Μάθησης / Learning Facilitator και τον 

Καθοδηγητή Μάθησης / Learning Instructor, που μαζί συγκεντρώνουν την 

προτίμηση πέραν του ενός τρίτου των ειδικών. Όπως αναφέρθηκε ήδη στον 

αναστοχασμό του προηγούμενου κεφαλαίου, υπήρχε προβληματισμός για να 
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επανατοποθετείτο το θέμα της κοινής ονομασίας ενώπιον των ειδικών σε ένα 

ενδεχόμενο τρίτο γύρο, κάτι το οποίο τελικά αποφασίστηκε να μην γίνει. 

Ωστόσο, ανεξαρτήτως των απόψεων των ειδικών και της ενδεχόμενης 

διαφοροποίησής τους σε σχέση με την πιθανή κοινή ονομασία, αναγνωρίζεται 

ότι η ονομασία Εκπαιδεύων / Educator είναι δυνατόν να αποδώσει 

ικανοποιητικά τους δύο όρους. Παρά ταύτα, υποστηρίζεται ότι η ονομασία 

Εμψυχωτής Μάθησης / Learning Facilitator προσεγγίζει περισσότερο τον 

επιθυμητό «χαρακτήρα» του «Εκπαιδεύοντος». Ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικόςθα πρέπει να λειτουργούν μακριά από πρότυπα αυθεντίας και 

πολύ περισσότερο να μην χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά τους από αλαζονία, 

υπεροψία ή έπαρση (Βρεττός, 2012 και 2013). Αντίθετα, θα πρέπει να διαθέτουν 

κοινωνικές, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες και να 

διακρίνονται από ενσυναίσθηση (Βρεττός, 2012). Ο «Εκπαιδεύων», ως 

«Εμψυχωτής Μάθησης», καλείται να διαδραματίζει ρόλο διευκολυντή της 

μάθησης. Σχετικά υπενθυμίζεται η εμπειρία του Malcolm Knowles στο 

Πανεπιστήμιο του Σικάγου, την οποία παραθέτει ο ίδιος στο κεφάλαιο «From 

Teacher to Facilitator of Learning» του βιβλίου «The Adult Learner» (Knowles et 

al., 2005) και η οποία σχολιάζεται στην παράγραφο 5 του δεύτερου κεφαλαίου 

της παρούσας διατριβής. Στο κείμενο αυτό ο Knowles προσεγγίζει και 

αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο όλους τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, 

ασχέτως του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. Ο συγκεκριμένος ερευνητής δίνει έμφαση στην πεποίθηση ότι 

ο επαγγελματίας της εκπαίδευσης οφείλει να μετακινηθεί από τον ρόλο του 

απλού μεταδότη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στον ρόλο του 

διευκολυντή ή εμψυχωτή (facilitator). Στην εν λόγω παράγραφο της παρούσας 

εργασίας αυτό χαρακτηρίζεται ως «εναγκαλισμός» του Εκπαιδευτικού από 

τον Εκπαιδευτή και ως «εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει, με αρχές, 
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προσεγγίσεις και τεχνικές που στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

καθιερωμένες. 

 

(β) Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning 

climate 

 

Το ζήτημα που τέθηκε στο δεύτερο υποθετικό σενάριο του πρώτου 

Δελφικού γύρου (Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning 

climate) συνδέεται και αυτό με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1 και 1.2 και 

ουσιαστικά αφορούσε και πάλιν μια απόπειρα συσχέτισης του Εκπαιδευτή 

(trainer) και του Εκπαιδευτικού (teacher), αυτή τη φορά ως προς συγκεκριμένη 

πτυχή. Συγκεκριμένα, η απόπειρα συσχέτισης αφορούσε το κλίμα που 

δημιουργείται κατά τη μαθησιακή διαδικασία ως αποτέλεσμα του τρόπου με 

τον οποίο οι διάφοροι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ασκούν τον 

Εκπαιδευτικό τους ρόλο. Το υποθετικό σενάριο είχε καταστρωθεί με βάση τη 

μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας (Βούλγαρης, 2008 Καλδή, 2013 Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2011), από την οποία προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων παρουσιάζεται να συναντά στο 

«ζενίθ» ενός νοητού «κύκλου» του κλίματος μάθησης τον Εκπαιδευτικό 

Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι άλλες κατηγορίες Εκπαιδευτικών 

(Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Πανεπιστημίου) απομακρύνονται διαδοχικά 

και βαθμιαία από το «ζενίθ» και κατέρχονται προς το «ναδίρ» του νοητού 

αυτού «κύκλου». 

Οι ειδικοί που συμμετέσχαν στον πρώτο γύρο στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία δήλωσαν ότι συμφωνούν με το εν λόγω υποθετικό σενάριο, 

αιτιολογώντας την άποψή τους με διάφορα επιχειρήματα. Ένας ειδικός τόνισε 

τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες: 
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«Οι ενήλικες προτιμούν και μαθαίνουν καλύτερα μέσα από 

διαδραστικές τεχνικές με μεγάλο βαθμό συμμετοχικότητας και 

μέσα από την βιωματική παράθεση των θεμάτων που τους 

απασχολούν» [44, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Άλλος ειδικός επιδίωξε να εξηγήσει τον νοητό «κύκλο», με αναφορά 

στον βαθμό «φορμαλισμού» στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης: 

«Όσο πιο "χαμηλά" βρισκόμαστε στις βαθμίδες του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος (ιδιαίτερα: νηπιαγωγείο και δημοτικό 

σχολείο) τόσο περισσότερο οι μέθοδοι και οι τεχνικές 

διακρίνονται από μικρότερου βαθμού φορμαλισμό και τόσο 

περισσότερο ο Εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι ελεύθερος να 

επιλέγει συμμετοχικές και βιωματικές τεχνικές - κάτι που 

αποτελεί παράδοση στην εκπαίδευση ενηλίκων» [13, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Άλλος ειδικός θίγει το ζήτημα της υποχρέωσης του Εκπαιδευτικού στις 

ψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης να εφαρμόσει αυστηρό πρόγραμμα και 

να καλύψει συγκεκριμένη ύλη: 

«Στο νηπιαγωγείο έχουμε παράλληλα στόχο τα παιδιά να 

μάθουν αλλά και να ψυχαγωγηθούν. Σε μεγαλύτερες όμως 

τάξεις η ψυχαγωγία παραμερίζεται και αντικαθίσταται με 

αυστηρό πρόγραμμα μάθησης και με Εκπαιδευτικούς δρομείς 

που η μόνη τους ανησυχία είναι να προλάβουν την υλη. Στην 

εκπαίδευση ενηλίκων δίνεται η ευκαιρία στον Εκπαιδευτή να 

σχεδιάσει μόνος του το πρόγραμμα τοποθετώντας πάνω 

διάφορες μεθόδους διδασκαλίας που κάνουν την εκπαίδευση μια 

μοναδική εμπειρία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και 

μεθόδους μάθησης» [34, Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας 

(Κύπρος), Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ]. 
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Γενικά, τα επιχειρήματα των ειδικών που συμφωνούν με το υποθετικό 

σενάριο συγκλίνουν στα εξής: Στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στόχος είναι 

η τόνωση των αισθήσεων των παιδιών, η μάθηση αλλά και η ψυχαγωγία, ενώ 

στις μεγαλύτερες τάξεις της τυπικής εκπαίδευσης υπάρχει αυστηρό 

πρόγραμμα μάθησης δομημένου τύπου και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν 

υπάρχει βούληση για υιοθέτηση πιο διαδραστικών και δημιουργικών 

προσεγγίσεων. Αντίθετα στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική 

κατάρτιση, ο Εκπαιδευτής, έχοντας τη δυνατότητα να σχεδιάζει μόνος του το 

πρόγραμμα, χρησιμοποιεί διαδραστικές προσεγγίσεις για να προσελκύει το 

ενδιαφέρον των ενήλικων καταρτιζομένων και να κάνει τη μάθηση μια 

ευχάριστη εμπειρία, διευκολύνοντας την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Παρουσιάστηκαν, ωστόσο, και σχόλια που συγκλίνουν με απόψεις που 

εκφράστηκαν από ειδικούς που μειοψήφησαν, διαφωνώντας με το υποθετικό 

σενάριο. Τέτοια σχόλια ήταν, για παράδειγμα, ότι το κλίμα της μάθησης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους Εκπαιδευτές και τους 

Εκπαιδευτικούς κατά πόσον αισθάνονται την εργασία τους ως κοινωνικό 

λειτούργημα, ώστε να αφιερώνουν χρόνο από τον προσωπικό τους ελεύθερο 

χρόνο και ότι η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από το 

ενδιαφέρον, τα κίνητρα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, και συγκλίνουσες απόψεις που 

αναφέρονται στο κλίμα στο Πανεπιστήμιο και τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση: 

«Στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές εργάζονται σε ομαδικές εργασίες 

και έχουν περισσότερη ελευθερία στην τάξη για να θέσουν 

θέματα και να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές τους. Πολλές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσουν 

προσομοίωση της εργασίας που θα ακολουθήσουν με την 

απόκτηση του πτυχίου τους. … Θεωρώ ότι η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση βρίσκεται στο ναδίρ του «κύκλου», σε υψηλότερο 

σημείο η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακόμα πιο ψηλά η 



 219 

επαγγελματική κατάρτιση και στο πιο ψηλό η εκπαίδευση στο 

νηπιαγωγείο» [22, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Κύπρος - ΑνΑΔ)]. 

 

«Πιστεύω ότι το ναδίρ είναι το Λύκειο και όχι το Πανεπιστήμιο» 

[21, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος - ΑνΑΔ)]. 

 

«Εξαιρέσεις παρουσιάζονται συνήθως σε κάποια 

πανεπιστημιακά ιδρύματα όταν στην εκπαίδευση 

περιλαμβάνονται εργαστηριακές και πειραματικές ενότητες που 

επιτρέπουν τη διαδραστική προσέγγιση» [51, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ)]. 

 

«… το κλίμα στο νηπιαγωγείο δεν έχει μεγάλη διαφορά από το 

κλίμα μετά το πανεπιστήμιο. Το νηπιαγωγείο είναι ένα μέρος 

εξερεύνησης, όπου το παιδί είναι πλήρως σεβαστό για να μάθει 

αυτά που πρέπει να μάθει. Το ίδιο συμβαίνει και στη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπου ο φοιτητής αντιμετωπίζεται, 

επίσης, με σεβασμό, ως ομότιμος και όχι υποδεέστερος» [14, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ιρλανδία, Κύπρος), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Ιρλανδία), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ιρλανδία), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ιρλανδία, Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής FÁS και ΑνΑΔ)]. 

 

Οι διαφωνήσαντες ειδικοί προέβαλαν επιπρόσθετα και άλλα 

επιχειρήματα, όπως ότι η περιγραφή που δόθηκε είναι ορθή για ορισμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα και ίσως για συγκεκριμένες περιπτώσεις 

επαγγελματικής κατάρτισης. Υποστήριξαν ότι η εν λόγω περιγραφή αποτελεί 

υπεραπλούστευση και δεν έχει γενικευμένη εμβέλεια και ότι σε ελεγχόμενα 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η υπεροχή της εκπαίδευσης 

έναντι της κατάρτισης είναι ερευνητικά εξακριβωμένη. 

Με βάση τις τοποθετήσεις των ειδικών του πρώτου Δελφικού γύρου, 

περιλαμβανομένων όσων διαφώνησαν με το συγκεκριμένο υποθετικό 



 220 

σενάριο, καθώς και με βάση πρόσθετες πηγές (Δράκος, 2009 Αγγελόπουλος, 

2012 Πονήρη, 2013 Bozalek, 2014) εμπλουτίστηκε εποικοδομητικά το παρόν 

υποθετικό σενάριο. Συγκεκριμένα, ο «κύκλος» του κλίματος μάθησης 

διαμορφώθηκε ως ακολούθως (βλ. γράφημα πιο κάτω): 

 

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων, κλείνοντας τον «κύκλο» του κλίματος 

μάθησης, παρουσιάζεται να συναντά στο «ζενίθ» του «κύκλου» τον 

Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας, με τον οποίο ανοίγει ο «κύκλος». Οι 

άλλες κατηγορίες Εκπαιδευτικών, διατρέχοντας δεξιόστροφα την περιφέρεια 

του «κύκλου» απομακρύνονται διαδοχικά και βαθμιαία από το «ζενίθ» και 
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κατέρχονται προς το «ναδίρ» του «κύκλου», στο οποίο τώρα τοποθετούνται οι 

Εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου. Οι διδάσκοντες στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεβαίνοντας στο αριστερό ημικύκλιο από το 

«ναδίρ» του «κύκλου» προς το «ζενίθ», βρίσκονται στο μέσο της απόστασης 

μεταξύ τους, όπως και οι Εκπαιδευτικοί του δημοτικού, οι οποίοι βρίσκονται 

στο μέσο της απόστασης μεταξύ «ζενίθ» και «ναδίρ» στο δεξιό ημικύκλιο.  

Στον δεύτερο Δελφικό γύρο, στο συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο 

σχεδόν όλοι οι ειδικοί τοποθετήθηκαν θετικά. Από τα σχόλια των ειδικών 

προκύπτουν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις του κλίματος μάθησης με διάφορους 

παράγοντες, με τους οποίους οι ειδικοί αιτιολογούν τη διαφοροποίηση του 

κλίματος μάθησης στα διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα. 

Κατ’ αρχάς, το κλίμα της μάθησης συσχετίζεται με το συγκείμενο της 

μάθησης: 

«Όταν το κλίμα της μάθησης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο 

του, είναι ταυτόχρονα η στιγμή κατά την οποία το συγκείμενο 

της μάθησης είναι πιο εμφανές και αντιληπτό από τον 

εκπαιδευόμενο. Όταν το κλίμα της μάθησης βρίσκεται στο ναδίρ 

του ή καθ’ οδόν, εκεί η μάθηση είναι αφηρημένη έως και 

αποπλαισιωμένη» [14, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ιρλανδία, Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ιρλανδία), Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

(Ιρλανδία), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ιρλανδία, 

Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής FÁS και ΑνΑΔ)]. 

 

Το κλίμα της μάθησης συσχετίζεται, επίσης, με τη διαφορετική, σε κάθε 

στάδιο της ζωής, επίδραση της παρακίνησης: 

«… Στα αρχικά στάδια της ζωής η αυτοπαρακίνηση είναι πιο 

μεγάλη, με αποτέλεσμα τα παιδιά να θέλουν να μάθουν. … Όσο 

περνά ο χρόνος και αρχίζει το σύστημα να "επιβραβεύει" τα 

παιδιά με υλικές ή άλλες ανταμοιβές, τα παιδιά συνηθίζουν και 

επιζητούν τις υλικές κυρίως ανταμοιβές και χάνουν την αυτο-

παρακίνηση (θέληση προς μάθηση). Η αυτοπαρακίνηση φθίνει 
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και αρχίζει ξανά να αυξάνεται στο πανεπιστήμιο και στην 

εργασία, αν ο ενήλικας εκπαιδευόμενος είναι εκεί γιατί ο ίδιος το 

θέλει» [41, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος, Ελλάδα), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος, Ελλάδα), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Παρόμοια προσέγγιση άλλου ειδικού παρατίθεται πιο αναλυτικά στη 

συνέχεια: 

«Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά δέχονται την μάθηση … Αργότερα 

στο δημοτικό το ενδιαφέρον για την μάθηση αρχίζει να μειώνεται 

γιατί … δημιουργείται η ζήλια … μεταξύ των μαθητών. 

Επιβραβεύονται οι άριστοι ... Στο γυμνάσιο χειροτερεύουν οι 

καταστάσεις … γιατί … αρχίζει ο διαχωρισμός στους μαθητές. Τα 

ιδιαίτερα μαθήματα δυστυχώς είναι αναγκαία … Των μαθητών 

που έχουν οικονομική άνεση οι γονείς προχωρούν και παίρνουν 

καλούς βαθμούς (sic). … Το ίδιο συμβαίνει και στο λύκειο σε 

μεγαλύτερο βαθμό γιατί οι μαθητές αρχίζουν τα ιδιαίτερα και 

για την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές στο 

Πανεπιστήμιο νοιώθουν ότι έχουν το μέλλον τους στα χέρια τους 

και αρχίζουν να ωριμάζουν …  Νοιώθουν ότι πρέπει να 

προσπαθήσουν για το μέλλον τους και σπουδάζουν κάτι που 

τους αρέσει. … Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η συνεχής 

ενημέρωση … που τους βοηθά να … νοιώθουν περήφανοι για τις 

γνώσεις τους. Το κάνουν για να καλυτερεύσουν ως άνθρωποι 

στην κοινωνία και ως επαγγελματίες» [16, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ)]. 

 

Το κλίμα της μάθησης συσχετίζεται από άλλους ειδικούς με τον βαθμό 

επίδρασης του αναλυτικού προγράμματος και τον βαθμό ελευθερίας των 

διδασκόντων: 

«… η χρήση περισσότερο συμμετοχικών τεχνικών στο 

νηπιαγωγείο και το Πανεπιστήμιο, μάλλον θα πρέπει να 

αποδοθεί στην ασθενέστερη επίδραση ενός αναλυτικού 
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προγράμματος και την συνεπακόλουθη μεγαλύτερη "ελευθερία" 

των διδασκόντων» [13, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ελλάδα), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Παρά τις προσπάθειες, το πιεστικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια επιτυχίας: 

«… γίνονται προσπάθειες για βελτίωση του κλίματος μάθησης 

και από Εκπαιδευτικούς και από την ηγεσία. Δυστυχώς η πίεση 

του αναλυτικού προγράμματος δυσκολεύει το έργο των 

Εκπαιδευτικών» [26, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος)]. 

 

Η πίεση του χρόνου για κάλυψη της διδακτέας ύλης στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δεν επιτρέπει στους Εκπαιδευτικούς να αυτενεργήσουν, 

αξιοποιώντας διαδραστικές τεχνικές και μέσα, τα οποία, ωστόσο, κρίνονται 

αναγκαία: 

« … η 'κάλυψη' διδακτέας ύλης δημιουργεί πρόβλημα στην 

αυτενέργεια. Εντούτοις, … τα μέσα στο γυμνάσιο και το λύκειο 

(π.χ. χρήση τεχνολογίας) είναι απαραίτητα για την κατανόηση 

εννοιών» [2, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Εκεί όπου δεν υπάρχει δέσμευση για κάλυψη συγκεκριμένης ύλης, 

ιδιαίτερα εξεταστέας, το κλίμα της μάθησης βελτιώνεται: 

«… το κλίμα διαφοροποιείται … προς το καλύτερο … στην 

κατάρτιση ενηλίκων όπου δεν υφίσταται πίεση χρόνου για 

κάλυψη συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης» [47, Εκπαιδευτής 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

Εξάλλου, το κλίμα της μάθησης συσχετίζεται από ορισμένους ειδικούς 

με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου: 

«… η φύση του αντικειμένου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

την υιοθέτηση ενεργητικών προσεγγίσεων στη μάθηση» [12, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος) Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία οι 

μαθησιοκεντρικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται ευρέως: 

«… ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται τεχνικές 

ενεργοποίησης και βιωματικής προσέγγισης εξαρτάται από το 

γνωστικό αντικείμενο (π.χ. αποτελεσματική επικοινωνία ή 

εκμάθηση ενός νέου λογισμικού). Σε κάποια από αυτά είναι πολύ 

διαδεδομένες αυτές οι τεχνικές (μαθησιοκεντρικές) και σε άλλα 

όχι (γνωσιοκεντρικές)» [8, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Ελλάδα), Ερευνητής 

της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Γερμανία, 

Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Γερμανία, Ελλάδα, 

Κύπρος) Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Γερμανία, 

Ελλάδα, Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και 

ΑνΑΔ]. 

 

Ορισμένοι ειδικοί σχολίασαν τη χρήση των ενεργητικών τεχνικών στην 

εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με τη χρήση τους στην προσχολική, κυρίως, 

εκπαίδευση: 

«… η προσχολική και σχολική αγωγή έχουν κατά κύριο λόγο την 

χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών τεχνικών και την 

ανακαλυπτική μάθηση ως τεχνικές προσέγγισης της γνώσης 
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επειδή είναι η αρχή της εγχάραξης των βασικών εννοιών, δεν 

έχουν αναπτυγμένη σε μεγάλο βαθμό την κριτική σκέψη και την 

αφαιρετική προσέγγιση και άρα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 

όταν μαθαίνουν ευχάριστα μιμούμενα (Bandura) ενώ από την 

άλλη η εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιεί, επίσης, τις 

ενεργητικές και συμμετοχικές τεχνικές για τον αντίθετο ακριβώς 

λόγο. … οι ενήλικες προσέρχονται σε μαθησιακά προγράμματα 

με τη θέλησή τους, συμμετέχουν σε αυτό που τους ενδιαφέρει και 

μαθαίνουν ευχάριστα μετέχοντας στη διαδικασία των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων [6, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΑνΑΔ]. 

 

Η ηλικία δεν αποτελεί λόγο για αλλαγή των χρησιμοποιούμενων 

Εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά για προσαρμογή τους: 

« … Οι Εκπαιδευτές και πολύ περισσότερο οι Εκπαιδευτικοί 

πρέπει να σπεύσουν να εφαρμόσουν βιωματικές πρακτικές 

εκπαίδευσης … δεν πρέπει να διαχωρίζεται το νήπιο από τον 

ενήλικα, πόσο μάλλον … οι πρακτικές εκπαίδευσής τους. … Άρα, 

πρέπει να προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές στις 

διάφορες ηλικίες, ουδόλως όμως αλλάζουν σε σχέση με το εάν 

αναφέρονται σε νήπια ή σε ενήλικες [38, Εκπαιδευτικός 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Τονίζεται, επίσης, ο λόγος για τον οποίο οι ενεργητικές τεχνικές είναι 

αποδεκτές και επιτυγχάνουν στην εκπαίδευση ενηλίκων: 

«… Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων … το άτομο προσέρχεται 

εθελοντικά και με πλήρη συνείδηση των ενδιαφερόντων και των 

αναγκών του και προσαρμόζει την μάθηση στους δικούς του 

ρυθμούς και τρόπους. Εξάλλου εδώ η μάθηση στηρίζεται στα 

βιώματα του εκπαιδευομένου και οι συμμετοχικές μέθοδοι είναι 
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ζητούμενες και απαραίτητες [36, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ελλάδα)]. 

 

Ορισμένοι ειδικοί υπέδειξαν ότι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων πλησιάζει στο 

«ζενίθ», αλλά υπολείπεται οριακά του Εκπαιδευτικού Προσχολικής Ηλικίας: 

«Όντως ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων πλησιάζει το ζενίθ, κυρίως 

λόγω του ανταγωνιστικού προϊόντος που πρέπει να παρουσιάσει, 

αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της Εκπαίδευσης της 

Προσχολικής Ηλικίας η οποία πέραν των άλλων έχει στα υπέρ 

της το αθώο, έτοιμο προς μαθησιακή καλλιέργεια και γεμάτο 

ενθουσιασμό ακροατήριο της. Η διαφορά ή καλύτερα η 

«πρωτοπορία» που δίνω στον Νηπιαγωγό έναντι του Δασκάλου, 

του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής 

Κατάρτισης είναι οριακή» [21, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος - ΑνΑΔ)]. 

 

Υποδεικνύεται, συνεπώς, ως ακριβέστερη, διατύπωση σύμφωνα με την 

οποία ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων δεν «συναντά» αλλά «προσεγγίζει» στο 

«ζενίθ» τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας: 

«Συμφωνώ πλήρως, αλλά θα διαμόρφωνα τη τελευταία φράση 

ως εξής: ‘Έτσι, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων παρουσιάζεται να 

προσεγγίζει στο «ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος μάθησης τον 

Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας’» [49, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Άλλοι ειδικοί υποδεικνύουν διάκριση μεταξύ προπτυχιακής και 

μεταπτυχιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: 

«… στα πλείστα προπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστημιακό 

επίπεδο … εξακολουθεί να επικρατεί η τεχνική της εισήγησης και 

ερωτήσεων-απαντήσεων, ενώ σε κάποια από αυτά τα … δεν 

υπάρχει η ενθάρρυνση για … κριτική σκέψη ή/και ερευνητική 

δραστηριότητα αλλά περισσότερο επικρατεί το λεγόμενο "spoon-

feeding". Ευτυχώς αυτό φαίνεται να ξεπερνιέται στα πλείστα 
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μεταπτυχιακά προγράμματα» [32, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Τέλος, τονίζεται εμφαντικά ότι πολλά εξαρτώνται από τους ίδιους τους 

Εκπαιδευτικούς: 

«Η δημιουργία ευχάριστου κλίματος μάθησης εξαρτάται πολύ 

περισσότερο από τον Εκπαιδευτικό και την προσπάθεια, που ο 

ίδιος θέλει ή θεωρεί καθήκον του να καταβάλει και πολύ 

λιγότερο από τη βαθμίδα, στην οποία καλείται να διδάξει, 

λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη, τους εκπαιδευόμενους, τους 

οποίους καλείται να εκπαιδεύσει, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους [28, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Επισύρεται, ωστόσο, η προσοχή στην οριοθέτηση των 

ενεργητικών τεχνικών: 

«… πολλές φορές οριοθετούμε ως κάτι ενεργητικό (sic, διάβαζε 

«κάτι ως ενεργητικό») αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, 

όπως η σωκρατική μέθοδος που πολλοί πιστεύουν ότι είναι 

οικοδομιστική αλλά στην ουσία είναι πολύ κατευθυνόμενη» [12, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος) Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον των ειδικών στο υποθετικό σενάριο για τη 

συσχέτιση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού είχαν τεθεί οι ακόλουθες 

«απαραίτητες διευκρινίσεις»: (α) στον όρο «Εκπαιδευτής» περιλαμβάνονται οι 

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων / Δια 

Βίου Μάθησης και στον όρο «Εκπαιδευτικός» οι διδάσκοντες από την 

Προδημοτική μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβανομένης της 
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Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και (β) εάν κάτι εφαρμόζει, έστω 

και σε μικρό βαθμό, σε ένα τύπο Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτικού, θεωρείται ότι 

εφαρμόζει στην κατηγορία "Εκπαιδευτής" ή στην κατηγορία "Εκπαιδευτικός", 

αντίστοιχα. Λαμβανομένων, λοιπόν, υπόψη των πιο πάνω «απαραίτητων 

διευκρινίσεων», καθώς και των παρατηρήσεων των ειδικών, είναι φανερό ότι 

το κλίμα της μάθησης δεν διαχωρίζει τον Εκπαιδευτή από τον Εκπαιδευτικό 

αλλά εξαρτάται, τόσο από ενδογενείς, όσο και από εξωγενείς και, εν πολλοίς, 

μεταβλητούς παράγοντες, που συνδέονται με τη δυνατότητα εφαρμογής 

συμμετοχικών, ενεργητικών και διαδραστικών τεχνικών. 

Υποστηρίζεται και σ’ αυτό το σημείο η άποψη του Knowles (Knowles et 

al., 2005), σύμφωνα με την οποία ο επαγγελματίας της εκπαίδευσης, ασχέτως 

του Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, 

οφείλει να μετακινηθεί από τον ρόλο του απλού μεταδότη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, στον ρόλο του διευκολυντή ή εμψυχωτή (facilitator). 

 

(γ) Από τη διδασκαλία στη διαδραστική μάθηση: Επιστροφή στις 

ρίζες / From teaching to interactive learning: Return to the roots 

 

Το τρίτο υποθετικό σενάριο του πρώτου Δελφικού γύρου αφορούσε και 

πάλιν τη συσχέτιση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού ως προς την πτυχή 

της διαδραστικής μάθησης και συνεπώς διασυνδέεται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα 1.1 και 1.2. Ουσιαστικά επρόκειτο για επαναδιατύπωση του 

δεύτερου υποθετικού σεναρίου που αναφερόταν στο κλίμα της μάθησης και 

λειτούργησε και ως ασφαλιστική δικλείδα για τον έλεγχο των απαντήσεων 

των ειδικών στο δεύτερο υποθετικό σενάριο. Αναφέρεται σε απόψεις των 

Knowles (Knowles et al., 2005), Freire (Σιπητάνου, 2011), Τρανταλλίδη (2007), 

Downes (2010) και Tan (2015), καθώς και στις παιδαγωγικές αρχές του 
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Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σόλωνα του Αθηναίου, του 

Κλεόβουλου του Ρόδιου και του Αισχύλου. Κοινός παρονομαστής των πιο 

πάνω απόψεων είναι η ανάγκη για μετακίνηση από το πρότυπο του 

δασκάλου-αυθεντίας στο πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που 

αναλαμβάνει ρόλους που προωθούν τη βιωματική, συμμετοχική και 

ενεργητική μάθηση. Σχεδόν όλοι οι ειδικοί δήλωσαν ότι ο Εκπαιδευτής 

ταυτίζεται με το πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που 

χρησιμοποιεί διαδραστικές τεχνικές, ενώ μόνο δύο στους πέντε δήλωσαν ότι 

ταυτίζεται με το εν λόγω πρότυπο ο Εκπαιδευτικός. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι δύο στους τρεις ειδικοί δήλωσαν μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης για 

τον Εκπαιδευτή παρά για τον Εκπαιδευτικό, με επιχειρήματα, όπως ότι ο 

Εκπαιδευτής υιοθετεί την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση, 

λόγω της πελατοκεντρικής προσέγγισης, του τρόπου μάθησης των ενηλίκων, 

του μεγαλύτερου βαθμού ελευθερίας και πρωτοβουλίας που διαθέτει σε σχέση 

με τον Εκπαιδευτικό και του σχεδιασμού της μάθησης από τον ίδιο με βάση 

διερεύνηση αναγκών στο επίπεδο της ομάδας. Αντίθετα, ο Εκπαιδευτικός είναι 

απλώς διεκπεραιωτικός, δεν έχει ιδιαίτερα κίνητρα και συνήθως δεν λαμβάνει 

υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευομένων. Δεδομένου ότι ο κριτικός στοχασμός 

και η αφαιρετική σκέψη δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στους ανήλικους 

μαθητές, ο Εκπαιδευτικός θεωρείται αυθεντία που ρυθμίζει τα πάντα. Ο 

εκπαιδευόμενος περιορίζεται σε ρόλο απλού δέκτη, λειτουργεί σε ένα πλαίσιο 

με περιορισμούς, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει 

υποχρέωση κάλυψης συγκεκριμένης ύλης. 

Τρεις στους δέκα ειδικοί δήλωσαν ίδιο βαθμό ταύτισης τόσο για τον 

Εκπαιδευτή, όσο και για τον Εκπαιδευτικό. Τα επιχειρήματά τους 

επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η διάδραση αποτελεί 

μονόδρομο σε οποιαδήποτε μορφή η επίπεδο εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν ότι 
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τόσο οι Εκπαιδευτικοί όσο και οι Εκπαιδευτές εκφράζουν την έμπνευση, το 

πάθος και την επιθυμία να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να συμβουλεύσουν 

και να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευομένους και να τους δελεάσουν αρκετά 

ώστε να επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση. Επίσης, ότι εξαρτάται και από τους 

διδάσκοντες, που δεν ενεργούν όλοι ως επαγγελματίες. Τέλος, ότι 

οποιαδήποτε διδασκαλία για να είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητα από το 

πού γίνεται, από ποιον και σε ποιους απευθύνεται θα πρέπει να είναι 

διαδραστική. Ο μοναδικός ειδικός που δήλωσε μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης 

για τον Εκπαιδευτικό («σε μεγάλο βαθμό») παρά για τον Εκπαιδευτή («σε 

μικρό βαθμό») πρόβαλε επιχειρήματα, όπως ότι ο Εκπαιδευτής δεν έχει σε 

βάθος ενασχόληση με τη γνωστική επιστήμη και τις θεωρίες μάθησης, οι 

οποίες αποτελούν προαπαιτούμενα για τον Εκπαιδευτικό, αλλά όχι για τον 

Εκπαιδευτή. 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι διάχυτη σε όλες τις τοποθετήσεις 

η άποψη ότι τόσο οι Εκπαιδευτές όσο και οι Εκπαιδευτικοί, ασχέτως της 

πρακτικής που ακολουθούν στο θέμα της αξιοποίησης των ενεργητικών 

τεχνικών, οφείλουν να εφαρμόζουν προσεγγίσεις που ευνοούν την 

αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση. Αυτό συνοψίζεται από ένα 

ειδικό ως ακολούθως: 

«… η διάδραση … αποτελεί μονόδρομο σε οποιαδήποτε μορφή ή 

επίπεδο εκπαίδευσης». [1, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Προσχολικής Ηλικίας (Κύπρος)]. 

 

Τέλος, ένας άλλος ειδικός υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αξιοποίηση 

των ενεργητικών τεχνικών εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδεύοντα: 

«Εξαρτάται από τον διδάσκοντα. Η διδασκαλία είναι μια πολύ 

προσωπική υπόθεση όπου οι επιστημολογικές πεποιθήσεις του 

ατόμου παίζουν πρώτιστο ρόλο». [12, Διαμορφωτής 



 231 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Κύπρος) Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι και αυτό το υποθετικό 

σενάριο ουσιαστικά επιβεβαιώνει την άποψη του γράφοντος ότι ο 

«εναγκαλισμός» του Εκπαιδευτικού από τον Εκπαιδευτή και ο«εμβολιασμός» 

της εκπαίδευσης εν γένει, με τις αρχές, τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί αναγκαιότητα που ισοδυναμεί με επιστροφή 

στις ρίζες, δηλαδή στις απαρχές της μάθησης. 

 

(δ) «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / 

«Επαγγελματικοποίηση» / «Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / 

«Εξεπαγγελματισμός» 

 

Το τέταρτο υποθετικό σενάριο του πρώτου Δελφικού γύρου καθώς και 

το τέταρτο υποθετικό σενάριο του δεύτερου Δελφικού γύρου 

(«Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός») αφορούσαν την 

απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου «professionalisation», βασικού όρου 

για τη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας. 

Στον πρώτο Δελφικό γύρο, οι τοποθετήσεις των ειδικών απέδειξαν ότι 

δεν υπήρχε σύγκλιση των απόψεών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώμες 

διίσταντο τόσο ως προς την καταλληλότητα του καθενός από τους τέσσερεις 

όρους, όσο και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου όρου για απόδοση 

στα ελληνικά του αγγλικού όρου «professionalisation». Πρόσθετα, από τα 
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σχόλια των ειδικών προέκυψε ότι υπήρχε σύγχυση ως προς την ερμηνεία και 

τη χρήση των όρων αλλά και ως προς την κατανόηση των ζητουμένων. 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«επαγγελματοποίηση» αιτιολόγησαν την επιλογή τους κυρίως με βάση την 

έννοια του όρου: 

«Ο όρος επαγγελματοποίηση … είναι πιο δόκιμος στην ελληνική 

στο να δώσει με μια λέξη και τη διαδικασία και το αποτέλεσμα». 

[6, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα, Κύπρος), 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ελλάδα), 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα, Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ 

και ΑνΑΔ]. 

 

Τονίζουν, επίσης, το γεγονός ότι ο όρος ήδη χρησιμοποιείται: 

«Θεωρώ ότι αποτυπώνει το περιεχόμενο αυτού που θέλουμε να 

δηλώσουμε, εξάλλου έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στο πλαίσιο 

της επιστημονικής κοινότητας». [13, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο 

«επαγγελματικοποίηση» αιτιολόγησαν την επιλογή τους με βάση την έννοια 

του όρου, για την οποία παρατηρείται σύγχυση. Ένας ειδικός επιλέγει τον 

συγκεκριμένο όρο επειδή τον συνδέει με την προσπάθεια του ατόμου να γίνει 

πιο επαγγελματίας: 

«… ό όρος «επαγγελματικοποίηση» αποδίδει καλύτερα … γιατί 

αντανακλά τις (ατέρμονες) διαδικασίες και διεργασίες μέσα από 

τις οποίες διέρχεται το άτομο για να … γίνεται όλο και 

περισσότερο επαγγελματίας». [46, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 
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Άλλος ειδικός τον συνδέει με την επαγγελματικότητα: 

«… η 'Επαγγελματικοποίηση' είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί: 

'ποιώ επαγγελματικότητα'» [50, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

Ένας τρίτος ειδικός τον συνδέει με τη λέξη ‘επαγγελματικός’: 

«Επάγγελμα=Profession, Επαγγελματικός= Professional, άρα 

‘επαγγελματικοποίηση’». [17, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

Ένας άλλος ειδικός τον συνδέει με τον επαγγελματισμό και τον 

επαγγελματία: 

«Οι δηλωτικές περιγραφές … υστερούν σημαντικά στην απόδοση 

του όρου professionalism or being professional. … τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού απουσιάζουν ….» [7, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Χαρακτηριστική απόδειξη της σύγχυσης γύρω από τα ζητούμενα είναι 

η πιο κάτω τοποθέτηση ενός άλλου ειδικού: 

«… και ο όρος διαδικασία του επαγγελματισμού θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί, όμως … θεωρώ τον δεύτερο (σημ. του ερευνητή: 

εννοεί τον όρο ‘επαγγελματικοποίηση’) ως τον καταλληλότερο 

λόγω του ότι παραπέμπει στην διαδικασία δημιουργίας 

επαγγελματικότητας (και όχι επαγγέλματος, όπως αναφέρει ο 

πρώτος όρος). Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω επάγγελμα, αλλά 

προσπαθώ να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερος στο 

επάγγελμα το οποίο κάνω. Τον πρώτο όρο (σημ. του ερευνητή: 

εννοεί τον όρο ‘επαγγελματοποίηση’) τον κατανοώ ως να 
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δημιουργώ κάτι καινούργιο, ένα νέο επάγγελμα, όμως εμείς 

θέλουμε την βελτιστοποίηση ενός επαγγέλματος». [30, 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος)]. 

 

Οι ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο «διαδικασία του 

επαγγελματισμού» αιτιολόγησαν την επιλογή τους με βάση την έννοια της 

διαδικασίας, της προοδευτικής μετάβασης: 

«Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και αλλάζει, 

βελτιώνεται, εμπλουτίζεται». [48, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

Ένας ειδικός συνδέει την προοδευτική μετάβαση με την προσωπική 

δέσμευση: 

«Ο όρος "επαγγελματικοποίηση" … υποκρύπτει, ενδεχομένως, 

μια πορεία μετάβασης … καθοριζόμενη "από πάνω". Από την 

άλλη, ο όρος "επαγγελματοποίηση" ενδέχεται να υπονοεί μια 

κακώς εννοούμενη μετάβαση σε έναν "δημοσιοϋπαλληλισμό". 

Προκρίνω ως πιο κατάλληλο τον όρο "διαδικασία του 

επαγγελματισμού", ως μια εν προόδω μετάβαση, που ενέχει 

περισσότερο την έννοια της προσωπικής δέσμευσης σε έναν 

σκοπό …». [18, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ελλάδα), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Άλλος ειδικός συνδέει την προοδευτική μετάβαση με το να είναι 

κάποιος επαγγελματίας: 

«Για να θεωρείσαι επαγγελματίας σε ένα τομέα … πρέπει 

συνεχώς να περνάς από διάφορες φάσεις και δοκιμασίες τις 

οποίες … να ολοκληρώνεις με επιτυχία και ζήλο». [34, 

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας (Κύπρος), Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

(Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 
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Ένδειξη της σύγχυσης γύρω από τις έννοιες και τα ζητούμενα είναι και 

η ακόλουθη τοποθέτηση ενός ειδικού: 

«Ό όρος «διαδικασία του επαγγελματισμού» … αποδίδει 

καλύτερα, ξεκάθαρα και με σωστά ελληνικά και χωρίς 

οποιαδήποτε αμφιβολία, τον όρο «professionalization». Ο όρος 

«επαγγελματικοποίηση» είναι μια «νέα» λέξη, που … επίσης … 

αποδίδει αρκετά καλά τον όρο … και ίσως επειδή είναι μία λέξη, 

να είναι πιο εύκολη η χρήση του». [49, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Ειδικοί που θεώρησαν ως πιο κατάλληλο τον όρο «εξεπαγγελματισμός» 

αιτιολόγησαν την επιλογή τους με τη διαδικασία μετατροπής της ασχολίας σε 

επάγγελμα: 

«Λογικά και οι δύο εκφράσεις , διαδικασία του επαγγελματισμού 

και ο εξεπαγγελματισμός νοηματοδοτούνται παρόμοια. 

Περιλαμβάνουν και οι δύο το ατέρμον της διεργασίας, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά ο όρος εξεπαγγελματισμός 

αναφέρεται στην μετατροπή της ασχολίας σε επάγγελμα και το 

θεωρώ σωστό, ενώ ο όρος διαδικασία επαγγελματισμού 

αναφέρεται σε διαδοχικές φάσεις που κατά την γνώμη μου δεν 

είναι απαραίτητη συγκεκριμένη διαδοχή των διεργασιών απλά 

το σύνολο των διεργασιών που αξιοποιούνται με διαφορετική 

σειρά και τρόπο από τον κάθε εμπλεκόμενο» [36, Εκπαιδευτικός 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

(Ελλάδα)]. 

 

Άλλος ειδικός δίνει έμφαση, πέρα από τη διεργασία, και στη σωστή 

χρήση της ελληνικής γλώσσας: 

«Η κατάληξη «-ποίηση» που αποτελεί μεταφραστικό δάνειο … 

δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική έννοια του όρου … Ο όρος 

της διαδικασίας είναι σωστός αν … θέλουμε να δηλώσουμε τις 

διαδοχικές φάσεις που οδηγούν στον «επαγγελματισμό». Γι’ αυτό 

και το «εξ-» που δηλώνει διεργασία που οδηγεί σε μία κατάσταση 

με το επίθημα «-ισμός» μοιάζει να είναι πιο κοντά στην απόδοση 
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του όρου σε καθαρά ελληνική γλωσσική βάση». [29, Ερευνητής 

της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαντήσεις και τα σχόλια των ειδικών, ιδιαίτερα μάλιστα τη σύγχυση που 

φαίνεται να υπάρχει ως προς τη σημασία των όρων αλλά και ως προς τα 

ζητούμενα, κρίθηκε απαραίτητη η παράθεση διευκρινίσεων ενόψει του 

δεύτερου Δελφικού γύρου. Έτσι, κατά τον δεύτερο Δελφικό γύρο οι ειδικοί 

κλήθηκαν να επανατοποθετηθούν με βάση τους ορισμούς των εναλλακτικών 

όρων, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες 

αναγκαίες διευκρινίσεις: 

(α) Στη βιβλιογραφία (Hoyle, 1974, 1975, 1980· Collins, 1999· Evans, 2008· 

Shah, 2010) υπάρχει σαφής διάκριση του όρου «professionalisation» από όρους, 

όπως «professionalism» (επαγγελματισμός), «professionality» 

(επαγγελματικότητα) και «professional» (επαγγελματικός και 

επαγγελματίας). 

(β) Ο όρος «professionalisation» δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε 

επάγγελμα (Hoyle, 1982). 

Με βάση την επανατοποθέτηση των ειδικών που έλαβαν μέρος στον 

δεύτερο Δελφικό γύρο, προκύπτει σημαντική μετατόπιση των απόψεών τους, 

που βασίστηκε στις διευκρινίσεις που δόθηκαν στο υποθετικό σενάριο του 

δεύτερου γύρου. Θετική μετατόπιση των ειδικών ως προς την καταλληλότητά 

τους παρουσίασαν οι όροι «επαγγελματοποίηση» και «εξεπαγγελματισμός» 

και αρνητική μετατόπιση οι όροι «επαγγελματικοποίηση» και «διαδικασία του 

επαγγελματισμού». Έτσι, ενώ στον πρώτο γύρο θεωρούσαν ως κατάλληλο τον 
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όρο «επαγγελματοποίηση» λιγότεροι από τους μισούς ειδικοί και τον όρο 

«εξεπαγγελματισμός» οι μισοί ειδικοί, στον δεύτερο γύρο θεώρησαν και τους 

δυο αυτούς όρους ως κατάλληλους έξι στους δέκα ειδικοί. Ωστόσο, και παρά 

την αρνητική μετατόπιση μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, σχεδόν έξι 

στους δέκα ειδικοί θεωρούν ως κατάλληλο και τον όρο 

«επαγγελματικοποίηση». Αντίθετα, μόνο τέσσερεις στους δέκα ειδικοί 

θεωρούν κατά τον δεύτερο γύρο ως κατάλληλο και τον όρο «διαδικασία του 

επαγγελματισμού». Τέλος, στον δεύτερο γύρο οι ειδικοί θεωρούν ως 

καταλληλότερους τους όρους «επαγγελματοποίηση» και 

«εξεπαγγελματισμός». 

Παρά τη σημαντική μετατόπιση, είναι σαφές ότι οι διευκρινίσεις που 

δόθηκαν στο υποθετικό σενάριο του δεύτερου γύρου δεν έτυχαν της προσοχής 

όλων των ειδικών ή δεν έγιναν κατανοητές από όλους. Αυτό φαίνεται και από 

τα σχόλια των ειδικών. Έτσι, οι περισσότεροι από όσους επέλεξαν ως 

καταλληλότερο τον όρο «διαδικασία του επαγγελματισμού», αιτιολόγησαν 

την άποψή τους με βάση την έννοια της «διαδικασίας», η οποία είναι 

ενσωματωμένη στον περιφραστικό αυτόν όρο. Χαρακτηριστική είναι η 

ακόλουθη παρατήρηση, από την οποία προκύπτει ότι παραγνωρίστηκε η 

αναγκαία διευκρίνιση (α), σύμφωνα με την οποία στη βιβλιογραφία υπάρχει 

σαφής διάκριση του όρου «professionalisation» από όρους, όπως 

«professionalism» (επαγγελματισμός), «professionality» (επαγγελματικότητα) 

και «professional» (επαγγελματικός και επαγγελματίας): 

«Η λέξη ‘διαδικασία’ στον περιφραστικό όρο, προσδίδει 

μεγαλύτερη ευκρίνεια στον όρο, απ’ ότι διαθέτει ένας 

μονολεκτικός όρος από μόνος του». [14, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ιρλανδία, Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ιρλανδία), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ιρλανδία), Εκπαιδευτής 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ιρλανδία, Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής FÁS και ΑνΑΔ)]. 

 

Εξάλλου, άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι μόνο ένας στους εννέα 

ειδικούς που θεώρησαν ως καταλληλότερο τον όρο «επαγγελματικοποίηση» 

αιτιολόγησε την επιλογή του, αλλά και αυτός επαναλαμβάνοντας απλώς ότι 

κατά την άποψή του ο όρος «επαγγελματικοποίηση» «αποδίδει πιο πιστά την 

έννοια» [42, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. Αυτό πιθανόν να 

σημαίνει ότι οι εν λόγω ειδικοί δεν έλαβαν υπόψη τις αναγκαίες διευκρινίσεις 

του υποθετικού σεναρίου. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους ειδικούς που 

επέλεξαν ως καταλληλότερο έναν από τους όρους «επαγγελματοποίηση» και 

«εξεπαγγελματισμός» και αιτιολόγησαν την άποψή τους, συγκλίνουν στο 

επιχείρημα ότι και οι δύο αυτοί όροι αποδίδουν πιστά τον αγγλικό όρο: 

«Κατάλληλα είναι μόνο ο εξεπαγγελματισμός και η 

επαγγελματοποίηση και κρίνω καταλληλότερο το 

εξεπαγγελματισμός». [44, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

«Θεωρώ κατάλληλους δύο όρους, την Επαγγελματοποίηση και 

τον Εξεπαγγελματισμό. Κρίνω ως τον πιο κατάλληλο την 

Επαγγελματοποίηση». [39, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ορισμένοι ειδικοί που επέλεξαν ως 

καταλληλότερο τον όρο «εξεπαγγελματισμός» αιτιολόγησαν την άποψή τους 

με βάση την ταύτιση του ορισμού του Hoyle και του ορισμού της λέξης 

«εξεπαγγελματισμός»: 
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«Με τον όρο αυτό (σημ. του ερευνητή: εννοεί τον 

εξεπαγγελματισμό) δίνεται έμφαση στη διεργασία στο να 

δημιουργηθεί ένα επάγγελμα, που συνάδει με την εξελικτική 

πορεία προς τη δημιουργία ενός επαγγέλματος, όπως αυτή 

τονίζεται στο σημείο β από τις διευκρινίσεις πιο πάνω (σημ. του 

ερευνητή: εννοεί τον ορισμό του Hoyle) και το οποίο με βρίσκει 

σύμφωνο». [14, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Άλλοι ειδικοί αιτιολόγησαν την άποψή τους βασισμένοι σε γλωσσικά 

κριτήρια: 

«… ο όρος ετυμολογικά σημαίνει αυτήν ακριβώς τη διεργασία 

χωρίς να ενσωματώνει αντιδάνεια στην κατάληξη, ενώ έτσι 

γίνεται σωστή χρήση του παραγωγικού επιθήματος «-ισμός» [29, 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Εξάλλου, ειδικοί που επέλεξαν τον όρο «επαγγελματοποίηση» 

προέβαλαν το επιχείρημα ότι ο όρος ήδη χρησιμοποιείται: 

«… έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε αρκετά επιστημονικά κείμενα και 

μάλλον τείνει να καθιερωθεί. [13, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ελλάδα), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί η τοποθέτηση ενός ειδικού που 

εκφράζει τη σύγχυσή του για τους ορισμούς, κάτι που ο γράφων είναι 

υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ως μειονέκτημα του τρόπου με τον οποίο 

διατυπώθηκε το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο: 
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«Με μπέρδεψαν ιδιαίτερα οι ορισμοί, … χρησιμοποιούνται ίδιοι 

όροι, όπως η διαδικασία ή διεργασία που οδηγεί κάποιον στον 

επαγγελματισμό... Με εκφράζει η άποψη της συνεχούς 

διεργασίας και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης …» [36, 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ελλάδα), 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ελλάδα)]. 

 

Υποστηρίζεται η, έστω και ισχνά, συγκλίνουσα θέση των ειδικών, αλλά 

και ασχέτως αυτής, ότι από τους τέσσερεις εναλλακτικούς όρους οι όροι 

«επαγγελματοποίηση» και «εξεπαγγελματισμός» αποδίδουν πιστά τον 

ορισμό του Hoyle, εκφράζοντας και οι δυο τη διαδικασία μέσω της οποίας μια 

ασχολία γίνεται επάγγελμα. Ωστόσο, επιλέγεται και προτείνεται ο όρος 

«εξεπαγγελματισμός», για τους λόγους που αναφέρονται στο υποθετικό 

σενάριο, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας και της δυναμικής της 

ελληνικής γλώσσας, με αξιοποίηση των δόκιμων μηχανισμών της, να 

δημιουργεί νέες λέξεις και όρους για χρήση από την επιστημονική κοινότητα, 

όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

(ε) Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών 

Επαγγελμάτων / Regulation or "Semi-regulation" or Deregulation of Teaching 

Professions 

 

Το έκτο υποθετικό σενάριο του πρώτου Δελφικού γύρου συνδέεται και 

αυτό με τη θεωρητική θεμελίωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας, αλλά 

ταυτόχρονα σχετίζεται έμμεσα και με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 1.2., 

που αναφέρονται στη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 

Επίσης, συνδέεται και με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 2.2., που 
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αναφέρονται σε διερεύνηση της δυνατότητας τυπολογικής σύζευξης του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου Δελφικού γύρου, όσον αφορά 

τον Εκπαιδευτή, όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί υποστηρίζουν κάποιας μορφής 

ρύθμιση του επαγγέλματος, με τους μισούς περίπου ειδικούς να προτιμούν 

την (πλήρη) ρύθμιση και τους άλλους μισούς να προτιμούν την ημι-ρύθμισή 

του. Όσον αφορά τον Εκπαιδευτικό, σχεδόν όλοι οι ειδικοί υποστηρίζουν, 

επίσης, κάποιας μορφής ρύθμιση του επαγγέλματος, με τη διαφορά ότι η 

πλειονότητα των ειδικών (σχεδόν τέσσερεις στους πέντε) προτιμούν την 

(πλήρη) ρύθμιση και οι υπόλοιποι την ημι-ρύθμιση (πλην ενός που προτιμά 

την απόρρύθμιση). Συνεπώς, όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί (πλην ενός στους 

πενήντα) υποστηρίζουν κάποιας μορφής ρύθμιση του επαγγέλματος. Όπως 

χαρακτηριστικά δηλώνει ένας ειδικός: 

«Δεν μπορεί να αφεθεί άνευ ρύθμισης οτιδήποτε αφορά στο 

καλώς νοούμενο συμφέρον κυρίως των ανηλίκων αλλά και 

ενηλίκων που αποτείνονται για οποιασδήποτε μορφής 

εκπαίδευση». [1, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Η ρύθμιση αιτιολογείται με βάση την κοινωνική ευθύνη που 

εμπεριέχουν τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα: 

«Θεωρώ σημαντικό η οργανωμένη Πολιτεία ή έστω οι 

Ανεξάρτητες Αρχές να έχουν σημαίνοντα και ρυθμιστικό ρόλο σε 

επαγγέλματα, όπως αυτά τα δύο που εμπεριέχουν σημαντικό 

μέρος κοινωνικής ευθύνης». [13, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ελλάδα), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ]. 
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Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν τη νομική ρύθμιση για σκοπούς 

ομοιομορφίας στην κατοχή των προσόντων: 

«Η ρύθμιση (νομική) θα βοηθήσει στην ομοιομορφία και τη 

δίκαιη και ελεγχόμενη εφαρμογή των επαγγελμάτων». [16, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ)]. 

 

«… είναι επιτακτική η προώθηση ρύθμισης και για τις δυο θέσεις 

για απόκτηση της πιστοποίησης ώστε όλοι να κατέχουν το ίδιο 

επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης …». [29, Ερευνητής της 

Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Ο φόβος για μη προσοντούχους Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικούς 

αναφέρεται ως επιχείρημα υπέρ της ρύθμισης των εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων: 

«Χωρίς τη ρύθμιση, θα έχουμε άτομα να προσφέρουν 

εκπαιδεύσεις χωρίς να έχουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά και 

επαγγελματικά προσόντα». [17, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ ]  

 

Η ανάγκη για αποφυγή εξαπάτησης του κοινού από ανθρώπους που 

δεν κατέχουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα αιτιολογεί, επίσης, 

τη ρύθμιση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων: 

«Υπάρχει στις σημερινές κοινωνίες ευρύτατος καταμερισμός 

εργασίας και η έκρηξη των γνώσεων και των εφαρμογών της 

απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) για 

αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάλογη και 

ικανοποιητική εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών, χωρίς τη 
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δυνατότητα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης». [7, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρος), 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Την άνοδο του επιπέδου και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών επικαλούνται άλλοι ειδικοί για να 

αιτιολογήσουν τη θέση τους υπέρ της ρύθμισης των εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων: 

«(Υποστηρίζω τη ρύθμιση) διότι διασφαλίζεται η ποιότητα όσων 

ασχολούνται με αυτά τα επαγγέλματα». [3, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος)]. 

 

«έτσι (σημ. του ερευνητή: εννοεί με τη ρύθμιση) θα ανεβεί το 

επίπεδο και των Εκπαιδευτών αλλά και των Εκπαιδευτικών». [43, 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Πιο αναλυτικά, η ρύθμιση συνδέεται με την ποιότητα, η οποία 

συσχετίζεται με την αξιολόγηση και πιστοποίηση και μάλιστα ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα: 

«Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ρύθμιση των ελαχίστων 

προσόντων και εμπειρίας (σημ. του ερευνητή: εννοεί πείρας) 

καθώς και κατάλληλη αξιολόγηση και πιστοποίηση σε τακτά 

χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 5-ετία), ώστε να διασφαλίζεται η 

ικανότητα τόσο του Εκπαιδευτή όσο και του Εκπαιδευτικού να 

παρέχει εκπαίδευση … υψηλού ποιοτικού βαθμού». [32, 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 
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Επίσης, η ρύθμιση συνδέεται με τον επαγγελματισμό: 

«Σε μια μικρή χώρα, όπως τη δική μας, η ρύθμιση είναι αναγκαία 

για την εξασφάλιση υψηλού επαγγελματισμού, αλλά και τη 

σωστή παροχή υπηρεσιών και την προστασία των πραγματικών 

επαγγελματιών …». [48, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Ειδικοί που υποστηρίζουν την ημι-ρύθμιση αντί της πλήρους ρύθμισης, 

οριοθετούν την άποψή τους ως ακολούθως: 

«Η οποιαδήποτε ρύθμιση επιτυγχάνει ένα ελάχιστο επίπεδο 

προσόντων /ικανοτήτων και προσδίδει και κάποιο σχετικό κύρος. 

Η απόλυτη ρύθμιση από την άλλη μετατρέπει το επάγγελμα σε 

κλειστό κύκλωμα και μείωνει τον βαθμό της 

ανταγωνιστικότητας». [7, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Κύπρος), Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ].]. 

 

Τέλος, ειδικοί που προτιμούν την πλήρη ρύθμιση για τον Εκπαιδευτικό 

και την ημι-ρύθμιση για τον Εκπαιδευτή, αιτιολογούν την άποψή τους ως 

ακολούθως: 

«Ο Εκπαιδευτής εργάζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Σε 

περίπτωση που δεν έχει ικανοποιητική απόδοση θα απορριφθεί 

… από την αγορά. … Ως εκ τούτου η τεκμηρίωση/πιστοποίηση 

των δεξιοτήτων και των γνώσεων που ένας Εκπαιδευτής 

ισχυρίζεται ότι κατέχει είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει 

ανάγκη για αυστηρή ρύθμιση του επαγγέλματος. Το επάγγελμα 

του Εκπαιδευτικού είναι λειτούργημα. … Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά και σε μικρότερο βαθμό οι έφηβοι 

αντιλαμβάνονται την εξουσία ως αυθεντία και μπορεί να μην 

μπορούν να αντιληφθούν, σε σχέση με ένα ενήλικα, ότι ένας 

Εκπαιδευτικός δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του. Ως 

εκ τούτου, το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι 
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περισσότερο ρυθμισμένο από αυτό του Εκπαιδευτή. [22, 

Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος, ΑνΑΔ)]. 

 

Υποστηρίζεται η άποψη των ειδικών που συντάσσονται με ρύθμιση 

τόσο του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή όσο και του επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτικού, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξαρτήτως αποδέκτη. Με την 

έννοια της ρύθμισης συνδέονται, όπως έχει υποστηριχθεί και από τους 

ειδικούς, αρκετοί άλλοι παράγοντες που μπορεί να θεωρηθούν ως 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός επαγγέλματος, όπως η κατοχή προσόντων, 

η πιστοποίηση, η επαγγελματική ανάπτυξη και η δημόσια αποδοχή. Αυτοί 

όλοι οι παράγοντες εξετάζονται στο πλαίσιο του πέμπτου υποθετικού 

σεναρίου τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου Δελφικού γύρου. Ωστόσο, ως 

προς τα ερευνητικά ερωτήματα, από το υποθετικό αυτό σενάριο προκύπτει ότι 

ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός συγκλίνουν σε όλα τα εν λόγω σημεία και 

οι προαναφερθέντες παράγοντες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια 

κοινή τυπολογία του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού για δημιουργία ενός 

κοινού επαγγέλματος. 

 

(στ) Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» Επάγγελμα 

/ Teaching Profession as the New "Model" Profession 

 

Το έβδομο υποθετικό σενάριο του πρώτου Δελφικού γύρου συνδέεται 

και αυτό με τη θεωρητική θεμελίωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

αλλά ταυτόχρονα σχετίζεται έμμεσα και με τα ερευνητικά ερωτήματα 1.1. και 

1.2., που αναφέρονται στη σύγκριση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 

Επίσης, συνδέεται και με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 2.2., που 
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αναφέρονται σε διερεύνηση της δυνατότητας τυπολογικής σύζευξης του 

Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου Δελφικού γύρου, περίπου 

τέσσερεις στους πέντε ειδικοί συμφωνούν με το υποθετικό σενάριο όσον 

αφορά, τόσο τον Εκπαιδευτή, όσο και τον Εκπαιδευτικό: 

«… και τα δύο επαγγέλματα δεν έχουν να υστερήσουν σε τίποτε 

από τα προαναφερθέντα ως πρότυπα, διότι … έχουν … 

αντικείμενο τους το ευ ζην του ανθρώπου και δεν είναι απλά 

επαγγέλματα αλλά λειτουργήματα, που με τις σωστές 

προϋποθέσεις και τα κατάλληλα άτομα προδιαγράφουν το 

μέλλον και την πρόοδο της κοινωνίας του αύριο». [48, 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Τονίζεται το στοιχείο της προσωπικής προσπάθειας και θυσίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάδειξης του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος σε νέο «πρότυπο» επάγγελμα: 

«Αν τόσο οι Εκπαιδευτικοί όσο και οι Εκπαιδευτές μπορέσουν να 

αναδειχθούν σαν (sic) οι προστάτες του ανθρώπου και της 

κοινωνίας από την αμάθεια και την ημιμάθεια, τότε θα 

μπορέσουν πραγματικά να αναδείξουν και το επάγγελμα τους 

σαν (sic) "πρότυπο" αλλά και σεβαστό επάγγελμα. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει και για τους ίδιους μεγάλη προσπάθεια και πολλές 

θυσίες - και σε προσωπικό επίπεδο…». [51, Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Επισημαίνεται μια διαφορά των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων από τα 

θεωρούμενα ως «πρότυπα» επαγγέλματα: 

«Το εκπαιδευτικό επάγγελμα έχει μια μεγάλη διαφορά από τα 

επαγγέλματα του γιατρού και του δικηγόρου … που θεωρούνται 

απαραίτητα στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Τα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση δεν είναι άμεσα και 

αυταπόδεικτα. … θα φανούν στην κοινωνία αρκετά χρόνια μετά 

…». [2, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κύπρος), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής 
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Εκπαίδευσης (Κύπρος), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κύπρος), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Προτείνεται η καθιέρωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τον 

Εκπαιδευτικό, όπως υπάρχει η διαδικασία πιστοποίησης του Εκπαιδευτή: 

«… ο γιατρός και ο δικηγόρος έχουν δοκιμαστική άσκηση 

(μαθητεία) για να … έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. … 

το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τους Εκπαιδευτικούς … στον 

Εκπαιδευτή έχουμε τη διαδικασία πιστοποίησης … και τη σχετική 

εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο. [6, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΑνΑΔ]. 

 

Αναδεικνύονται και άλλα στοιχεία που είναι δυνατόν να καταστήσουν 

τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα ως «πρότυπα»: 

«Εκτός από τη διάσταση της προστασίας, … ιδιαίτερη σημασία 

έχει και η αποδοχή του ρόλου από την κοινωνία, όπως και η 

ελκυστικότητα της μαθησιακής διαδικασίας». [9, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα), 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ελλάδα), Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα)]. 

 

«Τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα δεν συνδέονται μόνο με τη 

γνώση ... αλλά και με πολλά άλλα στοιχεία π.χ. ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα». [33, 

Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Κύπρος)]. 

 

Τέλος, αναφέρονται και κάποιες διαφορές μεταξύ Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού: 
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«Δεν είναι μόνο η προστασία από την αμάθεια ή και την 

ημιμάθεια, αλλά πρωτίστως ο τρόπος με τον οποίο, κυρίως οι 

Εκπαιδευτικοί, διαμορφώνουν χαρακτήρες, ενθαρρύνουν ή όχι 

τους νέους να αποκτούν γνώση κλπ.» [47, Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ]. 

 

«Τόσο ο Εκπαιδευτής, όσο και ο Εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο 

να μεταδώσουν τη γνώση τους … να μειώνουν τον έμμεσο 

κίνδυνο της αμάθειας και της ημιμάθειας. Ο λόγος της πιο 

σημαντικής βαρύτητας που δίνεται στον Εκπαιδευτή είναι ότι, ως 

επί το πλείστον, οι εκπαιδευόμενοι του θα διαδραματίσουν τέτοιο 

ρόλο που να διαμορφώσουν την κοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό 

απ' ότι ο Εκπαιδευτικός». [45, Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ ]. 

 

Υποστηρίζεται και στο σημείο αυτό η θέση των ειδικών, οι οποίοι, 

γενικά, αναδεικνύουν την αξία και τη σημασία τόσο του επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτή όσο και του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού. Σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα, από τις απαντήσεις των ειδικών στο υποθετικό αυτό 

σενάριο προκύπτει ότι ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός συγκλίνουν και ως 

προς τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αναδειχθούν προκειμένου από 

κοινού να θεωρηθούν ως το νέο «πρότυπο» επάγγελμα. 

 

(ζ) Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for 

profession creation 

 

Το ζήτημα που τέθηκε στο πέμπτο υποθετικό σενάριο του πρώτου 

Δελφικού γύρου καθώς και στο πέμπτο υποθετικό σενάριο του δεύτερου 

Δελφικού γύρου (Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for 

profession creation) αφορούσε μια απόπειρα διερεύνησης της δυνατότητας 

τυπολογικής σύγκλισης του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. 
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Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα 2.1 και 

2.2: 

2.1 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

2.2 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

 

Στον πρώτο γύρο, οι ειδικοί κλήθηκαν να επιλέξουν από 14 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, που προέκυψαν από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, πέντε που κατά τη γνώμη τους είναι απαραίτητα για την 

ασχολία του Εκπαιδευτή προκειμένου αυτή να εξελιχθεί σε επάγγελμα και 

πέντε που είναι απαραίτητα για τον Εκπαιδευτικό. Από τη διαδικασία αυτή, 

και με βάση τις τοποθετήσεις των ειδικών του πρώτου Δελφικού γύρου, 

καταρτίστηκε κατάλογος με τα δέκα από τα δεκατέσσερα αυτά 

χαρακτηριστικά, αφού αποκλείστηκαν τα τέσσερα που εμφανίζονταν στις 

τελευταίες πέντε θέσεις τόσο του καταλόγου για τον Εκπαιδευτή όσο και του 

καταλόγου για τον Εκπαιδευτικό. Αυτά τα δέκα χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος τέθηκαν υπόψη των ειδικών του δεύτερου Δελφικού γύρου, οι 

οποίοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν για κάθε ένα από αυτά κατά πόσον 

θεωρούν ότι είναι απαραίτητα για τον Εκπαιδευτή ή για τον Εκπαιδευτικό ή 

και για τους δυο ή για κανένα, προκειμένου ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικός ξεχωριστά ή από κοινού να εξελιχθούν από ασχολία σε 

επάγγελμα. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι και τα δέκα αυτά 

χαρακτηριστικά θεωρούνται απαραίτητα τόσο για τον Εκπαιδευτή όσο και για 

τον Εκπαιδευτικό, από τουλάχιστον 4 στους 5 ειδικούς. Αυτό απαντά στο 

ερευνητικό ερώτημα 2.1: 



 250 

2.1 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

 

Τα δέκα αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγέλματος 

κατατάσσονται κατά σειράν συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων 

ότι αυτά εφαρμόζουν ΚΑΙ στους ΔΥΟ (τόσο στον Εκπαιδευτή όσο και στον 

Εκπαιδευτικό). Η σειρά κατάταξης ακολουθεί πιο κάτω, ενώ στην αγκύλη 

παρατίθεται ο αριθμός των εν λόγω δηλώσεων επί του συνόλου των 

δηλώσεων για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγέλματος: 

Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of theoretical 

knowledge and skills) [42/43]. 

Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) [42/43]. 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development and 

promotion) [40/43]. 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and certification 

of competence) [37/43]. 

Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) [37/43]. 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) [36/43]. 

Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of membership) [36/43]. 

Δημόσια αποδοχή (public acceptance) [36/43]. 

Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the users 

of the service). [36/43]. 

Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

[35/43]. 
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Τα τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγέλματος, που 

σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των ειδικών του πρώτου Δελφικού γύρου 

αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο, εφόσον θεωρήθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητα 

είτε για τον Εκπαιδευτή, είτε για τον Εκπαιδευτικό είτε για κανένα από αυτούς 

είναι τα ακόλουθα: 

Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a sub-culture)  

Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του επαγγέλματος, ικανή να αποκρούσει 

τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (compensation relevant to the status of 

the profession). 

Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην 

εξειδικευμένη γνώση (authority in relation to policies and processes, based on 

expertise). 

Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service). 

Αυτό απαντά στο ερευνητικό ερώτημα 2.2: 

2.2 Ποια χαρακτηριστικά του επαγγέλματος δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τυπολογία ενός κοινού 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού; 

 

Ορισμένοι από τους ειδικούς συνόδευσαν την τοποθέτησή τους με 

σχόλια, όπως: 

«… όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να 

συνυπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευτικού σχετικά με τη μετατροπή τους από ασχολίες, σε 

επάγγελμα». [6, Διαμορφωτής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ελλάδα, Κύπρος), Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Ελλάδα), Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα, 

Κύπρος), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ελλάδα), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΑνΑΔ]. 
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Παρά το γεγονός ότι πάνω από τέσσερεις στους πέντε ειδικοί θεώρησαν 

ως απαραίτητα κοινά χαρακτηριστικά όλα τα παρατεθέντα, εντούτοις 

ορισμένοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για συγκεκριμένα από αυτά. 

Για τη Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

εκφράστηκε η ακόλουθη άποψη: 

«Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι αναγκαία διότι συμβάλλουν 

στην καλύτερη δυνατή εικόνα του επαγγελματία και του 

επαγγέλματος του Εκπαιδευτή η του Εκπαιδευτικού … όμως στο 

θέμα των επαγγελματικών οργανώσεων παρόλο που διαχρονικά 

προσέφεραν και πιθανόν να προσφέρουν … δεν είναι λίγες οι 

φορές που … ο ρόλος τους υπήρξε αρνητικός. … [48, 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Ωστόσο, άλλος ειδικός σχολιάζει για το ίδιο θέμα: 

«… Προβληματίστηκα για τη δημιουργία επαγγελματικής 

οργάνωσης … επειδή σε κάποια επαγγέλματα η νομική 

κατοχύρωση μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ χρονοβόρα 

διαδικασία. Μέχρι να γίνει, αυτό μπορεί να το αναλάβει η 

επαγγελματική οργάνωση». [28, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)]. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο πιο πάνω ειδικός θεωρεί τη νομική κατοχύρωση 

απαραίτητη. Ωστόσο, άλλος ειδικός έχει αντίθετη άποψη: 

«Δεν μπορώ να αντιληφθώ την χρησιμότητα ή αναγκαιότητα της 

νομικής κατοχύρωσης είτε του Εκπαιδευτή είτε του 

Εκπαιδευτικού είτε και των δύο». [19, Διαμορφωτής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύπρος), 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Το θέμα της νομικής κατοχύρωσης, υπενθυμίζεται ότι εξετάστηκε και 

από μόνο του στο πλαίσιο του έκτου υποθετικού σεναρίου του πρώτου 

Δελφικού γύρου (Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών 
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Επαγγελμάτων / Regulation or "Semi-regulation" or Deregulation of Teaching 

Professions). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί (πλην ενός 

στους πενήντα) υποστηρίζουν κάποιας μορφής ρύθμιση του επαγγέλματος, 

τόσο του Εκπαιδευτή όσο και του Εκπαιδευτικού, είτε την πλήρη νομοθετική 

ρύθμιση είτε τη ρύθμιση μέσω πιστοποίησης. 

Άλλοι ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολία για άλλα χαρακτηριστικά, ως 

ακολούθως: 

«Τα πλείστα από τα "χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

επαγγέλματος" … είναι απαραίτητα και για τους δύο. Η δημόσια 

αποδοχή και οι σχέσεις με τους χρήστες/αποδέκτες της 

υπηρεσίας, αν και είναι επιθυμητά και για τον Εκπαιδευτικό 

εντούτοις θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα όσο για τον 

Εκπαιδευτή». [32, Ερευνητής της Εκπαίδευσης, Διδάσκων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κύπρος), Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κύπρος), Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής ΑνΑΔ]. 

 

Τέλος, ένας άλλος ειδικός αιτιολογεί την αφαίρεση της δημόσιας 

αποδοχής: 

«Αφαίρεσα τη δημόσια αποδοχή, επειδή θα μπορούσε ένα 

επάγγελμα να μην είναι οικείο στο ευρύ κοινό (επειδή είναι πολύ 

σπάνιο, επειδή είναι πολύ καινούριο και άρα άγνωστο στους 

πολλούς, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο κτλ.). [28, Ερευνητής 

της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Κύπρος)]. 

 

Ωστόσο, στο πλαίσιο του έβδομου υποθετικού σεναρίου του πρώτου 

Δελφικού γύρου (Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» 

Επάγγελμα / Teaching Profession as the New "Model" Profession), εξετάστηκε 

ουσιαστικά και το θέμα της δημόσιας αποδοχής των εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ειδικοί στην πλειονότητά τους 

(περίπου τέσσερεις στους πέντε) υποστήριξαν ότι και τα δύο εκπαιδευτικά 
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επαγγέλματα, του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, έχουν ανάγκη να 

αναδειχθούν στη συνείδηση του κοινού ως πρότυπα επαγγέλματα και 

διαθέτουν ισχυρές προϋποθέσεις, προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό. 

Μέσω εκείνου του υποθετικού σεναρίου αναδείχθηκε από τους ειδικούς η 

σημασία, τόσο της δημόσιας αποδοχής, όσο και των σχέσεων με τους 

χρήστες/αποδέκτες της υπηρεσίας των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευτικών. 

Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια τυπολογία ενός 

κοινού εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 
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5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα φαινόμενα της ανθρώπινης συμπεριφοράς μελετώνται μέσα στο 

συγκείμενό τους αλλά και στο περικείμενό τους. Ο ερμηνευτής οφείλει να 

μεταβεί στον χωρόχρονο του ερευνητικού αντικειμένου, να αναστήσει μέσα 

του τον Ιστορικό Λόγο (Dilthey) και μέσα σ’ αυτόν να το μελετήσει. Εννοείται 

ότι στον Ιστορικό Λόγο περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον γράφοντα, και ο 

Γεωγραφικός Λόγος, ώστε η έννοια του «Χωροχρόνου» να αποκτά το 

πραγματικό της νόημα. 

Ο όρος «ιστορικότητα» αναφέρεται στον παράγοντα «χρόνος», στη 

«χρονικότητα», είτε αυτή συνδέεται με το υποκείμενο–ερευνητή είτε με το 

ερευνώμενο αντικείμενο και τον δημιουργό του. Ωστόσο, η φιλοσοφική 

ανάλυση που συνοδεύει αυτόν τον όρο, εμπεριέχει ουσιαστικά, αν και όχι 

δεδηλωμένα, και την έννοια του χώρου, της «τοπικότητας». Γι’ αυτό συχνά 

γίνεται αναφορά στον «χωρόχρονο». Ο «Ιστορικός Λόγος», λοιπόν, πέρα από 

τη διάσταση του χρόνου, εμπεριέχει σε υπολανθάνουσα μορφή και τη 

διάσταση του χώρου. Συνεπώς, εκτός από «Ιστορικός», είναι, επίσης, 

υπολανθανόντως και «Γεωγραφικός» Λόγος. Ουσιαστικά, με την 

ιστορικότητα να θεωρείται ότι εμπεριέχει, πέραν της διάστασης του χρόνου, 

και τις διαστάσεις του χώρου, υπονοείται τόσο το συγκείμενο όσο και το 

περικείμενο του υποκειμένου και του αντικειμένου, που από κοινού 

περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου πνεύματος και του 

ανθρώπινου πολιτισμού καθώς και όλες τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την 

«εποχή» (χρόνο) και την «περιοχή» (χώρο) του δημιουργού και του ερευνητή. 

Οι διαστάσεις αυτές καθορίζουν την ερμηνεία και την κατανόηση, που οδηγεί 

στη «σύλληψη» της αλήθειας (Πυργιωτάκης, 2014) ή στην εισχώρηση στην 

αποκαλυπτόμενη αλήθεια (Παπαδόπουλος, 1982). Έτσι, η ερμηνευτική 
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προσέγγιση του Χωροχρόνου, που αφορά τόσο τον Δημιουργό και το 

δημιούργημά του, όσο και τον Ερμηνευτή και το ερμήνευμά του (την ερμηνεία 

του), λαμβάνει υπόψη, από τη μια τις τρεις διαστάσεις του χώρου και από την 

άλλη τον χρόνο ως τέταρτη διάσταση. 

Ανασύροντας, λοιπόν, στο προσκήνιο τις υπολανθάνουσες διαστάσεις 

του χώρου, το επιστημολογικό μοντέλο του Χωροχρόνου διαφοροποιείται. Το 

μοντέλο παρουσιάζεται στην οριστική του μορφή στη συνέχεια, με πλάγια 

γραφή και σε πλαίσιο: 

 

«Γεωγραφικός λόγος» 

Σε κάθε κοινωνία, όπως αυτή προσδιορίζεται και οριοθετείται από την 

«περιοχή» της και την «εποχή» της, η ανθρώπινη συμπεριφορά κινείται μέσα σε 

κάποια όρια, τα οποία είναι αποδεκτά στο συγκεκριμένο ιστορικό «συγκείμενο» 

και στο συγκεκριμένο γεωγραφικό «περικείμενο». Εξάλλου, το ιστορικό 

συγκείμενο υπόκειται και αυτό, ως ιστορικό υποκείμενο, στις μεταβολές της 

ιστορικότητας. Συνεπώς, ο ερευνητής καλείται να κατανοήσει και να ερμηνεύσει 

(Ιστορικός Λόγος) το ερευνώμενο φαινόμενο στην ιδιαιτερότητά του 

(Πυργιωτάκης, 2008). Παρόμοια, το «γεωγραφικό» περικείμενο υπόκειται και 

αυτό, ως «γεωγραφικό» υποκείμενο, στις μεταβολές της «γεωγραφικότητας». 

Συνεπώς, ο ερευνητής καλείται να κατανοήσει και να ερμηνεύσει 

(«Γεωγραφικός» Λόγος) το ερευνώμενο φαινόμενο στην ιδιαιτερότητά του. 

Σχηματικά, το επιστημολογικό μοντέλο του Χωροχρόνου αποδίδεται ως 

ακολούθως: 

Γεωγραφικός Λόγος => Περικείμενο => Περιοχή => Χώρος 

Ιστορικός Λόγος=> Συγκείμενο => Εποχή => Χρόνος 
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Εξάλλου, με βάση τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας και σε συνέχεια 

της συζήτησης των υποθετικών σεναρίων και ερευνητικών υποθέσεων, 

καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Η θεωρία του γράφοντος για τον «κύκλο» του κλίματος μάθησης 

επιβεβαιώνεται, συμπληρώνεται και λαμβάνει την οριστική της μορφή. Η 

θεωρία παρουσιάζεται στη συνέχεια με πλάγια γραφή και σε πλαίσιο, καθώς 

και στο γράφημα 5.2.1: 

 

Ο «κύκλος» του κλίματος μάθησης 

Όσο πιο "χαμηλά" βρισκόμαστε στις βαθμίδες του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, τόσο περισσότερο η επίδραση του αναλυτικού προγράμματος είναι 

ασθενέστερη και ο Εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι ελεύθερος να επιλέγει 

συμμετοχικές και βιωματικές τεχνικές (Ειδικός 13). Το νηπιαγωγείο είναι ένα 

μέρος εξερεύνησης (Ειδικός 14), όπου χρησιμοποιείται η ανακαλυπτική μάθηση 

ως τεχνική προσέγγισης της γνώσης, επειδή είναι η αρχή της εγχάραξης των 

βασικών εννοιών (Ειδικός 6). Τα παιδιά δεν μαθαίνουν με καθημερινές διαλέξεις 

και συμβουλές της αυθεντίας, αλλά ενεργητικά, ως δρώντα κοινωνικά 

υποκείμενα, μέσα από τις καθημερινές πράξεις και τα ζωντανά παραδείγματα, 

μέσω αλληλεπίδρασης, με την παρατήρηση και τη μίμηση προτύπων (Bandura, 

1977, 1986, 1989, 2006). Στόχος είναι τα παιδιά να μάθουν αλλά και να 

ψυχαγωγηθούν (Ειδικός 34). Έτσι, οι βιωματικές προσεγγίσεις που 

αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο (παιγνίδι, θέατρο, παραμύθι, μουσική, 

ζωγραφική κλπ) φαίνεται ότι καθιστούν τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία 

(Βούλγαρης, 2008). Αυτό συνεπικουρείται από την αυτοπαρακίνηση, τη θέληση 

για μάθηση, που στα αρχικά στάδια της ζωής είναι μεγαλύτερη (Ειδικός 41). 
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Όσο ανεβαίνουμε τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τα παιδιά 

επιβραβεύονται με ανταμοιβές και συνηθίζουν να τις επιζητούν, χάνοντας τη 

θέληση για μάθηση (Ειδικός 41). Στο Δημοτικό οι ενεργητικές προσεγγίσεις 

εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενο (Καλδή, 2013), ωστόσο αρχίζουν να 

αξιοποιούνται λιγότερο, λόγω της αυξημένης, συγκριτικά με το νηπιαγωγείο, 

επίδρασης του αναλυτικού προγράμματος και της συνεπακόλουθης μικρότερης 

ελευθερίας των διδασκόντων (Ειδικός 13). 

Σε πιο υψηλές βαθμίδες εκπαίδευσης η ψυχαγωγία παραμερίζεται και 

αντικαθίσταται με αυστηρό πρόγραμμα μάθησης. Οι Εκπαιδευτικοί 

μετατρέπονται σε «δρομείς» που «τρέχουν να προλάβουν την ύλη» (Ειδικός 34). 

Έτσι, καθώς προχωρούμε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, οι διαδραστικές 

προσεγγίσεις δείχνουν να ατονούν. Ενώ γνωρίζουν τις συμμετοχικές τεχνικές, 

οι καθηγητές περιορίζονται κυρίως στη χρήση της «εισήγησης», των 

«ερωτήσεων - απαντήσεων» και της «πρακτικής άσκησης» (Δράκος, 2009). Ως 

εμπόδια αναφέρονται οι ελλείψεις σε εποπτικά μέσα και υποδομές 

(Αγγελόπουλος, 2012), η μη επαρκής παιδαγωγική κατάρτιση των 

Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε σύγκριση με τους δασκάλους 

και νηπιαγωγούς, οι οποίοι πραγματοποιούν αποκλειστικά παιδαγωγικές 

σπουδές), η δυσκολία διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και κάλυψης της 

διδακτέας ύλης (Ειδικός 34), ο χαμηλός βαθμός αυτοπαρακίνησης των μαθητών 

(Ειδικός 41), η ενθάρρυνση της βαθμοθηρίας και ο ανταγωνισμός για εξασφάλιση 

θέσης στο πανεπιστήμιο (Ειδικός 16). Έτσι, το κλίμα μάθησης εμφανίζεται να 

διολισθαίνει βαθμιαία από το «ζενίθ» προς το «ναδίρ» του νοητού «κύκλου» του 

κλίματος μάθησης. 
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Γράφημα 5.2.1: Ο «κύκλος» του κλίματος μάθησης 

 

Ωστόσο, το κλίμα φαίνεται να αρχίζει να αναστρέφεται στο 

Πανεπιστήμιο, όπου οι πτυχιακοί και κυρίως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως 

ενήλικες, μετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε συμμετοχικές δράσεις, 

αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία (Πονήρη, 2013· Bozalek, 

2014). Σε ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα συνηθίζεται να περιλαμβάνονται 

στην εκπαίδευση εργαστηριακές και πειραματικές ενότητες που επιτρέπουν τη 

διαδραστική προσέγγιση (Ειδικός 51). Πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

μπορεί να αποτελέσουν προσομοίωση της εργασίας την οποία οι φοιτητές θα 



 260 

ακολουθήσουν με την απόκτηση του πτυχίου τους (Ειδικός 22). Το Πανεπιστήμιο, 

και ειδικότερα η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, είναι ένας χώρος εξερεύνησης, 

όπως και το νηπιαγωγείο, όπου ο φοιτητής αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως 

ομότιμος και όχι υποδεέστερος (Ειδικός 14). Η αυτοπαρακίνηση αρχίζει ξανά να 

αυξάνεται (Ειδικός 41), καθώς οι φοιτητές νοιώθουν ότι κρατούν το μέλλον τους 

στα χέρια τους, σπουδάζουν κάτι που τους αρέσει και αρχίζουν να ωριμάζουν 

(Ειδικός 16). Έτσι, το κλίμα της μάθησης ανακάμπτει, αρχίζει να απομακρύνεται 

από το «ναδίρ» του νοητού «κύκλου» και οδεύει και πάλιν προς το «ζενίθ». 

Ο «κύκλος» κλείνει με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική 

κατάρτιση, όπου οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (παγοθραύστες, ενεργοποιητές, 

καταιγισμός ιδεών, χιονοστιβάδα, μελέτη περιπτώσεων, υπόδυση ρόλων, 

βιωματικά εργαστήρια κλπ) δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης (Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2011), που διευκολύνει την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων. Η αυτοπαρακίνηση επανέρχεται, καθώς ο ενήλικας 

εκπαιδευόμενος προσέρχεται εθελοντικά (Ειδικοί 36 και 41) και με πλήρη 

συνείδηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών του (Ειδικοί 36 και 44), 

προσαρμόζει τη μάθηση στους δικούς του ρυθμούς και τρόπους (Ειδικός 36), 

συνεπώς μαθαίνει ευχάριστα, μετέχοντας στη διαδικασία των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (Ειδικός 6). Εξάλλου, εδώ η μάθηση στηρίζεται στα βιώματα του 

εκπαιδευομένου και οι συμμετοχικές προσεγγίσεις είναι ζητούμενες και 

απαραίτητες (Ειδικός 36). Ο ενήλικας μαθαίνει καλύτερα με διαδραστικές, 

βιωματικές και συμμετοχικές τεχνικές, που αποτελούν παράδοση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων (Ειδικός 13), καθώς ο Εκπαιδευτής έχει την ελευθερία να 

σχεδιάσει μόνος του το πρόγραμμα, καθιστώντας την εκπαίδευση μια μοναδική 

εμπειρία, μέσω της αξιοποίησης των ποικίλων μαθησιακών προσεγγίσεων 

(Ειδικός34), χωρίς την πίεση του χρόνου (Ειδικός 47). Έτσι, ο Εκπαιδευτής 
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Ενηλίκων παρουσιάζεται να προσεγγίζει στο «ζενίθ» του «κύκλου» του 

κλίματος μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας (Ειδικοί 21 και 49). 

Η ηλικία δεν αποτελεί λόγο για αλλαγή των χρησιμοποιούμενων 

εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά για προσαρμογή τους (Ειδικός 38). Η δημιουργία 

ευχάριστου κλίματος μάθησης εξαρτάται πολύ περισσότερο από το ενδιαφέρον 

του Εκπαιδεύοντος και πολύ λιγότερο από το συγκείμενο μάθησης, 

λαμβανομένων, βέβαια, υπόψη, των αναγκών, των κινήτρων και των 

ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων (Ειδικός 28) και των περιορισμών του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Το κλίμα της μάθησης εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τους ίδιους τους Εκπαιδεύοντες, οι οποίοι καλούνται να αποδεχθούν 

και να εμπεδώσουν ότι αναμένεται να λειτουργούν ως «Εμψυχωτές Μάθησης» 

(Knowles et al., 2005). 

 

Υπό το φως της οριστικοποίησης της θεωρίας για τον «κύκλο» του 

κλίματος μάθησης, όπως αυτή παρατίθεται πο πάνω, αλλά και των 

ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας στα διαδοχικά υποθετικά σενάρια «Από τη 

διδασκαλία στη διαδραστική μάθηση: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to 

interactive learning: Return to the roots» και «Από τη διδασκαλία στους 

πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδεύοντος: Επιστροφή στις ρίζες / From teaching 

to multiple roles of the educator: Return to the roots», η θεωρία του γράφοντος 

για τον «εναγκαλισμό» του Εκπαιδευτικού από τον Εκπαιδευτή και για 

«εμβολιασμό» της εκπαίδευσης εν γένει με αρχές, προσεγγίσεις και τεχνικές 

της εκπαίδευσης ενηλίκων διαφοροποιείται και λαμβάνει την οριστική της 

μορφή. Η θεωρία παρουσιάζεται στη συνέχεια με πλάγια γραφή και σε 

πλαίσιο: 
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Ο «εναγκαλισμός» του «εκπαιδεύοντος» από τον «εμψυχωτή μάθησης» 

Ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός συγκλίνουν, τόσο ως προς τους 

ρόλους και τις λειτουργίες τους, όσο και ως προς τα περιβάλλοντα παροχής 

υπηρεσιών και τους τύπους απασχόλησής τους, ώστε να είναι δυνατή η απόδοση 

και των δύο με μια κοινή ονομασία. Ο όρος «Εκπαιδεύων / Educator» κρίνεται ότι 

αποδίδει ικανοποιητικά τους δύο όρους και αγκαλιάζει αποτελεσματικά όλους 

τους τύπους και τις αποχρώσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση (τη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων). 

Σύμφωνα με τη θεωρία για τον «κύκλο» του κλίματος μάθησης, όπως 

αυτή οριστικοποιήθηκε με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο Εκπαιδευτής 

ενηλίκων προσεγγίζει στο «ζενίθ» του «κύκλου» τον Εκπαιδευτικό προσχολικής 

ηλικίας. Η εμπειρική έρευνα κατέδειξε, επίσης, ότι, τόσο ο Εκπαιδευτής 

ενηλίκων, όσο και ο Εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας ταυτίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με το πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που προωθεί τη 

διαδραστική, ενεργητική και συμμετοχική μάθηση. Συνεπώς, ο επαγγελματίας 

της εκπαίδευσης (ο «Εκπαιδεύων») οφείλει να μετακινηθεί από τον ρόλο του 

απλού μεταδότη γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων, στον ρόλο του 

«Εμψυχωτή της μάθησης» (Knowles et al., 2005). Υποστηρίζεται ότι ο όρος 

«Εμψυχωτής Μάθησης / Learning Facilitator» προσεγγίζει περισσότερο τον 

επιθυμητό «χαρακτήρα» του «Εκπαιδεύοντος / Educator». Ο «Εκπαιδεύων»  

καλείται να διαθέτει ενσυναίσθηση και διαπροσωπικές δεξιότητες (Βρεττός, 

2012 και 2013) και να διαδραματίζει ρόλο διευκολυντή της μάθησης, να δρα, 

δηλαδή, ως ο καταλύτης για την ανακάλυψη της γνώσης, την κατάκτηση 

δεξιοτήτων, την απόκτηση ικανοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων. Η μετάβαση 

από την παραδοσιακή διδασκαλία στη διαδραστική, ενεργητική και συμμετοχική 
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μάθηση και τους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδεύοντος (Τρανταλλίδη, 2007· 

Downes, 2010) ουσιαστικά αναφέρεται σε «εναγκαλισμό» του «εκπαιδεύοντος» 

από τον «εμψυχωτή μάθησης», και σε «εμβολιασμό» της εκπαίδευσης εν γένει, 

με αρχές, προσεγγίσεις και τεχνικές, που στο νηπιαγωγείο και την εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι καθιερωμένες. Πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή στις ρίζες, 

δηλαδή στις απαρχές της μάθησης. Συνεπώς, ανεξαρτήτως των απόψεων της 

πλειοψηφίας των ειδικών, ως κοινή ονομασία του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού προκρίνεται ο όρος «Εμψυχωτής Μάθησης» (Knowles et al., 2005). 

 

Ως προς την απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου 

«professionalisation» με τον όρο «εξεπαγγελματισμός», υποστηρίζεται η, έστω 

και ισχνά, συγκλίνουσα θέση των ειδικών: Από τους τέσσερεις εναλλακτικούς 

όρους οι όροι «επαγγελματοποίηση» και «εξεπαγγελματισμός» αποδίδουν 

πιστά τον ορισμό του Hoyle, εκφράζοντας και οι δυο τη διαδικασία μέσω της 

οποίας μια ασχολία γίνεται επάγγελμα. Ωστόσο, επιλέγεται και προτείνεται 

ο όρος «εξεπαγγελματισμός», λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας και της 

δυναμικής της ελληνικής γλώσσας, με αξιοποίηση των δόκιμων μηχανισμών 

της, να δημιουργεί νέες λέξεις και όρους για χρήση από την επιστημονική 

κοινότητα, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτικά, η 

θεωρία για τον «εξεπαγγελματισμό» συμπληρώνεται και λαμβάνει την 

οριστική της μορφή. Η θεωρία παρουσιάζεται στη συνέχεια με πλάγια γραφή 

και σε πλαίσιο: 

 

«Εξεπαγγελματισμός» 

Στη βιβλιογραφία (Hoyle, 1974, 1975, 1980· Collins, 1999· Evans, 2008· Shah, 

2010) υπάρχει σαφής διάκριση του όρου «professionalisation» από όρους, όπως 
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«professionalism» (επαγγελματισμός), «professionality» (επαγγελματικότητα) και 

«professional» (επαγγελματικός και επαγγελματίας). Ο όρος «professionalisation» 

δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη 

μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα (Hoyle, 1982). Στην ελληνική 

βιβλιογραφία, για απόδοση του όρου αυτού στα ελληνικά, έχουν χρησιμοποιηθεί 

οι ακόλουθοι τρεις, κυρίως, όροι: (α) «Επαγγελματοποίηση», (β) 

«Επαγγελματικοποίηση» και (γ) «Διαδικασία του επαγγελματισμού». Οι δύο 

πρώτοι όροι σχηματίζονται με την κατάληξη «-ποίηση», που δηλώνει ότι γίνεται 

ή δημιουργείται αυτό που φανερώνει το πρώτο συνθετικό (Κριαράς, 2003) ή 

σημαίνει την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας την οποίαν 

συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Μπαμπινιώτης, 2006). Συνεπώς, ετυμολογικά «επαγγελματοποίηση» σημαίνει 

την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας ενός 

επαγγέλματος και «επαγγελματικοποίηση» την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας μέσω της οποίας κάποιος ή κάτι γίνεται «επαγγελματικ-ός / -ό» 

("professional") ή αποκτά «επαγγελματικότητα» ("professionality"). Ο τρίτος 

(περιφραστικός) όρος, «διαδικασία του επαγγελματισμού», σημαίνει τη διαδοχή 

διεργασιών ή μεταβολών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Μπαμπινιώτης, 2006) που οδηγούν στον «επαγγελματισμό» ("professionalism"). 

Είναι σαφές ότι από τους πιο πάνω όρους, μόνο ο πρώτος 

(«επαγγελματοποίηση») αποδίδει σωστά τον αγγλικό όρο «professionalisation», 

καθώς αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας επαγγέλματος. Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι η κατάληξη «-ποίηση» αποτελεί μεταφραστικό δάνειο 

(Μπαμπινιώτης, 2006), καθώς μεταφέρει στα ελληνικά την κατάληξη «-isation» 

(π.χ. «δημοκρατικοποίηση» από το «democratisation»), παραβλέποντας το γεγονός 

ότι ήδη υπάρχει ο όρος «εκδημοκρατισμός». Συνεπώς, προτείνεται ο όρος 
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«εξεπαγγελματισμός», που ετυμολογικά σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί (μια 

ασχολία) στην κατάσταση (status) του επαγγέλματος. Ο όρος αυτός αξιοποιεί ως 

κατάληξη το παραγωγικό επίθημα «-ισμός» (Μπαμπινιώτης, 2006), κατά το 

«εκδημοκρατισμός», «εκσυγχρονισμός», «εξορθολογισμός» και τα όμοια. 

 

Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας 

προκύπτει ότι ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός ικανοποιούν από κοινού όλα 

τα σημεία ως προς τους επαγγελματικούς τους ρόλους και τις λειτουργίες που 

αναλαμβάνουν, τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους και τους 

τύπους απασχόλησής τους. Συνεπώς, δεν παρατηρείται καμιά απόκλιση 

μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού ως προς τα σημεία αυτά. 

Συγκεκριμένα, ως προς τους ρόλους και τις λειτουργίες που 

αναλαμβάνουν, ικανοποιούν από κοινού τα ακόλουθα σημεία, τα οποία 

παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και σε πλαίσιο: 

 

Κοινά σημεία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού ως προς τους επαγγελματικούς 

τους ρόλους και τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν 

Ειδικός στη μάθηση (Expert in learning) 

Ειδικός που εκπαιδεύει στα θέματα της ειδικότητάς του (Expert providing learning 

related to his/her expertise) 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε εθνικό επίπεδο (Identification of 

learning needs nationwide) 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο οργανισμού 

(Identification of learning needs of an organisation) 

Διάγνωση ομαδικών και ατομικών Εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευομένων 

(Identification of group and individual learning needs of learners) 

Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων / Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Curriculum development / Design of learning activities ) 

Σχεδιασμός μαθήματος / Εκπαιδευτικής ενότητας (Lesson / learning module design) 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μεθόδων ή/και τεχνικών (Design and/or 

selection of learning methods and/or techniques) 



 266 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μέσων ή/και υλικών (Design and/or 

selection of learning aids and/or materials) 

Προγραμματισμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Planning and 

organising learning activities) 

Προετοιμασία και Διαρρύθμιση Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Preparation and 

arrangement of learning environment) 

Παροχή θεωρητικής μάθησης (Provision of theoretical learning) 

Μετάδοση γνώσεων (Delivery of knowledge) 

Παροχή πρακτικής μάθησης (Provision of practical learning) 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

(Facilitating learners to develop skills and competences) 

Μετάδοση τεχνογνωσίας (Delivery of know-how) 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη στάσεων / διαμόρφωση 

συμπεριφοράς (Facilitating learners to develop attitudes and transform behaviour) 

Προαγωγή διανοητικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing learners’ IQ) 

Προαγωγή συναισθηματικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing learners’ 

EQ) 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Development of critical thinking) 

Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης (Development of creative thinking) 

Χρήση διαδραστικών και συμμετοχικών προσεγγίσεων (Using interactive and 

participatory approaches) 

Δημιουργία ευχάριστου κλίματος μάθησης (Establishing pleasant learning climate) 

Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης (Design of evaluation system) 

Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης (Design of evaluation tools) 

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων (Assessment of learners) 

Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας (Evaluation of learning process) 

Αξιολόγηση περιβάλλοντος μάθησης (Evaluation of learning environment) 

 

Ως προς τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους ο Εκπαιδευτής 

και ο Εκπαιδευτικός ικανοποιούν από κοινού τα ακόλουθα σημεία, τα οποία 

παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και σε πλαίσιο: 
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Κοινά σημεία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού ως προς τα περιβάλλοντα 

παροχής των υπηρεσιών τους 

Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, πχ Σχολεία, Πανεπιστήμια και Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Education and Training Institutions) 

Επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Τεχνικές και 

Επαγγελματικές Σχολές, Στρατιωτικές Σχολές, Ακαδημίες Δημόσιας 

Διοίκησης, Κέντρα Παραγωγικότητας και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Vocationally-oriented Institutions) 

Μη επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάσια, Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας, Ελεύθερα ή Λαϊκά 

Πανεπιστήμια και Σχολές Γονέων (Non vocationally-oriented Institutions) 

Εργασιακοί Χώροι (Workplace) 

 

Ως προς τους τύπους απασχόλησής τους ο Εκπαιδευτής και ο 

Εκπαιδευτικός ικανοποιούν από κοινού τα ακόλουθα σημεία, τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια με πλάγια γραφή και σε πλαίσιο: 

 

Κοινά σημεία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού ως προς τους τύπους 

απασχόλησής τους 

Μόνιμη απασχόληση (Permanent employment) 

Περιστασιακή απασχόληση (Occasional employment) 

Πλήρης απασχόληση (Full-time employment) 

Μερική απασχόληση (Part-time employment) 

 

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι ο όρος«Εκπαιδεύων», τον οποίο 

προκρίνει η σχετική πλειοψηφία των ειδικών (σχεδόν οι μισοί) ως κοινή 

ονομασία του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, γίνεται αποδεκτός. Ωστόσο, 

σημειώνονται οι θεωρίες του γράφοντος για τον κύκλο του κλίματος μάθησης 

και για τον εναγκαλισμό του εκπαιδεύοντος από τον εμψυχωτή μάθησης, 

όπως αυτές παρατίθενται στην οριστική τους μορφή πιο πάνω. Σε 

ευθυγράμμιση με τις θεωρίες αυτές, προτιμάται και προτείνεται η καθιέρωση 



 268 

ως κοινής ονομασίας για τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό του όρου 

«Εμψυχωτής Μάθησης». 

Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας 

προκύπτει ότι δέκα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην τυπολογία ενός κοινού επαγγέλματος του Εκπαιδευτή 

και του Εκπαιδευτικού (του επαγγέλματος του «Εμψυχωτή Μάθησης»). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια με πλάγια γραφή και σε 

πλαίσιο: 

 

Χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που μπορούν να συμπεριληφθούν στην 

τυπολογία του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Μάθησης 

Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of theoretical knowledge 

and skills) 

Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development and promotion) 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and certification of 

competence) 

Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the occupation’s 

function) 

Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for familiarisation 

and finalisation of membership) 

Δημόσια αποδοχή (public acceptance) 

Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the users of the 

service) 

Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 

 

Εξάλλου, από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εμπειρικής 

έρευνας, προκύπτει ότι τέσσερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος δεν 

μπορούν να συμπεριληφθούν στην τυπολογία του επαγγέλματος του 
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«Εμψυχωτή Μάθησης». Τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια με πλάγια γραφή και σε πλαίσιο: 

 

Χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 

στην τυπολογία του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Μάθησης 

Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας (creation of a sub-culture) 

Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του επαγγέλματος, ικανή να αποκρούσει τάσεις 

εγκατάλειψης του επαγγέλματος (compensation relevant to the status of the 

profession) 

Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες, βασισμένες στην εξειδικευμένη 

γνώση (authority in relation to policies and processes, based on expertise) 

Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service) 
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5.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα παρατηρείται σύγχυση ως προς 

τη χρήση των διαφόρων όρων που παραπέμπουν σε εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα του τυπικού και του μη τυπικού συστήματος. Συχνά, 

συγκεκριμένοι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να δηλώσουν το ίδιο 

πράγμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει διαφορετικές έννοιες. Ο όρος «Εκπαιδευτικός» χρησιμοποιείται τόσο 

υπό την στενή του έννοια, δηλαδή ως ισοδύναμος του αγγλικού όρου «Teacher» 

(«Δάσκαλος»), όσο και με πιο ευρεία έννοια, η οποία στα αγγλικά αποδίδεται 

με τον όρο «Educator» («Εκπαιδεύων»). Ο όρος «Educator» συνήθως 

αντιδιαστέλλεται από την έννοια «Teacher» σχεδόν διχοτομικά (Tan, 2012), του 

αποδίδονται έμπνευση (Tan, 2012 Wheeler, 2011) και πολλαπλοί ρόλοι 

(Downes, 2010), στοιχεία που παραπέμπουν στην έννοια του «Trainer» 

(«Εκπαιδευτή»). 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε την απουσία ερευνητικών 

εργασιών που να ασχολούνται με το ξεκαθάρισμα του τοπίου όσον αφορά 

τους όρους που χρησιμοποιούνται για τα υποκείμενα παροχής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης του τυπικού και του μη τυπικού συστήματος και τη συσχέτιση 

των όρων «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός» από επαγγελματική σκοπιά. Η 

παρούσα εργασία συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού: Στην 

εννοιολογική οριοθέτηση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, τη 

διαλεύκανση της σχέσης μεταξύ των δύο και συνεπώς τη συμπλήρωση της 

εικόνας σχετικά με τη θέση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού στο 

επαγγελματικό στερέωμα. 

Η εργασία χρησιμοποιεί πρωτότυπη ερευνητική μεθοδολογία με την 

εξής έννοια: αξιοποιεί τη Δελφική τεχνική, που κατ’ εξοχήν χρησιμοποιείται 
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για προβλέψεις στο πλαίσιο των Επιστημών του Μέλλοντος, σε ένα 

ερευνητικό πεδίο εκτός του κατ’ εξοχήν πεδίου εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, 

αξιοποιεί τις απόψεις μιας ομάδας ειδικών που ανήκουν σε μια ή περισσότερες 

από τις ακόλουθες κατηγορίες: Διαμορφωτές Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Ερευνητές της Εκπαίδευσης και Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί της 

Τυπικής και Μη Τυπικής Μάθησης. Μέσω της Δελφικής τεχνικής, σε δυο 

γύρους, οι απόψεις των ειδικών καταγράφονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, 

ώστε αυτοί να καταλήξουν στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση πάνω σε 

ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Με βάση τα πορίσματα της εμπειρικής έρευνας δεν παρατηρείται καμιά 

απόκλιση μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού ως προς τους 

επαγγελματικούς τους ρόλους και τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν, τα 

περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους και τους τύπους απασχόλησής 

τους. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι τόσο ο Εκπαιδευτής όσο και ο 

Εκπαιδευτικός, σε όλα τα υπό διερεύνηση σημεία, είναι δυνατόν να 

αναλαμβάνουν τους ίδιους ή παρόμοιους ρόλους και να διεκπεραιώνουν τις 

ίδιες ή παρόμοιες λειτουργίες, όπως η διάγνωση ομαδικών και ατομικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός ή/και η επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων ή/και 

τεχνικών, ο σχεδιασμός ή/και η επιλογή εκπαιδευτικών μέσων ή/και υλικών, η 

προετοιμασία και η διαρρύθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η 

εμψύχωση των εκπαιδευομένων, η προαγωγή διανοητικής νοημοσύνης των 

εκπαιδευομένων, η προαγωγή συναισθηματικής νοημοσύνης των 

εκπαιδευομένων, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια δημιουργικής 

σκέψης, η χρήση διαδραστικών και συμμετοχικών προσεγγίσεων, η 

δημιουργία ευχάριστου κλίματος μάθησης και η αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων. Ως προς τα περιβάλλοντα παροχής των υπηρεσιών τους, 
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προκύπτει ότι τόσο ο Εκπαιδευτής όσο και ο Εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα υπό διερεύνηση περιβάλλοντα, δηλαδή 

σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, πχ σχολεία, πανεπιστήμια και 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε επαγγελματικά προσανατολισμένα 

Ιδρύματα, πχ Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, Στρατιωτικές Σχολές, 

Ακαδημίες Δημόσιας Διοίκησης, Κέντρα Παραγωγικότητας και Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε μη επαγγελματικά προσανατολισμένα 

Ιδρύματα, πχ Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Επιμορφωτικά Κέντρα 

Υπουργείου Παιδείας, Ελεύθερα ή Λαϊκά Πανεπιστήμια και Σχολές Γονέων, 

καθώς και σε εργασιακούς χώρους. Τέλος, ως προς τους τύπους απασχόλησής 

τους τόσο ο Εκπαιδευτής όσο και ο Εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να 

απασχολούνται με όλους τους υπό διερεύνηση τύπους απασχόλησης, δηλαδή 

με μόνιμη απασχόληση, με περιστασιακή απασχόληση, με πλήρη 

απασχόληση και με μερική απασχόληση. 

Εξάλλου, από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

αναδεικνύεται η τυπολογική σύγκλιση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού, 

ώστε να είναι δυνατή η αναφορά σε ένα επάγγελμα. Συγκεκριμένα, προκύπτει 

ότι δέκα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορούν να συμπεριληφθούν 

στην τυπολογία ενός κοινού επαγγέλματος του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά  είναι τα ακόλουθα: κατοχή 

θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, τήρηση κώδικα δεοντολογίας, 

επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση 

ικανότητας, νομική κατοχύρωση, ορισμός των λειτουργιών του 

επαγγέλματος, περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και 

εξοικείωσης και οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα, δημόσια 

αποδοχή, σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας και δημιουργία 

επαγγελματικής οργάνωσης. 
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Ως κοινή ονομασία του επαγγέλματος γίνεται αποδεκτός ο όρος 

«Εκπαιδεύων» («Educator»), τον οποίο προκρίνει η σχετική πλειοψηφία των 

ειδικών. Ωστόσο, προτιμάται και προτείνεται η καθιέρωση ως κοινής 

ονομασίας για τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό του όρου «Εμψυχωτής 

Μάθησης» («Learning Facilitator»), σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις θεωρίες του 

γράφοντος για τον κύκλο του κλίματος μάθησης και για τον εναγκαλισμό του 

εκπαιδεύοντος από τον εμψυχωτή μάθησης, όπως αυτές παίρνουν την 

οριστική τους μορφή κατά την ερευνητική διαδικασία. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία η σύγκριση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού μελετήθηκε ασχέτως της διάκρισης μεταξύ ιδιωτικής και 

δημόσιας εκπαίδευσης ή της διάκρισης μεταξύ συγκεντρωτικών και 

αποκεντρωτικών συστημάτων εκπαίδευσης. Αυτά είναι ζητήματα που αξίζει 

να μελετηθούν σε μελλοντικές έρευνες, όπως αξίζει να ερευνηθεί λεπτομερώς 

η σύγκριση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Καθώς η εκπαίδευση 

και η δια βίου μάθηση, δικαίως, φαίνεται να αντιμετωπίζονται σήμερα από 

διεθνείς οργανισμούς και την πλειονότητα των κρατών ως μέγιστο αγαθό και 

ως ύψιστο κεφάλαιο, αξίζει να γίνει, επίσης, σύγκριση των ερευνητικών 

ευρημάτων στις χώρες του ΕΟΧ με στοιχεία από τρίτες χώρες που είτε έχουν 

υψηλό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ή/και επενδύουν μεγάλα ποσά στην 

εκπαίδευση ή/και βρίσκονται ψηλά στην εκπαιδευτική κατάταξη PISA. Τέτοιες 

χώρες είναι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, 

η Νέα Ζηλανδία, η Νότιος Αφρική, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Σιγκαπούρη και η 

Μαλαισία. Τέλος, αξίζει να ερευνηθεί η κατάσταση στις αναδυόμενες 

«υπερδυνάμεις» Κίνα και Ινδία, που πληθυσμιακά αποτελούν μαζί σχεδόν το 

40% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

 

Πίνακας 2.3.1: Όροι σχετικοί με τον «Ενδοεπιχειρησιακό» Εκπαιδευτή 

 

1 On-the-job trainer Εκπαιδευτής επί της εργασίας 

2 Job instructor Καθοδηγητής Εργασίας 

3 In–company trainer Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής 

4 Company-based trainer Εκπαιδευτής με έδρα την επιχείρηση 

5 Company trainer Εκπαιδευτής Επιχείρησης 

6 In-service trainer Ενδοϋπηρεσιακός Εκπαιδευτής 

7 In-house trainer Εσωτερικός Εκπαιδευτής 

8 Workplace trainer Εκπαιδευτής εργασιακού χώρου 

9 Trainer at work Εκπαιδευτής στην εργασία 

10 Company-oriented trainer Εκπαιδευτής με προσανατολισμό προς την 

επιχείρηση 

11 Vocational trainer Επαγγελματικός Εκπαιδευτής 

12 Trainer of vocational training Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

13 Workforce trainer Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού 

14 Manpower trainer Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού 

15 Personnel trainer Εκπαιδευτής Προσωπικού 

16 Human resource trainer Εκπαιδευτής Ανθρώπινων Πόρων 

17 Human capital trainer Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

18 Adult trainer Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

19 Adult educator Εκπαιδευτικός Ενηλίκων 

20 Lifelong learning trainer Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης 

21 Lifelong learning educator Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης 
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Πίνακας 2.3.2: Ομαδοποίηση Όρων για τον «Ενδοεπιχειρησιακό» Εκπαιδευτή 

 

1 On-the-job trainer 

Job instructor 

In–company trainer 

Company-based trainer 

Company trainer 

In-service trainer 

In-house trainer 

Workplace trainer 

Trainer at work 

Company-oriented trainer 

Εκπαιδευτής επί της εργασίας 

Καθοδηγητής Εργασίας 

Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής με έδρα την επιχείρηση 

Εκπαιδευτής Επιχείρησης 

Ενδοϋπηρεσιακός Εκπαιδευτής 

Εσωτερικός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής εργασιακού χώρου 

Εκπαιδευτής στην εργασία 

Εκπαιδευτής με προσανατολισμό προς την 

επιχείρηση 

2 Vocational trainer 

Trainer of vocational training 

Workforce trainer 

Manpower trainer 

Personnel trainer 

Human resource trainer 

Human capital trainer 

Επαγγελματικός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαιδευτής Προσωπικού 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινων Πόρων 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

3 Adult trainer 

Adult educator 

Lifelong learning trainer 

Lifelong learning educator 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Εκπαιδευτικός Ενηλίκων 

Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης 

Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης 
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Πίνακας 2.3.3: Εμπλουτισμός Όρων Ομάδας 1 

 

1 On-the-job trainer 

Job instructor 

In–company trainer 

Company-based trainer 

Company trainer 

In-service trainer 

In-house trainer 

Workplace trainer 

Trainer at work 

Company-oriented trainer 

 

Workplace Instructor 

Workplace Facilitator 

Company Workforce Trainer 

Company Training and Learning 

Service Provider 

Company Workforce Training 

and Learning Service Provider 

Εκπαιδευτής επί της εργασίας 

Καθοδηγητής Εργασίας 

Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής με έδρα την επιχείρηση 

Εκπαιδευτής Επιχείρησης 

Ενδοϋπηρεσιακός Εκπαιδευτής 

Εσωτερικός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής εργασιακού χώρου 

Εκπαιδευτής στην εργασία 

Εκπαιδευτής με προσανατολισμό προς την 

επιχείρηση 

Καθοδηγητής Εργασιακού Χώρου 

Εμψυχωτής/Διευκολυντής Εργασιακού Χώρου 

Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού Επιχείρησης 

Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στην 

Επιχείρηση 

Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο 

Εργατικό Δυναμικό Επιχείρησης 

 

 

Πίνακας 2.3.4: Εμπλουτισμός Όρων Ομάδας 2 

 

2 Vocational trainer 

Trainer of vocational training 

Workforce trainer 

Manpower trainer 

Personnel trainer 

Human resource trainer 

Human capital trainer 

Workforce Training and Learning 

Service Provider 

Trainer in Vocational Education 

Adult Vocational Trainer 

Επαγγελματικός Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εκπαιδευτής Εργατικού Δυναμικού 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαιδευτής Προσωπικού 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινων Πόρων 

Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης και Μάθησης στο 

Εργατικό Δυναμικό 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Επαγγελματικός Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
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Πίνακας 2.3.5: Εμπλουτισμός Όρων Ομάδας 3 

 

3 Adult trainer 

Adult educator 

Lifelong learning trainer 

Lifelong learning educator 

Training Consultant 

Learning Facilitator 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Εκπαιδευτικός Ενηλίκων 

Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης 

Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης 

Σύμβουλος Κατάρτισης 

Εμψυχωτής/Διευκολυντής Μάθησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

‘ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ’ 

 

Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία 

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε ως επιλεγμένος ειδικός σε έρευνα που 

διεξάγεται στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο 

«Συγκριτική Ανάλυση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από 

επαγγελματική σκοπιά». Η ερευνητική πρόταση έχει εγκριθεί από το 

Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και 

η έρευνα γίνεται υπό την επίβλεψη της κυρίας Παρασκευής 

Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο εν λόγω Τμήμα. 

 

Σημειώνεται ότι η έρευνα γίνεται με την αξιοποίηση ποιοτικών 

μεθόδων. Συγκεκριμένα, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την 

ανάλυση και ερμηνεία κειμένων, έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις και έχουν διαμορφωθεί ορισμένα υποθετικά 

σενάρια επί των οποίων θα κληθούν να τοποθετηθούν επιλεγμένοι ειδικοί 

μέσω της Δελφικής μεθόδου σε διαδοχικούς γύρους, με στόχο την 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. 

 

Υπογραμμίζεται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και 

εμπιστευτικότητα και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων 

έναντι των λοιπών μελών της ομάδας των ειδικών, ώστε να αποκλειστεί 

το ενδεχόμενο αλλοίωσης των εκφραζόμενων απόψεων λόγω επιρροής 
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του ενός επί του άλλου ή λόγω ύπαρξης αντιπαραθέσεων ή 

ανταγωνιστικών τάσεων μεταξύ τους. 

 

Τονίζεται ότι έχετε κάθε δικαίωμα να μην συγκατατεθείτε να 

συμμετάσχετε στην έρευνα ή, σε περίπτωση συγκατάθεσής σας, να 

διακόψετε τη συμμετοχή σας σ’ αυτήν, όποτε το θελήσετε. Η έρευνα 

γίνεται για καθαρά επιστημονικούς λόγους και δεν θα υπάρχει άλλο 

όφελος για τους συμμετέχοντες ειδικούς, πέραν της ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας 

ενδέχεται να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά και να 

χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς. 

 

Παρακαλώ να με ενημερώσετε μέχρι 29/2/2016, απαντώντας σε αυτό το 

ηλεκτρονικό μήνυμα, κατά πόσον συγκατατίθεστε να συμμετάσχετε 

στην έρευνα. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Ιωάννης Ζένιος 

MA Cont Ed, MSc ICT Ed, MBA, MSc/BSc Eng, Dip Trng Mgt, BA 

Rel Ed 

Υποψήφιος Διδάκτωρ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

 

Κωδικός 

Ειδικού 

Φύλο 

Ειδικού ΔΦΠΛ ΕΡΕΚ 
ΜΧΕΚ 

ΠΔ ΔΜ ΔΒ ΤΒ ΕΕ ΕΚ ΠΕ 

1 Γυναίκα √ √ √       

2 Γυναίκα √ √  √  √  √ √ 

3 Άνδρας √ √  √  √  √  

4 Άνδρας √ √  √  √    

5 Γυναίκα √ √  √      

6 Γυναίκα √ √   √ √ √ √ √ 

7 Άνδρας √ √   √ √ √ √ √ 

8 Γυναίκα √ √   √ √ √ √ √ 

9 Άνδρας √ √   √ √  √  

10 Γυναίκα √ √   √   √ √ 

11 Γυναίκα √ √   √     

12 Γυναίκα √ √    √ √ √ √ 

13 Άνδρας √ √    √ √ √ √ 

14 Άνδρας √ √    √ √ √ √ 

15 Άνδρας √ √    √  √ √ 

16 Γυναίκα √ √    √  √ √ 

17 Άνδρας √      √ √ √ 

18 Άνδρας √      √ √ √ 

19 Άνδρας √       √ √ 

20 Άνδρας √       √ √ 

21 Άνδρας √         

22 Άνδρας √         

23 Γυναίκα √         

24 Άνδρας  √ √ √ √ √ √ √ √ 

25 Άνδρας  √  √  √  √  

26 Γυναίκα  √  √  √  √  

27 Γυναίκα  √  √  √ √ √ √ 

28 Άνδρας  √  √      

29 Γυναίκα  √   √ √ √  √ 

30 Γυναίκα  √    √ √ √  

31 Άνδρας  √    √  √ √ 

32 Άνδρας  √    √  √ √ 

33 Γυναίκα  √    √    

34 Γυναίκα   √ √   √  √ 
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Κωδικός 

Ειδικού 

Φύλο 

Ειδικού ΔΦΠΛ ΕΡΕΚ 
ΜΧΕΚ 

ΠΔ ΔΜ ΔΒ ΤΒ ΕΕ ΕΚ ΠΕ 

35 Γυναίκα   √  √  √  √ 

36 Γυναίκα     √ √ √ √  

37 Γυναίκα     √ √  √ √ 

38 Άνδρας     √ √  √ √ 

39 Άνδρας     √   √ √ 

40 Γυναίκα      √  √ √ 

41 Άνδρας       √ √ √ 

42 Άνδρας       √ √ √ 

43 Γυναίκα       √ √ √ 

44 Άνδρας        √ √ 

45 Άνδρας        √ √ 

46 Άνδρας        √ √ 

47 Άνδρας        √ √ 

48 Γυναίκα         √ 

49 Άνδρας         √ 

50 Γυναίκα         √ 

51 Άνδρας         √ 

ΣΥΝΟΛΑ 23 26 
4 10 13 25 18 35 36 

48 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Ειδικοί που προέβησαν σε έλεγχο του ερευνητικού εργαλείου 

Ειδικοί που δεν ανταποκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο 

Ειδικοί που δεν ανταποκρίθηκαν στον άτυπο τρίτο γύρο (διευκρινίσεις) 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΦΠΛ: Διαμορφωτές Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΕΡΕΚ: Ερευνητές της Εκπαίδευσης 

ΜΧΕΚ: Μάχιμοι Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί 

ΠΔ: Προδημοτική Εκπαίδευση 

ΔΜ: Δημοτική Εκπαίδευση 

ΔΒ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΤΒ: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΕΕ: Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

ΕΚ: Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΠΕ: Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΖΕΝΙΟΥ 

(ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: F20121346) 

i.zenios@hrdauth.org.cy, i.zenios@gmail.com 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΜΑΣ 

ΑΘΗΝΑ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

mailto:i.zenios@hrdauth.org.cy
mailto:i.zenios@gmail.com
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1. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» / 

«Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός» 

 

Ο όρος «professionalisation» δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε επάγγελμα 

(Hoyle, 1982). O όρος έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «επαγγελματοποίηση» ή 

«επαγγελματικοποίηση» ή «διαδικασία του επαγγελματισμού». Οι δύο πρώτοι 

όροι αποτελούν μεταφραστικά δάνεια, καθώς επιχειρούν να μεταφέρουν στα 

ελληνικά την κατάληξη «-isation» ως «-ποίηση» [κατά το «δημοκρατικοποίηση», που 

επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά την αγγλική λέξη «democratisation», ενώ ήδη 

υπάρχει ο όρος «εκδημοκρατισμός» (Μπαμπινιώτης, 2006)], που δηλώνει ότι γίνεται ή 

δημιουργείται αυτό που φανερώνει το πρώτο συνθετικό (Κριαράς, 2003) ή σημαίνει 

την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας την οποίαν συνεπάγεται η 

πρωτότυπη λέξη (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1999· Μπαμπινιώτης, 2006). Από 

τον γράφοντα προτείνεται ένας τέταρτος όρος, ο «εξεπαγγελματισμός» (κατά το 

«εκδημοκρατισμός», «εκσυγχρονισμός», «εξορθολογισμός» και τα όμοια). 

 

Ποιον από τους πιο πάνω τέσσερεις όρους ή ποιον άλλον όρο προκρίνετε ως 

κατάλληλο για να αποδώσει στα ελληνικά τον όρο «professionalisation» και 

γιατί; Εάν θεωρείτε ότι πέραν του ενός όροι είναι κατάλληλοι, να τους 

κατατάξετε κατά σειρά καταλληλότητας (1-4 ή 5): 

 

 

 

 

 

Απόδοση του όρου «Professionalisation» στα 

ελληνικά 

Ένδειξη προτίμησης (√) ή 

σειρά κατάταξης (1-5) 

«επαγγελματοποίηση»  

«επαγγελματικοποίηση»  

«διαδικασία του επαγγελματισμού»  

«εξεπαγγελματισμός»  

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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2. «Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο Πρότυπο Επάγγελμα 

 

Σύμφωνα με το «παράδοξο» του Hoyle (1982), παρά το γεγονός ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών ωφελεί τους μαθητές, ωστόσο οδηγεί 

μάλλον σε απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, πιθανώς επειδή αυτό δεν 

«συμμορφώνεται» με τα θεωρούμενα ως «πρότυπα» επαγγέλματα (γιατρού, 

δικηγόρου, κληρικού κλπ). Συνεπώς, είναι απίθανο να ενισχυθεί η θέση του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος, παρά μόνο αν αυτό γίνει το νέο «πρότυπο» 

επάγγελμα.  

Κατά το υποθετικό αυτό σενάριο, αυτό ενδέχεται να γίνει με την ανάδειξη του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος ως απαραίτητου στην καθημερινότητα των ανθρώπων 

και ως δυναμένου να παράσχει κάποιου είδους «προστασία» στον άνθρωπο από 

κάποιον «κίνδυνο», όπως είναι η αμάθεια και η ημιμάθεια, η συνειδητοποίηση των 

οποίων είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Το σωκρατικό «ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα» καθώς 

και το αποδιδόμενο στον Κλεόβουλο τον Ρόδιο «ἀρχὴ σοφίας τῆς ἀγνοίας ἡ 

γνῶσις», παραμένουν ζητούμενα, τα οποία οι Εκπαιδευτικοί και οι Εκπαιδευτές 

καλούνται να αναδείξουν, αναδεικνύοντας μαζί και τη σημασία των εκπαιδευτικών 

επαγγελμάτων. 

 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο στην 

περίπτωση των Εκπαιδευτικών: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο στην 

περίπτωση των Εκπαιδευτών: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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3. Ρύθμιση / Ημι-ρύθμιση / Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων 

 

Ο Hoyle (1982) αναφέρει ότι η ρυθμιστική χρήση του όρου επάγγελμα γίνεται ως 

μέσο επίτευξης κάποιας επιθυμητής θέσης (state) για το επάγγελμα, είτε από τα ίδια 

τα μέλη του επαγγέλματος, ως ένδειξη αυτοεκτίμησης που αποσκοπεί σε βελτίωση 

της αμοιβής ή των συνθηκών εργασίας κλπ είτε από την πλευρά των κρατικών 

αρχών, προκειμένου να πετύχουν την αποδοχή κάποιας πολιτικής για τις ευθύνες 

ενός επαγγέλματος. Στην Κύπρο, στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

περιλαμβάνονται μόνο τέσσερα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, από τα οποία τα τρία 

ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση (Γυμναστής – Εκπαιδευτής Φυσικής Αγωγής, 

Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιου Τομέα, Καθηγητής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιου Τομέα) και το τέταρτο στη μη τυπική 

εκπαίδευση (Εκπαιδευτής Οδηγών). Η ΑνΑΔ έχει εισαγάγει σύστημα πιστοποίησης 

Εκπαιδευτών, που ισχύει υποχρεωτικά μόνο για τους Εκπαιδευτές που 

συνεργάζονται μαζί της, ωστόσο, διάφοροι κρατικοί και άλλοι φορείς βαθμιαία 

υιοθετούν αυτήν την πιστοποίηση ως αποκλειστική ή και εναλλακτική προϋπόθεση 

για τους συνεργαζόμενους με αυτούς Εκπαιδευτές (ημι-ρύθμιση). Εξάλλου, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί την απορρύθμιση των επαγγελμάτων, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η μαζικότερη πρόσβαση σε αυτά. 

 

Υποστηρίζετε τη ρύθμιση, την ημι-ρύθμιση ή την απορρύθμιση των 

εκπαιδευτικών επαγγελμάτων του τυπικού και του μη τυπικού συστήματος 

(Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών): 

Εκπαιδευτικοί 

(Τυπικό Σύστημα) 

Βαθμός ρύθμισης Εκπαιδευτές 

(Μη Τυπικό Σύστημα) 

 Ρύθμιση  

 Ημι-ρύθμιση  

 Απορρύθμιση  

Αιτιολόγηση: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..………...……………

…………………………………………….....................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................ 
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4. Αλληλοσυσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: 

Προβάδισμα στον Εκπαιδευτή 

 

Στο γράφημα επιχειρείται η απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων 

«Εκπαιδευτής» (trainer, formateur) και «Εκπαιδευτικός» (teacher, enseignant), με βάση 

το Πολύγλωσσο Γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, 2014). Οι δύο όροι παρουσιάζονται 

παραπλήσιοι και ενίοτε εναλλασσόμενοι, όχι όμως ταυτόσημοι. Ωστόσο, ο όρος 

«Εκπαιδευτής» παρουσιάζεται ευρύτερος του όρου «Εκπαιδευτικός», τόσο ως 

προς τους ρόλους και τις λειτουργίες, όσο και ως προς τους χώρους παροχής των 

υπηρεσιών του. Σ’ αυτό συνηγορεί και ο ορισμός του όρου «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών» (Training of trainers), ο οποίος ρητά αναφέρεται και στην εκπαίδευση 

των Εκπαιδευτικών. 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτικός 
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5. «Εμβολιασμός» της εκπαίδευσης εν γένει από την εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Στο γράφημα επιχειρείται η απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων 

«Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός», με βάση συνδυαστική ερμηνεία των απόψεων 

των Knowles, Freire και Tan. Ουσιαστικά, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, με τις αρχές, τις 

μεθόδους και τις τεχνικές της, εμβολιάζει την Εκπαίδευση εν γένει, ώστε να 

μετακινηθεί από την παραδοσιακή διδασκαλία του Εκπαιδευτικού στη διαδραστική 

και ενεργητική μάθηση του Εκπαιδευτή / Εμψυχωτή. 

 

 

 

 

 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Εκπαιδευτικός 

(Teacher) 

Παραδοσιακή 

Διδασκαλία 

Εκπαιδευτής 

(Facilitator of 

Learning / Educator) 

 

Διαδραστική / 

Ενεργητική 

Μάθηση 

Αρχές, Μέθοδοι 

και Τεχνικές 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 
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6. «Εναγκαλισμός» των παραδοσιακών εκπαιδευτικών επαγγελμάτων από τον 

Εκπαιδευτή με τους νέους πολλαπλούς ρόλους 

 

Στο γράφημα επιχειρείται η απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των όρων 

«Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευτικός», με βάση συνδυαστική ερμηνεία των απόψεων 

της Τρανταλλίδη και του Downes. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται ο Εκπαιδευτής με 

τους νέους πολλαπλούς ρόλους να περιβάλλει τα διάφορα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα. Ουσιαστικά πρόκειται για «εναγκαλισμό» του 

Εκπαιδευτικού εν γένει από τον Εκπαιδευτή. 

 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Εκπαιδευτικός 

(Educator) 

Εκπαιδευτής 

με πολλαπλούς 

ρόλους 

(Διευκολυντής, 

Μέντορας, 

Ενθαρρυντής 

κλπ) 

Δάσκαλος 

(Teacher) 

Καθοδηγητής 

(Instructor) 
Εκπαιδευτής 

(Trainer) 

Εκπαιδευτικός 

Επόπτης 

(Tutor) 

Καθηγητής 

(Professor) 

Λέκτορας 

(Lecturer) 
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7. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης 

 

Στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (τέχνη, θέατρο, μουσική, παιγνίδι, 

παραμύθι κλπ) καθιστούν τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία, τοποθετώντας τον 

Εκπαιδευτικό Προσχολικής Εκπαίδευσης στο «ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος 

μάθησης. Καθώς ανεβαίνουμε τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι 

προσεγγίσεις αυτές φτωχαίνουν και ατονούν, διολισθαίνοντας προς το «ναδίρ» του 

«κύκλου», για να εμπλουτιστούν και πάλιν στην εκπαίδευση ενηλίκων (Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2011), όπου οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

(παγοθραύστες, ενεργοποιητές, χιονοστιβάδα, υπόδυση ρόλων, βιωματικά 

εργαστήρια κλπ) δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης που διευκολύνει την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Έτσι, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συναντά στο 

«ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. 

 
 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο: 

1 

(Συμφωνώ πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ πλήρως) 

Αιτιολόγηση: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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8. Τυπολογία Millerson - Picciotto 

 

Ο Millerson αναφέρει 23 χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγέλματος από τα 

οποία ο Picciotto (2011) επιλέγει τα έξι (6) επικρατέστερα. 

Να κατατάξετε τα χαρακτηριστικά αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας (1-6), 

ξεχωριστά για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος 

(Εκπαιδευτικούς) και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού 

συστήματος (Εκπαιδευτές): 

 

 

Εκπαιδευτικός Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του επαγγέλματος 

Εκπαιδευτής 

 Κατοχή δεξιότητας βασισμένης σε θεωρητική 

γνώση (possession of a skill, based on 

theoretical knowledge) 

 

 Παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης 

(provision of training and education) 

 

 Έλεγχος ικανότητας μελών (testing of 

competence of members) 

 

 Επαγγελματική οργάνωση (professional 

organization) 

 

 Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a 

code of conduct) 

 

 Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic service).  

Αιτιολόγηση: 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….......................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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9. Τυπολογία NCES 

 

Σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Κέντρου για τη Στατιστική της Εκπαίδευσης 

(NCES, 1997), τα επαγγέλματα έχουν πέντε κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα 

οποία πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου μια ασχολία (occupation) να 

χαρακτηριστεί ως επάγγελμα (profession). 

Να κατατάξετε τα χαρακτηριστικά αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας (1-5), 

ξεχωριστά για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος 

(Εκπαιδευτικούς) και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού 

συστήματος (Εκπαιδευτές): 

 

 

Εκπαιδευτικός Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του επαγγέλματος 

Εκπαιδευτής 

 Διαπίστευση / πιστοποίηση (credentials) 

κατόπιν κατάρτισης και εξέτασης 

 

 Ένταξη (induction) μέσω επιπρόσθετης 

κατάρτισης για σκοπούς προσαρμογής και 

εξοικείωσης, που λειτουργεί και ως δεύτερη 

ευκαιρία απόρριψης σε περιπτώσεις 

διαπιστωμένης ανεπάρκειας 

 

 Επαγγελματική ανάπτυξη (professional 

development) μέσω επικαιροποίησης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων, που χρησιμεύει και 

ως μέσο κρίσης για σκοπούς προαγωγών και 

επιβραβεύσεων 

 

 Εξουσία (authority)  

 Αποζημίωση (compensation)  

Αιτιολόγηση: ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….........................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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10. Τυπολογία Houle 

 

Ο Houle καταγράφει δεκατέσσερα στοιχεία που συνδέονται με την έννοια του 

«professionalisation».  

Να κατατάξετε τα χαρακτηριστικά αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας (1-14), 

ξεχωριστά για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του τυπικού συστήματος 

(Εκπαιδευτικούς) και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα του μη τυπικού 

συστήματος (Εκπαιδευτές): 

 

Εκπαιδευτικός Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του επαγγέλματος 

Εκπαιδευτής 

 Ορισμός των λειτουργιών του 

επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) 

 

 Κατοχή των θεωρητικών γνώσεων 

(mastery of theoretical knowledge) 

 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

(capacity to solve problems) 

 

 Χρήση πρακτικών γνώσεων (use of 

practical knowledge) 

 

 Αυτο-ενδυνάμωση / αυτοβελτίωση (self-

enhancement) 

 

 Τυπική κατάρτιση (formal training)  

 Πιστοποίηση / Διαπίστευση 

(credentialing) 

 

 Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας 

(creation of a sub-culture) 

 

 Νομική ενίσχυση (legal reinforcement)  

 Δημόσια αποδοχή (public acceptance)  

 Ηθική πρακτική (ethical practice)  

 Κυρώσεις (penalties)  

 Σχέσεις με άλλα επαγγέλματα 

(relations to other vocations) 

 

 Σχέσεις με τους χρήστες της υπηρεσίας 

(relations to the users of the service). 

 

Αιτιολόγηση: 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………...................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 



 311 

11. Τυπολογία UNESCO 

 

Με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, στη «Σύσταση» της 

UNESCO (1966) «όσον αφορά την κατάσταση των Εκπαιδευτικών» που υπηρετούν 

στις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Μετα-

υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβανομένης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής), επισημαίνονται πολυάριθμες πτυχές που επηρεάζουν την 

κατάσταση των Εκπαιδευτικών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε οκτώ (8) κατηγορίες. 

Να δηλώσετε ποιες από τις πτυχές αυτές κρίνετε ότι είναι σημαντικές και στην 

περίπτωση των Εκπαιδευτών του μη τυπικού συστήματος: 

 

Πτυχές που συνδέονται με την αναβάθμιση 

των Εκπαιδευτικών 

Ισχύουν και για τους 

Εκπαιδευτές 

Προετοιμασία για το επάγγελμα  

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (επιμόρφωση) τους  

Απασχόληση και σταδιοδρομία  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις  

Συνθήκες για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση  

Μισθός  

Κοινωνική ασφάλιση  

Ελλείψεις σε Εκπαιδευτικούς  

Αιτιολόγηση: 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….....................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

‘ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ’ 

 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
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Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου για 

συμμετοχή σας ως επιλεγμένου ειδικού στην έρευνα αυτή, που διεξάγεται 

στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο «Συγκριτική 

Ανάλυση του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού από επαγγελματική 

σκοπιά». Η ερευνητική πρόταση έχει εγκριθεί από το Τμήμα Επιστημών 

Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και η έρευνα γίνεται 

υπό την επίβλεψη της κυρίας Παρασκευής Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρης 

Καθηγήτριας στο εν λόγω Τμήμα. 

Σημειώνεται ότι η έρευνα γίνεται με την αξιοποίηση ποιοτικών 

μεθόδων. Συγκεκριμένα, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την 

ανάλυση και ερμηνεία κειμένων, έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις και έχουν διαμορφωθεί ορισμένα υποθετικά 

σενάρια επί των οποίων σας καλώ να τοποθετηθείτε μέσω της Δελφικής 

μεθόδου. Αυτό ενδέχεται να επαναληφθεί σε δύο έως τρεις γύρους, για τα 

ίδια υποθετικά σενάρια, διαφοροποιημένα σε σχέση με τον εκάστοτε 

προηγούμενο γύρο με βάση τις απαντήσεις σας. Στόχος είναι η επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής συναίνεσης και εν τέλει η καταγραφή των 

απόψεων των ειδικών πάνω στα θέματα που θα τεθούν. 

Υπογραμμίζεται ότι το διαδικτυακό μέσο διασφαλίζει απόλυτη 

εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα καθώς και την ανωνυμία των 

συμμετεχόντων έναντι των λοιπών μελών της ομάδας των ειδικών, ώστε 

να αποκλείεται το ενδεχόμενο αλλοίωσης των εκφραζόμενων απόψεων 

λόγω επιρροής του ενός επί του άλλου ή λόγω ύπαρξης αντιπαραθέσεων 

ή ανταγωνιστικών τάσεων μεταξύ τους. 

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για πλήρη ή μέχρι τέλους 

συμμετοχή σας στην έρευνα. Εσείς θα αποφασίζετε σε ποιο βαθμό θα 

εμπλακείτε, δηλαδή σε πόσα και ποια υποθετικά σενάρια θα 

τοποθετηθείτε ή / και θα αιτιολογήσετε την τοποθέτησή σας, καθώς και 

σε πόσους και ποιους γύρους θα συμμετάσχετε. 

Καλή συνέχεια… 

 

Ιωάννης Ζένιος 

Υποψήφιος Διδάκτωρ 

MA Cont Ed, MSc ICT Ed, MBA, MSc/BSc Eng, Dip Trng Mgt, BA Rel Ed 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ / Expert's Personal Details 

(ΟΡΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 

 

Τα στοιχεία σας, όπως και ολόκληρο το συμπληρωμένο από σας 

ερωτηματολόγιο, είναι ορατά ΜΟΝΟ από σας και τον ερευνητή. Αυτό είναι 

απαραίτητο για να είναι δυνατό να κληθείτε από τον ερευνητή να 

συμμετάσχετε σε επόμενο γύρο της Δελφικής μεθόδου, εάν και εφόσον το 

επιθυμείτε. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Surname, Name and 

Email address: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ / Classification of Expert 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 

 

Έχετε επιλεγεί ως ειδικός στην έρευνα αυτή επειδή ανήκετε σε μια ή 

περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες.  Παρακαλώ δηλώστε αν ανήκετε 

σε καθεμιά από τις πιο κάτω κατηγορίες (Επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές): 

 

1. Διαμορφωτές Πολιτικής / Policy Makers [Κατέχω ή κατείχα διοικητική ή 

συμβουλευτική ή επιστημονική θέση για ζητήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

(ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό ή εποπτικό στέλεχος ή 

σύμβουλος ή εμπειρογνώμονας ή μέλος του επιστημονικού προσωπικού ή 

λειτουργός) σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω σώματα διαμόρφωσης 

πολιτικής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ή άλλα παρόμοια σώματα 

οποιασδήποτε χώρας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

και Πολιτισμού), Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Cedefop), Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF), Υπουργείο 

Παιδείας (εκτός υπηρεσίας σε σχολεία), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΑνΑΔ ή 

ΕΟΠΠΕΠ / ΕΚΕΠΙΣ ή ΟΕΕΚ] 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

2. Ερευνητές της Εκπαίδευσης / Educational Researchers (Είμαι Διδάκτωρ ή 

Υποψήφιος Διδάκτωρ στις Επιστήμες Αγωγής ή/και την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

/ Δια Βίου Μάθηση ή/και την Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και την Εκπαίδευση 
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Εκπαιδευτών ή/και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε συναφές θέμα 

ή συνδυασμό συναφών θεμάτων) 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

3. Εκπαιδευτικοί ή Εκπαιδευτές / Practitioners in Education or Training (Είμαι ή 

ήμουν Εκπαιδευτικός Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Εκπαιδευτικός 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ή/και Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Εκπαιδευτής Ενηλίκων / 

Δια Βίου Μάθησης ή/και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και 

Εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής σε οποιοδήποτε άλλο Εκπαιδευτικό ή 

μαθησιακό περιβάλλον) 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / Classification of 

Practitioners 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 

 

Έχετε δηλώσει ότι ανήκετε ή ανήκατε στην κατηγορία "Εκπαιδευτικοί ή 

Εκπαιδευτές / Practitioners in Education or Training". Παρακαλώ δηλώστε σε 

ποια ή ποιες υποκατηγορίες ανήκετε ή ανήκατε. (Επιτρέπονται πολλαπλές 

επιλογές): 

 

□ Εκπαιδευτικός Προδημοτικής Εκπαίδευσης / Pre-primary school Teacher  

 (Νηπιαγωγός ή Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός ειδικών θεμάτων  που 

 εκπαιδεύει παιδιά προσχολικής ηλικίας σε σχολικό ή μη περιβάλλον) 

 

□ Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης /  Primary school Teacher 

 (Δάσκαλος ή Καθηγητής Κρατικού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης / 

 ιδιωτικού φροντιστηρίου για παιδιά 6-12 ετών ή 

 Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός ειδικών θεμάτων  που εκπαιδεύει παιδιά 

 6-12 ετών σε σχολικό ή μη περιβάλλον) 

 

□ Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Secondary Education 

 Teacher (Καθηγητής Γυμνασίου / Λυκείου / Τεχνικής Σχολής ή 

 Εκπαιδευτής Τεχνικής Σχολής ή Καθηγητής Κρατικού Ινστιτούτου 

 Επιμόρφωσης / ιδιωτικού φροντιστηρίου για παιδιά 12-18 ετών ή 



 316 

 Καθηγητής / Εκπαιδευτής Συστήματος μαθητείας ή Εκπαιδευτής / 

 Εκπαιδευτικός ειδικών θεμάτων που εκπαιδεύει παιδιά 12-18 ετών σε 

 σχολικό ή μη περιβάλλον) 

 

□ Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση / Higher Education Teaching 

 Staff  (Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων ή 

 Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων ή 

 Διδάσκων σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διδάσκων σε 

 Ινστιτούτα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) 

 

□ Εκπαιδευτής Ενηλίκων ή/και Δια Βίου Μάθησης / Adult Educator 

 (Εκπαιδευτής Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας ή 

 Εκπαιδευτής Οδηγών ή Εισηγητής Λαϊκού/Ελεύθερου Πανεπιστημίου, 

 Σχολής Γονέων κλπ) 

 

□ Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης / Trainer of Vocational 

 Training [Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών ΑνΑΔ / ΕΟΠΠΕΠ κλπ ή 

 Εκπαιδευτής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (πχ Παιδαγωγικού 

 Ινστιτούτου) ή Εκπαιδευτής Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης 

 Εκπαιδευτικών (πχ Πανεπιστημίου Κύπρου) ή Εκπαιδευτής Κέντρων 

 Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ή Εκπαιδευτής σε 

 Μονοεπιχειρησιακά / Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης 

 εργοδοτουμένων/ανέργων ή Ενδοεπιχειρησιακός Εκπαιδευτής / 

 Καθοδηγητής Εργασίας ή Περιστασιακός Εκπαιδευτής ή Εκπαιδευτής 

 Επαγγελματιών Οδηγών] 

 

□ Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης / Certified 

 Trainer of Vocational Training (Πιστοποιημένος από την ΑνΑΔ ΕΕΚ ή 

 Πιστοποιημένος από ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ Εκπαιδευτής Ενηλίκων ή 

 Εξεταστής ΕΕΚ της ΑνΑΔ ή Εκπαιδευτής σε Προγράμματα 

 Προετοιμασίας ΕΕΚ της ΑνΑΔ ή Πιστοποιημένος από 

 ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών) 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

 

 

 

1. Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop: 

«Προβάδισμα» στον Εκπαιδευτή / Correlation between Trainer and Teacher 

according to Cedefop: Trainer "comes first" 

 

 

Στο Πολύγλωσσο Γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Ορολογία για την 

Ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Cedefop, 2014), 

επιχειρείται μέσω ξεχωριστών ορισμών και διευκρινιστικών σχολίων, αφενός 

η διάκριση μεταξύ των εννοιών «Εκπαιδευτικός» (teacher, enseignant) και 

«Εκπαιδευτής» (trainer, formateur) και αφετέρου η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

όρων. Έτσι, Εκπαιδευτικός είναι το πρόσωπο που έχει ως ρόλο του τη μετάδοση 

γνώσεων, τεχνογνωσίας ή δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ένα ίδρυμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Από την άλλη, Εκπαιδευτής είναι όποιος 

αναλαμβάνει μία ή περισσότερες δραστηριότητες που συνδέονται με τη 

(θεωρητική ή πρακτική) λειτουργία της κατάρτισης, είτε σε ίδρυμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε στον χώρο εργασίας (Cedefop, 2014). Οι δύο 

όροι παρουσιάζονται παραπλήσιοι και ενίοτε εναλλασσόμενοι, όχι όμως 

ταυτόσημοι. Με βάση αυτή τη συσχέτιση, ο όρος «Εκπαιδευτής» 

παρουσιάζεται ευρύτερος του όρου «Εκπαιδευτικός», τόσο ως προς τους 

ρόλους και τις λειτουργίες, όσο και ως προς τους χώρους παροχής των 

υπηρεσιών του. Σ’ αυτό συνηγορεί και ο ορισμός του όρου «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών» (Training of trainers), ο οποίος ρητά αναφέρεται και στην 

εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (Cedefop, 2014). Η συσχέτιση των δύο όρων με 

βάση τους ορισμούς και τα σχόλια του εν λόγω γλωσσαρίου, παρατίθεται σε 

μορφή πίνακα πιο κάτω και απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. 
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Πίνακας συσχέτισης Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop 

 

Α/Α Δεξιότητα / Ρόλος / Λειτουργία  Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικός 

1 Ειδικός στην εκπαίδευση / κατάρτιση  √ √ 

2 Μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας ή 

δεξιοτήτων 

√ √ 

3 Παροχή θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης 

√ √ 

4 Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 

κατάρτισης 

√ √ 

5 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων κατάρτισης √  

6 Παροχή βοήθειας σε μαθητευομένους για 

να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους  

√  

7 Επαγγελματίας σε διάφορους τομείς, που 

εκπαιδεύει περιστασιακά ή με μερική 

απασχόληση 

√  

Α/Α Περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικός 

1 Παροχή υπηρεσιών σε ίδρυμα εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης. 

√ √ 

2 Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματικά 

προσανατολισμένο ίδρυμα 

√ √ 

3 Παροχή υπηρεσιών στον χώρο εργασίας / 

εντός της επιχείρησης 

√  

4 Παροχή υπηρεσιών σε μη επαγγελματικά 

προσανατολισμένο ίδρυμα  

 √ 

Με κίτρινο τα σημεία που εφαρμόζουν μόνο στον Εκπαιδευτή 

Με γαλάζιο το σημείο που εφαρμόζει μόνο στον Εκπαιδευτικό 

Με πράσινο τα κοινά σημεία 
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Γράφημα συσχέτισης Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού κατά Cedefop 

 

 

 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με την πιο πάνω συσχέτιση: 

1 

(Συμφωνώ 

πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ 

πλήρως) 

Αιτιολόγηση: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτικός 
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2. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning climate 

 

Στο νηπιαγωγείο, οι βιωματικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται 

(τέχνη, θέατρο, μουσική, παιγνίδι, παραμύθι κλπ) φαίνεται ότι καθιστούν τη 

μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία (Βούλγαρης, 2008). Στο Δημοτικό, ενώ 

εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενο (Καλδή, 2013), οι ενεργητικές 

προσεγγίσεις δείχνουν να φτωχαίνουν και να ατονούν. Καθώς προχωρούμε 

στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο, οι διαδραστικές προσεγγίσεις 

αξιοποιούνται ολοένα και λιγότερο, και το κλίμα μάθησης εμφανίζεται να 

διολισθαίνει βαθμιαία από το «ζενίθ» προς το «ναδίρ» του «κύκλου». Ωστόσο, 

το κλίμα φαίνεται να ανατρέπεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπου οι 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (παγοθραύστες, ενεργοποιητές, χιονοστιβάδα, 

υπόδυση ρόλων, βιωματικά εργαστήρια κλπ) δημιουργούν ένα ευχάριστο 

κλίμα μάθησης (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2011), που 

διευκολύνει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Έτσι, ο Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων παρουσιάζεται να συναντά στο «ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος 

μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προδημοτικής Εκπαίδευσης. 
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Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο: 

1 

(Συμφωνώ 

πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ 

πλήρως) 

Αιτιολόγηση: 

……………………………............................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 

3. Από τη διδασκαλία στη διαδραστική μάθηση: Επιστροφή στις 

ρίζες / From teaching to interactive learning: Return to the roots 

 

Ο Knowles (Knowles et al., 2005) διατυπώνει την άποψη ότι ο 

επαγγελματίας της εκπαίδευσης, ασχέτως του Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, οφείλει να μετακινηθεί από τον 

ρόλο του Εκπαιδευτικού/δασκάλου (teacher), δηλαδή του απλού μεταδότη 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, στον ρόλο του διευκολυντή ή εμψυχωτή 

της μάθησης (facilitator of learning). 

Ο Freire (Σιπητάνου, 2011) δεν αποδέχεται την παιδαγωγική παρέμβαση 

κατά την οποία ο εκπαιδεύων παρουσιάζεται ως η αυθεντία που ρυθμίζει τα 

πάντα και ο εκπαιδευόμενος περιορίζεται σε ρόλο απλού δέκτη και προκρίνει 

την προσέγγιση κατά την οποίαν ο εκπαιδευόμενος είναι ενεργητικά παρών 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η Τρανταλλίδη (2007) βλέπει μετατόπιση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

από παραδοσιακούς σε καινούριους ρόλους. Στους παραδοσιακούς ρόλους 

περιλαμβάνει διάφορα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, όπως τον 

Εκπαιδευτικό/δάσκαλο (teacher), τον καθοδηγητή/δάσκαλο (instructor), τον 

Εκπαιδευτικό επόπτη / ιδιαίτερο δάσκαλο (tutor) και τον Εκπαιδευτή (trainer). 

Στους 12 νέους ρόλους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον 

διευκολυντή/εμψυχωτή (facilitator), τον διαμεσολαβητή (mediator), τον 

μέντορα/Εκπαιδευτή (mentor) και τον ενθαρρυντή/Εκπαιδευτή (coach). 

Παρόμοια ο Downes (2010), παραθέτει και σχολιάζει 23 ρόλους του 

Εκπαιδεύοντος/Εκπαιδευτή (Educator), τους οποίους τα διάφορα εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα (teacher, instructor, lecturer, professor κλπ) θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να αναλαμβάνουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης. Στους ρόλους αυτούς περιλαμβάνονται ο μανθάνων 

(learner), ο ενθαρρυντής (coach), ο μέντωρ (mentor) και ο 
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διευκολυντής/εμψυχωτής (facilitator), που περιλαμβάνει και τον 

διαμεσολαβητή (mediator). 

Ο Tan (2015) εστιάζει στις διαφορές μεταξύ Εκπαιδευτικού/δασκάλου 

(teacher) και εκπαιδεύοντος/Εκπαιδευτή (educator), αποδίδοντας στον 

δάσκαλο προσήλωση στη διδακτέα ύλη και στον Εκπαιδευτή προθυμία να 

μαθαίνει και ικανότητα να εμπνέει, θεωρώντας τη διδασκαλία δουλειά και την 

εκπαίδευση αποστολή, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι διδασκαλία και 

εκπαίδευση δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα και ότι οι 

Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι (teachers) πρέπει να φιλοδοξούν να γίνουν 

εκπαιδεύοντες/Εκπαιδευτές (educators). 

Κοινός παρονομαστής των πιο πάνω απόψεων είναι η ανάγκη για 

μετακίνηση από το πρότυπο του δασκάλου-αυθεντίας στο πρότυπο του 

επαγγελματία της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει ρόλους που προωθούν την 

αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση. Αυτό παραπέμπει στη 

μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, στις παιδαγωγικές αρχές του Πλάτωνα και 

του Αριστοτέλη και τις απαρχές της γνώσης και της μάθησης που σχετίζονται 

με αποφθέγματα, όπως «γηράσκω δ’ αἰεί πολλά διδασκόμενος» (Σόλων ο 

Αθηναίος, 7ος-6ος αι. π.Χ.), «ἀρχή σοφίας τῆς ἀγνοίας ἡ γνῶσις» (Κλεόβουλος 

ο Ρόδιος, 6ος αι. π.Χ.), «ὁ χρήσιμ’εἰδώς, οὐχ ὁ πόλλ' εἰδώς, σοφός» (Αισχύλος, 

6ος-5ος αι. π.Χ.). 

 

Αξιολογήστε ξεχωριστά τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευτικό ως προς 

τον βαθμό ταύτισης με το πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης 

που αναλαμβάνει ρόλους που προωθούν την αμφίδρομη, διαδραστική 

και ενεργητική μάθηση: 

Εκπαιδευτής Βαθμός ταύτισης με το πρότυπο 

του επαγγελματία της 

εκπαίδευσης που αναλαμβάνει 

ρόλους που προωθούν την 

αμφίδρομη, διαδραστική και 

ενεργητική μάθηση 

Εκπαιδευτικός 

 Απόλυτα  

 Σε μεγάλο βαθμό  

 Σε μικρό βαθμό  

 Καθόλου  

Αιτιολόγηση: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / 

«Επαγγελματικοποίηση» / «Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / 

«Εξεπαγγελματισμός» 

 

Ο όρος «professionalisation» δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε 

επάγγελμα (Hoyle, 1982). 

Δηλώστε κατά πόσον θεωρείτε κατάλληλο ή ακατάλληλο τον καθένα 

από τους πιο κάτω όρους για να αποδώσει στα ελληνικά τον όρο 

«professionalisation»: 

 

Απόδοση στα ελληνικά 

του όρου 

«Professionalisation»  

Ετυμολογία και σημασία του 

όρου 

Κατάλληλος / 

Ακατάλληλος 

«επαγγελματοποίηση» Προέρχεται από τη λέξη 

«επάγγελμα» και την κατάληξη 

«-ποίηση», η οποία δηλώνει ότι 

γίνεται ή δημιουργείται αυτό που 

φανερώνει το πρώτο συνθετικό 

(Κριαράς, 2003) ή σημαίνει την 

πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 

μιας διαδικασίας την οποίαν 

συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη 

(Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Μπαμπινιώτης, 2006). Συνεπώς, 

ετυμολογικά σημαίνει την 

πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας δημιουργίας 

ενός επαγγέλματος. (Η 

κατάληξη «-ποίηση» αποτελεί 

μεταφραστικό δάνειο: Μεταφέρει 

στα ελληνικά την κατάληξη «-

isation», π.χ. 

«δημοκρατικοποίηση» από το 

«democratisation», ενώ ήδη 

υπάρχει ο όρος 

«εκδημοκρατισμός»). 
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«επαγγελματικοποίηση» Προέρχεται από τη λέξη 

«επαγγελματικός» και την 

κατάληξη «-ποίηση», η οποία 

δηλώνει ότι γίνεται ή 

δημιουργείται αυτό που 

φανερώνει το πρώτο συνθετικό 

(Κριαράς, 2003) ή σημαίνει την 

πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 

μιας διαδικασίας την οποίαν 

συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη 

(Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη, 1999· 

Μπαμπινιώτης, 2006). Συνεπώς, 

ετυμολογικά σημαίνει την 

πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας μέσω της οποίας 

κάποιος ή κάτι γίνεται 

«επαγγελματικ-ός / -ό» ή αποκτά 

«επαγγελματικότητα». (Η 

κατάληξη «-ποίηση» αποτελεί 

μεταφραστικό δάνειο: Μεταφέρει 

στα ελληνικά την κατάληξη «-

isation», π.χ. 

«δημοκρατικοποίηση» από το 

«democratisation», ενώ ήδη 

υπάρχει ο όρος 

«εκδημοκρατισμός»). 

 

«διαδικασία του 

επαγγελματισμού» 

Όρος περιφραστικός που 

περιλαμβάνει τη λέξη 

«διαδικασία», η οποία σημαίνει 

τη συστηματική σειρά ενεργειών 

ή διαδοχή διεργασιών ή 

μεταβολών που καταλήγουν σε 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

(Μπαμπινιώτης, 2006) και τη 

λέξη «επαγγελματισμός». Ο όρος 

δίνει έμφαση στη δυναμική 

πορεία και στο ατέρμον της 

διεργασίας. Συνεπώς, ο όρος 
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σημαίνει τις διαδοχικές 

φάσειςπου οδηγούν στον 

«επαγγελματισμό». 

«εξεπαγγελματισμός» Αξιοποιεί ως πρώτο συνθετικό 

την πρόθεση «εξ-» που δηλώνει 

διεργασία που οδηγεί σε μία 

κατάσταση (Μπαμπινιώτης, 

2006) και ως κατάληξη το 

παραγωγικό επίθημα «-ισμός», 

κατά το «εκδημοκρατισμός», 

«εκσυγχρονισμός», 

«εξορθολογισμός» και τα όμοια. 

Ο όρος δίνει έμφαση στη 

δυναμική πορεία και στο 

ατέρμον της διεργασίας. 

Ετυμολογικά σημαίνει τη 

διεργασία που οδηγεί (μια 

ασχολία) στην κατάσταση 

(status) του επαγγέλματος. 

 

Ποιον από τους εν λόγω όρους ή ποιον άλλον όρο προκρίνετε ως τον πιο 

κατάλληλο για να αποδώσει στα ελληνικά τον όρο «professionalisation» και 

γιατί; 

□ «επαγγελματοποίηση» 

□ «επαγγελματικοποίηση» 

□ «διαδικασία του επαγγελματισμού» 

□ «εξεπαγγελματισμός» 

□ ……………………………………………… 

 

Αιτιολόγηση: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for profession 

creation 

 

Συνδυάζοντας τις τυπολογίες του Millerson / Picciotto, του 

Αμερικανικού Κέντρου για τη Στατιστική της Εκπαίδευσης (NCES) και του 

Houle προκύπτουν τα ακόλουθα 14 κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου μια ασχολία (occupation) να 

χαρακτηριστεί ως επάγγελμα (profession). 

Από αυτά τα 14 χαρακτηριστικά να επιλέξετε μέχρι 5 που ταιριάζουν 

περισσότερο στους Εκπαιδευτές και μέχρι 5 που ταιριάζουν περισσότερο στους 

Εκπαιδευτικούς: 

 

Εκπαιδευτής Χαρακτηριστικά του επαγγέλματος Εκπαιδευτικός 

 Ορισμός των λειτουργιών του 

επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) 

 

 Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης 

(professional organization) 

 

 Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων (possession of theoretical 

knowledge and skills) 

 

 Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας 

(Assessment and certification of 

competence) 

 

 Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement)  

 Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς 

προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο 

επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of 

membership) 

 

 Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη 

(professional development and promotion)  

 

 Εξουσία σε σχέση με πολιτικές και 

διαδικασίες, βασισμένες στην 

εξειδικευμένη γνώση (authority in 

relation to policies and processes, based on 

expertise). 
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 Δημιουργία ιδιαίτερης κουλτούρας 

(creation of a sub-culture) 

 

 Δημόσια αποδοχή (public acceptance)  

 Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence 

to a code of conduct) 

 

 Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της 

υπηρεσίας (relations to the users of the 

service). 

 

 Αλτρουιστική υπηρεσία (altruistic 

service). 

 

 Αμοιβή ανάλογη με το κύρος του 

επαγγέλματος, ικανή να αποκρούσει 

τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος 

(compensation relevant to the status of the 

profession). 

 

 

6. Ρύθμιση ή «Ημι-ρύθμιση» ή Απορρύθμιση Εκπαιδευτικών 

Επαγγελμάτων / Regulation or "Semi-regulation" or Deregulation of 

Teaching Professions 

Ο Hoyle (1982) αναφέρει ότι η ρύθμιση ενός επαγγέλματος γίνεται ως 

μέσο επίτευξης κάποιας επιθυμητής θέσης (state) για το επάγγελμα. Αυτό 

μπορεί να προέλθει από τα ίδια τα μέλη του επαγγέλματος, ως ένδειξη 

αυτοεκτίμησης που αποσκοπεί σε βελτίωση της αμοιβής ή των συνθηκών 

εργασίας κλπ. Μπορεί, ωστόσο, να προέλθει και από την πλευρά των 

κρατικών αρχών, προκειμένου να πετύχουν την αποδοχή κάποιας πολιτικής 

για τις ευθύνες ενός επαγγέλματος. Είναι προφανές ότι η ρύθμιση ενός 

επαγγέλματος, ασχέτως αν αυτή οφείλεται σε νομοθετική κατοχύρωση από 

πλευράς πολιτείας ή αν προέρχεται από τα μέλη του επαγγέλματος, οδηγεί σε 

κλειστό επάγγελμα και περιορίζει την πρόσβαση σε αυτό. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ευνοεί την 

ελεύθερη πρόσβαση στα επαγγέλματα, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα 

των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί 

την απορρύθμιση των επαγγελμάτων, την κατάργηση, δηλαδή, οποιασδήποτε 

ενδεχόμενης ρύθμισης και οποιουδήποτε περιορισμού, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η μαζικότερη πρόσβαση σε αυτά. 

Στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 

επαγγέλματα, στα οποία η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και ρυθμίζεται 

νομοθετικά, βασισμένη στην κατοχή συγκεκριμένων προσόντων, 
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περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικά επαγγέλματα. Αυτά αφορούν τόσο 

Εκπαιδευτές, όσο και Εκπαιδευτικούς, ωστόσο ο αριθμός και η ονομασία τους 

ποικίλλουν. Ενδεικτικά, στην Ιρλανδία, στον κατάλογο των ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων βρίσκονται μόνο τρία εκπαιδευτικά επαγγέλματα, τα οποία 

είναι κοινά με την Κύπρο και την Ελλάδα, αν και με διαφορετικές ονομασίες: 

Ένα που ανήκει στη σφαίρα των Εκπαιδευτών (Εκπαιδευτής Οδήγησης / 

Driving Instructor) και δύο που αναφέρονται σε Εκπαιδευτικούς (Δάσκαλος 

Πρωτοβάθμιου Σχολείου / Primary School Teacher και Δάσκαλος 

Δευτεροβάθμιου ή Μετα-πρωτοβάθμιου Σχολείου / Secondary or Post-primary 

School Teacher). Πέραν αυτών, στην Κύπρο είναι ρυθμιζόμενο και το 

επάγγελμα του Γυμναστή – Εκπαιδευτή Φυσικής Αγωγής (Sports Teacher), που 

ανήκει στους Εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα είναι ρυθμιζόμενα συνολικά δέκα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα, από τα οποία δύο ανήκουν στους Εκπαιδευτές (με 

πρόσθετο το επάγγελμα του Εκπαιδευτή Αυτοδυτών) και επτά στους 

Εκπαιδευτικούς (με πρόσθετα, τα επαγγέλματα του Εκπαιδευτικού Ειδικής 

Αγωγής και του Καθηγητή Γλωσσών σε Φροντιστηριακά Σχολεία, καθώς 

επίσης και τριών επαγγελμάτων που αναφέρονται σε ειδικότητες των 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου διορίζονται πτυχιούχοι 

διαφόρων ειδικοτήτων για να διδάσκουν Γυμναστική, Μουσική και Αγγλικά). 

Εξάλλου, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έχει 

εισαγάγει σύστημα πιστοποίησης Εκπαιδευτών, που ισχύει υποχρεωτικά μόνο 

για τους Εκπαιδευτές που συνεργάζονται μαζί της. Ωστόσο, αυτήν την 

πιστοποίηση υιοθετούν βαθμιαία διάφοροι κρατικοί και άλλοι φορείς είτε ως 

αποκλειστική είτε ως εναλλακτική προϋπόθεση για τους συνεργαζόμενους με 

αυτούς Εκπαιδευτές. Αυτό το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί ως «ημι-ρύθμιση». 

Υπάρχει μεν μια μορφή ρύθμισης, η οποία, ωστόσο, δεν είναι γενικευμένης 

ισχύος, αλλά ούτε βασίζεται σε αυστηρή κατοχή συγκεκριμένων προσόντων, 

αφού αναγνωρίζει την προηγούμενη τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση των 

ενδιαφερομένων για απόκτηση της πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος 

είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής ανεξαρτήτως των 

ακαδημαϊκών του προσόντων ή του επιπέδου εκπαίδευσης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να διαθέτει ανάλογη Εκπαιδευτική πείρα, η οποία 

αντισταθμίζει την ενδεχόμενη έλλειψη ακαδημαϊκού προσόντος, και 

επιτρέπει στον υποψήφιο να ενταχθεί στη διαδικασία αξιολόγησής του με 

σκοπό την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος του Εκπαιδευτή. 

Παρόμοια, στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προβαίνει σε πιστοποίηση 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης και στην Ιρλανδία η Αρχή Κατάρτισης και Απασχόλησης (FAS) 

εφαρμόζει Σύστημα Εγγραφής Εκπαιδευτών. 
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Δηλώστε κατά πόσον υποστηρίζετε τη ρύθμιση, την «ημι-ρύθμιση» ή 

τη μη ρύθμιση / απορρύθμιση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, 

αφενός του Εκπαιδευτή και αφετέρου του Εκπαιδευτικού: 

Εκπαιδευτής Βαθμός ρύθμισης Εκπαιδευτικός 

 Ρύθμιση  

 «Ημι-ρύθμιση»  

 Απορρύθμιση  

Αιτιολόγηση: 

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………..………...………

…………………………………………………................................................................

............................................................................................................................................ 

 

7. Το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα ως το Νέο «Πρότυπο» Επάγγελμα / 

Teaching Profession as the New "Model" Profession 

Σύμφωνα με το «παράδοξο» του Hoyle (1982), παρά το γεγονός ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών ωφελεί τους μαθητές, ωστόσο 

οδηγεί μάλλον σε απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, πιθανώς 

επειδή αυτό δεν «συμμορφώνεται» με τα θεωρούμενα ως «πρότυπα» 

επαγγέλματα (γιατρού, δικηγόρου, κληρικού κλπ). Συνεπώς, κατά τον Hoyle 

(1982), είναι απίθανο να ενισχυθεί η θέση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, 

παρά μόνο αν αυτό αναδειχθεί σε νέο «πρότυπο» επάγγελμα. 

Τι κοινό, όμως, έχουν τα εν λόγω «πρότυπα» επαγγέλματα και πού 

οφείλεται η αίγλη τους; Πώς και υπό ποίες προϋποθέσεις είναι δυνατόν το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα να αποκτήσει κάτι από την αίγλη εκείνων των 

επαγγελμάτων, ώστε να γίνει το νέο «πρότυπο» επάγγελμα; 

Κατά το υποθετικό αυτό σενάριο, η αίγλη των τριών εν λόγω 

επαγγελμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι και τα τρία ανέκαθεν θεωρούνται 

ότι ως επαγγέλματα ασχολούνται με την προστασία του ανθρώπου από 

διάφορους κινδύνους: Ο γιατρός με την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

από τις ασθένειες, ο κληρικός με την προστασία του από τις ανεξήγητες, 

αόρατες (ή και ορατές) πνευματικές (ή και φυσικές) δυνάμεις και ο δικηγόρος 

με την προστασία του από τις επιβουλές των κρατούντων ή των συμπολιτών. 

Ουσιαστικά, και τα τρία εν λόγω επαγγέλματα, θεωρούνται κατά κάποιο 

τρόπο σημαντικά και απαραίτητα στην καθημερινότητα του ανθρώπου, «εκ 

των ων ουκ άνευ» για την επιβίωση ή και διαβίωσή του σε συνθήκες ευημερίας. 

Συνεπώς, αν υπάρχει προοπτική το εκπαιδευτικό επάγγελμα να 

αποκτήσει κάτι από την αίγλη των «πρότυπων» επαγγελμάτων, ενδεχομένως 
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αυτό να γίνει με την ανάδειξη των κοινών του σημείων με τα τρία εν λόγω 

επαγγέλματα και την κατάδειξη των στοιχείων εκείνων που το καθιστούν 

απαραίτητο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ποιου είδους «προστασία» 

είναι δυνατόν να παράσχει το εκπαιδευτικό επάγγελμα στον άνθρωπο και 

από ποιον «κίνδυνο»; Ένας τέτοιος «κίνδυνος» έναντι του οποίου τα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα μπορούν να παράσχουν προστασία στον 

άνθρωπο είναι η αμάθεια και η ημιμάθεια. Το ζήτημα είναι ότι η 

συνειδητοποίηση της αμάθειας και πολύ περισσότερο της ημιμάθειας είναι 

πολύ δύσκολη υπόθεση, παρά το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε την 

άποψη ότι «πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει». Το σωκρατικό «ἓν 

οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα» παραμένει ζητούμενο, το οποίο οι Εκπαιδευτικοί και οι 

Εκπαιδευτές καλούνται να αναδείξουν, αναδεικνύοντας μαζί και τη σημασία 

των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό 

σενάριο, αφενός στην περίπτωση του Εκπαιδευτή και αφετέρου στην 

περίπτωση του Εκπαιδευτικού: 

 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο 

στην περίπτωση των Εκπαιδευτών: 

1 

(Συμφωνώ 

πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ 

πλήρως) 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό σενάριο 

στην περίπτωση των Εκπαιδευτικών: 

1 

(Συμφωνώ 

πλήρως) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Διαφωνώ) 

4 

(Διαφωνώ 

πλήρως) 

Αιτιολόγηση: 

………………………………………............................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας στην έρευνα! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΡΟΥ 

 

DELPHI 2: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ / Comparative 

Analysis of Trainer and Teacher from Professional Point of View 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στον πρώτο γύρο της 

παρούσας έρευνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της διδακτορικής μου 

διατριβής με τίτλο «Συγκριτική Ανάλυση του Εκπαιδευτή και του 

Εκπαιδευτικού από επαγγελματική σκοπιά». Η ερευνητική πρόταση έχει 

εγκριθεί από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου και η έρευνα γίνεται υπό την επίβλεψη της κυρίας 

Παρασκευής Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο εν λόγω 

Τμήμα. 

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα γίνεται με την αξιοποίηση ποιοτικών 

μεθόδων. Συγκεκριμένα, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την 

ανάλυση και ερμηνεία κειμένων, έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις και έχουν διαμορφωθεί ορισμένα υποθετικά 

σενάρια επί των οποίων έχετε ήδη τοποθετηθεί μέσω της Δελφικής 

μεθόδου κατά τον πρώτο γύρο εφαρμογής της. Αυτό επαναλαμβάνεται 

τώρα στον δεύτερο γύρο, με τα υποθετικά σενάρια να έχουν 

διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνα του πρώτου γύρου, με βάση τις 

απαντήσεις σας. Στόχος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
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συναίνεσης και εν τέλει η καταγραφή των απόψεων των ειδικών πάνω 

στα θέματα που έχουν τεθεί. Ο γύρος αυτός ενδέχεται να είναι ο 

τελευταίος. 

Υπογραμμίζεται ότι το διαδικτυακό μέσο διασφαλίζει απόλυτη 

εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα καθώς και την ανωνυμία των 

συμμετεχόντων έναντι των λοιπών μελών της ομάδας των ειδικών, ώστε 

να αποκλείεται το ενδεχόμενο αλλοίωσης των εκφραζόμενων απόψεων 

λόγω επιρροής του ενός επί του άλλου ή λόγω ύπαρξης αντιπαραθέσεων 

ή ανταγωνιστικών τάσεων μεταξύ τους. 

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση για πλήρη ή μέχρι 

τέλους συμμετοχή σας στην έρευνα. Εσείς θα αποφασίσετε σε ποιο βαθμό 

θα εμπλακείτε, δηλαδή σε πόσα και ποια υποθετικά σενάρια θα 

τοποθετηθείτε ή / και θα αιτιολογήσετε την τοποθέτησή σας, καθώς και 

κατά πόσον θα συμμετάσχετε σε ένα ενδεχόμενο τρίτο γύρο. 

Καλή συνέχεια… 

 

Ιωάννης Ζένιος 

Υποψήφιος Διδάκτωρ 

MA Cont Ed, MSc ICT Ed, MBA, MSc/BSc Eng, Dip Trng Mgt, BA Rel Ed 

Τηλέφωνα: +357 99586985 και +357 22390216 

Ηλ. Διευθύνσεις: i.zenios@gmail.com και i.zenios@hrdauth.org.cy. 

  

mailto:i.zenios@gmail.com
mailto:i.zenios@hrdauth.org.cy
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ /  Expert's Personal Details (ΟΡΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 

 

Τα στοιχεία σας, όπως και ολόκληρο το συμπληρωμένο από σας 

ερωτηματολόγιο, είναι ορατά ΜΟΝΟ από σας και τον ερευνητή. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ / Surname and Name 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Ο «Κύκλος» του κλίματος μάθησης / The "Cycle" of learning climate 

 

Στον πρώτο γύρο, πάνω από τέσσερεις στους πέντε ειδικούς απάντησαν 

ότι συμφωνούν πλήρως ή συμφωνούν με το υποθετικό σενάριο για τον "κύκλο" 

του κλίματος μάθησης. Ωστόσο, τα σχόλια των ειδικών, ιδιαίτερα των 

διαφωνούντων, εμπλούτισαν εποικοδομητικά το παρόν υποθετικό σενάριο, το 

οποίο διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

Στο νηπιαγωγείο οι βιωματικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται (τέχνη, 

θέατρο, μουσική, παιγνίδι, παραμύθι, δράμα κλπ) φαίνεται ότι καθιστούν τη 

μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία (Βούλγαρης, 2008). 

Στο Δημοτικό, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενο (Καλδή, 

2013), οι ενεργητικές προσεγγίσεις αξιοποιούνται λιγότερο. 

Καθώς προχωρούμε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, οι διαδραστικές 

προσεγγίσεις δείχνουν να φτωχαίνουν και να ατονούν. Ενώ γνωρίζουν τις 

συμμετοχικές τεχνικές, οι καθηγητές περιορίζονται κυρίως στη χρήση της 

«εισήγησης», των «ερωτήσεων - απαντήσεων» και της «πρακτικής άσκησης» 

(Δράκος, 2009). Ως εμπόδια αναφέρονται οι ελλείψεις σε εποπτικά μέσα και 

υποδομές (Αγγελόπουλος, 2012), η μη επαρκής παιδαγωγική κατάρτιση των 



 334 

Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε σύγκριση με τους δασκάλους 

και νηπιαγωγούς, οι οποίοι πραγματοποιούν αποκλειστικά παιδαγωγικές 

σπουδές), η δυσκολία διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και κάλυψης της 

διδακτέας ύλης (Σχόλια ειδικών πρώτου γύρου) κ.α.. Έτσι, το κλίμα μάθησης 

εμφανίζεται να διολισθαίνει βαθμιαία από το «ζενίθ» προς το «ναδίρ» του 

«κύκλου». 

 

 

Ωστόσο, το κλίμα φαίνεται να αρχίζει να αναστρέφεται στο 

Πανεπιστήμιο, όπου οι πτυχιακοί και κυρίως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως 

ενήλικες, μετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε συμμετοχικές δράσεις, 
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αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία (Πονήρη, 2013· 

Bozalek, 2014· Σχόλια ειδικών πρώτου γύρου). 

Ο «κύκλος» κλείνει με την εκπαίδευση ενηλίκων και την 

επαγγελματική κατάρτιση, όπου οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

(παγοθραύστες, ενεργοποιητές, χιονοστιβάδα, υπόδυση ρόλων, βιωματικά 

εργαστήρια κλπ) δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης (Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2011· Σχόλια ειδικών πρώτου γύρου), που 

διευκολύνει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Έτσι, ο Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων παρουσιάζεται να συναντά στο «ζενίθ» του «κύκλου» του κλίματος 

μάθησης τον Εκπαιδευτικό Προσχολικής Ηλικίας. 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το πιο πάνω υποθετικό 

σενάριο, όπως απεικονίζεται και στο γράφημα πιο πάνω (1. Συμφωνώ πλήρως, 

2. Συμφωνώ, 3. Διαφωνώ, 4. Διαφωνώ πλήρως). Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας. 

 

2. Από τη διδασκαλία στους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδεύοντος: 

Επιστροφή στις ρίζες / From teaching to multiple roles of the educator: Return 

to the roots 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ειδικών, σχεδόν δέκα στους δέκα 

θεωρούν ότι ο Εκπαιδευτής ταυτίζεται απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό με το 

πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει ρόλους που 

προωθούν την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση, ενώ μόλις 

τέσσερεις στους δέκα θεωρούν το ίδιο για τον Εκπαιδευτικό. Ως κυριότεροι 

λόγοι για την αδυναμία του Εκπαιδευτικού να ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με 

το πρότυπο του επαγγελματία της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει ρόλους που 
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προωθούν την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση, 

προβάλλονται οι ακόλουθοι: 

(α) η παρεμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

(β) ο περιορισμός χώρου, χρόνου και μεθόδων (περιορισμένοι βαθμοί 

ελευθερίας)  

(γ) η υποχρέωσή του να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

συγκεκριμένη ύλη και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας 

(δ) το πεπαλαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν απαιτεί διάδραση 

(ε) η έλλειψη παρακίνησης / απουσία κινήτρων σε αντίθεση με τον 

Εκπαιδευτή που προσβλέπει σε καλό όνομα στην Εκπαιδευτική αγορά 

(στ) το γεγονός ότι υποκύπτουν στην παγίδα της αυθεντίας, επειδή έχουν να 

κάνουν με ανήλικους με περιορισμένες γνώσεις και απαιτήσεις 

(ζ) η αντιμετώπιση της εργασίας του Εκπαιδευτικού ως αγγαρείας 

(η) η έλλειψη αξιολόγησης ή έστω ανατροφοδότησης από τους μαθητές 

/ φοιτητές 

Με βάση τα σχόλια των ειδικών του πρώτου γύρου, το κείμενο για τροφή 

σκέψης, καθώς και το ζητούμενο της έρευνας διαμορφώνεται ως εξής:  

Ο Knowles (Knowles et al., 2005) διατυπώνει την άποψη ότι ο 

εκπαιδεύων, ανεξάρτητα από το Εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

παρέχει τις υπηρεσίες του, οφείλει να μετακινηθεί από τον ρόλο του 

Εκπαιδευτικού/δασκάλου (teacher), δηλαδή του απλού μεταδότη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, στον ρόλο του διευκολυντή ή εμψυχωτή της μάθησης 

(facilitator of learning). 

Ο Freire (Σιπητάνου, 2011) δεν αποδέχεται την παιδαγωγική παρέμβαση 

κατά την οποία ο εκπαιδεύων παρουσιάζεται ως η αυθεντία που ρυθμίζει τα 

πάντα και ο εκπαιδευόμενος περιορίζεται σε ρόλο απλού δέκτη και προκρίνει 
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την προσέγγιση κατά την οποίαν ο εκπαιδευόμενος είναι ενεργητικά παρών 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η Τρανταλλίδη (2007) βλέπει μετατόπιση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

από παραδοσιακούς σε καινούριους ρόλους. Στους παραδοσιακούς ρόλους 

περιλαμβάνει διάφορα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, όπως τον 

Εκπαιδευτικό/δάσκαλο (teacher), τον καθοδηγητή/δάσκαλο (instructor), τον 

Εκπαιδευτικό επόπτη / ιδιαίτερο δάσκαλο (tutor) και τον Εκπαιδευτή (trainer). 

Στους 12 νέους ρόλους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον 

διευκολυντή/εμψυχωτή (facilitator), τον διαμεσολαβητή (mediator), τον 

μέντορα/Εκπαιδευτή (mentor) και τον ενθαρρυντή/Εκπαιδευτή (coach). 

Παρόμοια ο Downes (2010), παραθέτει και σχολιάζει 23 ρόλους του 

Εκπαιδεύοντος/Εκπαιδευτή (Educator), τους οποίους τα διάφορα εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα (teacher, instructor, lecturer, professor κλπ) θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να αναλαμβάνουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης. Στους ρόλους αυτούς περιλαμβάνονται ο μανθάνων 

(learner), ο ενθαρρυντής (coach), ο μέντωρ (mentor) και ο 

διευκολυντής/εμψυχωτής (facilitator), που περιλαμβάνει και τον 

διαμεσολαβητή (mediator). 

Ο Tan (2015) εστιάζει στις διαφορές μεταξύ Εκπαιδευτικού/δασκάλου 

(teacher) και εκπαιδεύοντος/Εκπαιδευτή (educator), αποδίδοντας στον 

δάσκαλο προσήλωση στη διδακτέα ύλη και στον Εκπαιδευτή προθυμία να 

μαθαίνει και ικανότητα να εμπνέει, θεωρώντας τη διδασκαλία δουλειά και την 

εκπαίδευση αποστολή, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι διδασκαλία και 

εκπαίδευση δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα και ότι οι 

Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι (teachers) πρέπει να φιλοδοξούν να γίνουν 

εκπαιδεύοντες/Εκπαιδευτές (educators). 
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Κοινός παρονομαστής των πιο πάνω απόψεων είναι η ανάγκη για 

μετακίνηση από το πρότυπο του δασκάλου-αυθεντίας στο πρότυπο του 

εκπαιδεύοντος που αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους, εμπνέοντας, 

ενθαρρύνοντας, καθοδηγώντας και εμψυχώνοντας τους εκπαιδευομένους και 

προωθώντας την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση. Αυτό 

παραπέμπει στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, στις παιδαγωγικές αρχές του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και τις απαρχές της γνώσης και της μάθησης 

που σχετίζονται με αποφθέγματα, όπως «γηράσκω δ’ αἰεί πολλά 

διδασκόμενος» (Σόλων ο Αθηναίος, 7ος-6ος αι. π.Χ.), «ἀρχή σοφίας τῆς 

ἀγνοίας ἡ γνῶσις» (Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος αι. π.Χ.), «ὁ χρήσιμ’εἰδώς, οὐχ ὁ 

πόλλ' εἰδώς, σοφός» (Αισχύλος, 6ος-5ος αι. π.Χ.). 

Καλείσθε να επανατοποθετηθείτε στο θέμα αυτό, σύμφωνα με το 

παρακάτω ζητούμενο: Για κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις 

Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών ξεχωριστά να δηλώσετε σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι κατά κανόνα ισχύει η ταύτιση με το πρότυπο του εκπαιδεύοντος 

που αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους, εμπνέοντας, ενθαρρύνοντας, 

καθοδηγώντας και εμψυχώνοντας τους εκπαιδευομένους και προωθώντας 

την αμφίδρομη, διαδραστική και ενεργητική μάθηση (Απόλυτα, Σε μεγάλο 

βαθμό, Σε μικρό βαθμό, Καθόλου): 

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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3. Συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού / Correlation between Trainer 

and Teacher 

 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν περιλαμβάνονται κατάλογοι με 

ρόλους και λειτουργίες, περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών και τύποι 

απασχόλησης του Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευτικού. Οι κατάλογοι 

καταρτίστηκαν με βάση: 

(1) Το Πολύγλωσσο Γλωσσάριο με τίτλο «Ορολογία για την Ευρωπαϊκή 

πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Cedefop, 2014) 

(2) Το Πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο 

«Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης: Εκπαιδευτής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης – Επίπεδο 3» (ΑνΑΔ, 2011) 

(3) Τα Σχέδια Υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

(www.eey.gov.cy) και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων 

της Κύπρου (www.moec.gov.cy) και 

(4) Τα σχόλια των ειδικών από τον πρώτο γύρο εφαρμογής της Δελφικής 

τεχνικής στην παρούσα έρευνα. 

Σημειώστε ότι στον πρώτο γύρο, πάνω από τέσσερεις στους πέντε 

ειδικοί απάντησαν ότι συμφωνούν πλήρως ή συμφωνούν με το υποθετικό 

σενάριο που βασιζόταν στους ορισμούς του Cedefop, δηλαδή ότι ο Εκπαιδευτής 

είναι ευρύτερη έννοια από τον Εκπαιδευτικό. Ωστόσο, τα σχόλια των ειδικών, 

ιδιαίτερα όσων διαφώνησαν με το υποθετικό σενάριο, φώτισαν νέες πτυχές 

και ανέδειξαν καινούρια ζητήματα, εμπλουτίζοντας εποικοδομητικά το υπό 

διερεύνηση θέμα, δηλαδή τη συσχέτιση Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτικού. 

Καλείσθε να επανατοποθετηθείτε στο θέμα αυτό, σύμφωνα με τα 

παρακάτω ζητούμενα, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες αναγκαίες 

διευκρινίσεις: 
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(α) στον όρο «Εκπαιδευτής» περιλαμβάνονται οι Εκπαιδευτές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων / Δια Βίου 

Μάθησης και στον όρο «Εκπαιδευτικός» οι διδάσκοντες από την Προδημοτική 

μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβανομένης της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και 

(β) εάν κάτι εφαρμόζει, έστω και σε μικρό βαθμό, σε ένα τύπο 

Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτικού, θεωρείται ότι εφαρμόζει στην κατηγορία 

"Εκπαιδευτής" ή στην κατηγορία "Εκπαιδευτικός", αντίστοιχα. Για 

παράδειγμα, αν κάτι ισχύει για τον Εκπαιδευτικό Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έστω και σε μικρό βαθμό, ακόμα και αν δεν 

ισχύει για τον Δάσκαλο Δημοτικού Σχολείου ή για τον Καθηγητή Γυμνασίου 

ή Λυκείου, θεωρείται ότι ισχύει για τον "Εκπαιδευτικό". 

Για κάθε ρόλο ή λειτουργία που ακολουθεί, σημειώστε κατά πόσον 

θεωρείτε ότι αυτός ή αυτή εφαρμόζει ΜΟΝΟ στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ή ΜΟΝΟ 

στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ή ΚΑΙ στους ΔΥΟ. Προσοχή! Επανατοποθετηθείτε μόνο 

εφόσον βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις αναγκαίες διευκρινίσεις (α) και 

(β) πιο πάνω: 

Ειδικός στη μάθηση (Expert in learning) 

Ειδικός που εκπαιδεύει στα θέματα της ειδικότητάς του (Expert 

providing learning related to his/her expertise) 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε εθνικό επίπεδο 

(Identification of learning needs nationwide) 

Διάγνωση συνολικών Εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο οργανισμού 

(Identification of learning needs of an organisation) 

Διάγνωση ομαδικών και ατομικών Εκπαιδευτικών αναγκών 

εκπαιδευομένων (Identification of group and individual learning needs of 

learners) 
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Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων / Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Curriculum development / Design of learning activities ) 

Σχεδιασμός μαθήματος / Εκπαιδευτικής ενότητας (Lesson / learning 

module design) 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μεθόδων ή/και τεχνικών 

(Design and/or selection of learning methods and/or techniques) 

Σχεδιασμός ή/και επιλογή Εκπαιδευτικών μέσων ή/και υλικών (Design 

and/or selection of learning aids and/or materials) 

Προγραμματισμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(Planning and organising learning activities) 

Προετοιμασία και Διαρρύθμιση Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

(Preparation and arrangement of learning environment) 

Παροχή θεωρητικής μάθησης (Provision of theoretical learning) 

Μετάδοση γνώσεων (Delivery of knowledge) 

Παροχή πρακτικής μάθησης (Provision of practical learning) 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (Facilitating learners to develop skills and competences) 

Μετάδοση τεχνογνωσίας (Delivery of know-how) 

Διευκόλυνση εκπαιδευομένων για ανάπτυξη στάσεων / διαμόρφωση 

συμπεριφοράς (Facilitating learners to develop attitudes and transform 

behaviour) 

Προαγωγή διανοητικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing 

learners’ IQ) 

Προαγωγή συναισθηματικής νοημοσύνης εκπαιδευομένων (Developing 

learners’ EQ) 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Development of critical thinking) 

Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης (Development of creative thinking) 
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Χρήση διαδραστικών και συμμετοχικών προσεγγίσεων (Using 

interactive and participatory approaches) 

Δημιουργία ευχάριστου κλίματος μάθησης (Establishing pleasant 

learning climate) 

Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης (Design of evaluation system) 

Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης (Design of evaluation tools) 

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων (Assessment of learners) 

Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας (Evaluation of learning process) 

Αξιολόγηση περιβάλλοντος μάθησης (Evaluation of learning 

environment) 

Για κάθε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί, σημειώστε 

κατά πόσον θεωρείτε ότι αυτό εφαρμόζει ΜΟΝΟ στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ή ΜΟΝΟ 

στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ή ΚΑΙ στους ΔΥΟ. Προσοχή! Επανατοποθετηθείτε μόνο 

εφόσον βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις αναγκαίες διευκρινίσεις (α) και 

(β) πιο πάνω: 

Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, πχ Σχολεία, Πανεπιστήμια και 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Education and Training Institutions) 

Επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Τεχνικές και 

Επαγγελματικές Σχολές, Στρατιωτικές Σχολές, Ακαδημίες Δημόσιας 

Διοίκησης, Κέντρα Παραγωγικότητας και Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Vocationally-oriented Institutions) 

Μη επαγγελματικά προσανατολισμένα Ιδρύματα, πχ Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά, Γυμνάσια, Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας, Ελεύθερα 

ή Λαϊκά Πανεπιστήμια και Σχολές Γονέων (Non vocationally-oriented 

Institutions) 

Εργασιακοί Χώροι (Workplace) 
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Για κάθε τύπο απασχόλησης που ακολουθεί, σημειώστε κατά πόσον 

θεωρείτε ότι αυτός εφαρμόζει ΜΟΝΟ στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ή ΜΟΝΟ στον 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ή ΚΑΙ στους ΔΥΟ. Προσοχή! Επανατοποθετηθείτε μόνο 

εφόσον βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις αναγκαίες διευκρινίσεις (α) και 

(β) πιο πάνω: 

Μόνιμη απασχόληση (Permanent employment) 

Περιστασιακή απασχόληση (Occasional employment) 

Πλήρης απασχόληση (Full-time employment) 

Μερική απασχόληση (Part-time employment) 

Εάν έπρεπε να επιλεγεί μια κοινή ονομασία που να αποδίδει τόσο τον 

Εκπαιδευτή όσο και τον Εκπαιδευτικό, ποια ονομασία από τις πιο κάτω ή ποια 

άλλη ονομασία κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλεγεί; 

Εκπαιδευτής (Trainer) 

Εκπαιδευτικός (Teacher) 

Εκπαιδεύων (Educator) 

Εμψυχωτής Μάθησης (LearningFacilitator) 

Καθοδηγητής Μάθησης (LearningInstructor) 

Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Trainer) 

Εκπαιδευτικός Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Teacher) 

Άλλο: ……………………….. 

 

4. «Professionalisation»: «Επαγγελματοποίηση» / «Επαγγελματικοποίηση» 

/ «Διαδικασία του Επαγγελματισμού» / «Εξεπαγγελματισμός» 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις και τα σχόλια των ειδικών κατά τον πρώτο 

γύρο εφαρμογής της Δελφικής τεχνικής, οι όροι «επαγγελματικοποίηση» και 

«διαδικασία του επαγγελματισμού» θεωρήθηκαν κατάλληλοι από σχεδόν 
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επτά στους δέκα ειδικούς οι οποίοι είχαν απαντήσει. Ακολουθεί ο όρος 

«εξεπαγγελματισμός», ο οποίος κρίθηκε ως κατάλληλος από τους μισούς 

ειδικούς και ο όρος  «επαγγελματοποίηση», που θεωρήθηκε κατάλληλος από 

ελαφρώς λιγότερους από τους μισούς ειδικούς. Στην ερώτηση ποιον όρο 

προκρίνετε για να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο, οι όροι 

«επαγγελματικοποίηση» και «διαδικασία του επαγγελματισμού» 

προηγούνται και πάλιν, χωρίς ωστόσο κανένας από αυτούς να συγκεντρώσει 

την προτίμηση πέραν του ενός τρίτου των ειδικών, συνεπώς δεν υπάρχει 

σύγκλιση απόψεων. 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαντήσεις και τα σχόλια των ειδικών, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση των 

ακόλουθων διευκρινίσεων: 

(α) Στη βιβλιογραφία (Hoyle, 1974, 1975, 1980· Collins, 1999· Evans, 2008· 

Shah, 2010) υπάρχει σαφής διάκριση του όρου «professionalisation» από όρους, 

όπως «professionalism» (επαγγελματισμός), «professionality» 

(επαγγελματικότητα) και «professional» (επαγγελματικός και 

επαγγελματίας). 

(β) Ο όρος «professionalisation» δηλώνει την εξελικτική πορεία προς την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μετατροπή μιας ασχολίας σε 

επάγγελμα (Hoyle, 1982). 

Με βάση τις πιο πάνω αναγκαίες διευκρινίσεις και λαμβάνοντας υπόψη 

τα πιο κάτω σχόλια, δηλώστε κατά πόσον θεωρείτε κατάλληλο ή ακατάλληλο 

τον καθένα από τους πιο κάτω όρους για να αποδώσει στα ελληνικά τον όρο 

«professionalisation» (Προσοχή! Επανατοποθετηθείτε μόνο εφόσον 

βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις αναγκαίες διευκρινίσεις (α) και (β) πιο 

πάνω): 
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«Επαγγελματοποίηση»: Ετυμολογικά σημαίνει την πραγματοποίηση ή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας ενός επαγγέλματος. (Η κατάληξη 

«-ποίηση» αποτελεί μεταφραστικό δάνειο, καθώς μεταφέρει στα ελληνικά την 

κατάληξη «-isation», π.χ. «δημοκρατικοποίηση» από το «democratisation», ενώ 

ήδη υπάρχει ο όρος «εκδημοκρατισμός»). (Κατάλληλος / Ακατάλληλος) 

«Επαγγελματικοποίηση»: Ετυμολογικά σημαίνει την πραγματοποίηση 

ή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω της οποίας κάποιος ή κάτι γίνεται 

«επαγγελματικ-ός / -ό» ("professional") ή αποκτά «επαγγελματικότητα» 

("professionality"). (Η κατάληξη «-ποίηση» αποτελεί μεταφραστικό δάνειο, 

καθώς μεταφέρει στα ελληνικά την κατάληξη «-isation», π.χ. 

«δημοκρατικοποίηση» από το «democratisation», ενώ ήδη υπάρχει ο όρος 

«εκδημοκρατισμός»). (Κατάλληλος / Ακατάλληλος) 

«Διαδικασία του επαγγελματισμού»: Όρος περιφραστικός που σημαίνει 

τη διαδοχή διεργασιών ή μεταβολών που οδηγούν στον «επαγγελματισμό» 

("professionalism").(Κατάλληλος / Ακατάλληλος) 

«Εξεπαγγελματισμός»: Ετυμολογικά σημαίνει τη διεργασία που οδηγεί 

(μια ασχολία) στην κατάσταση (status) του επαγγέλματος. (Αξιοποιεί ως 

κατάληξη το παραγωγικό επίθημα «-ισμός», κατά το «εκδημοκρατισμός», 

«εκσυγχρονισμός», «εξορθολογισμός» και τα όμοια). (Κατάλληλος / 

Ακατάλληλος) 

Ποιον από τους εν λόγω όρους προκρίνετε ως τον πιο κατάλληλο για να 

αποδώσει στα ελληνικά τον όρο «professionalisation»; (Προσοχή! 

Επανατοποθετηθείτε μόνο εφόσον βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις 

αναγκαίες διευκρινίσεις (α) και (β) πιο πάνω, καθώς και τα σχόλια που 

συνοδεύουν τον καθένα από τους τέσσερεις πιο πάνω εναλλακτικούς όρους). 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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5. Τυπολογίες δημιουργίας επαγγέλματος / Typologies for profession 

creation 

 

Συνδυάζοντας τις τυπολογίες του Millerson / Picciotto, του 

Αμερικανικού Κέντρου για τη Στατιστική της Εκπαίδευσης (NCES) και του 

Houle, προέκυψαν 14 κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να 

συνυπάρχουν προκειμένου μια ασχολία (occupation) να χαρακτηριστεί ως 

επάγγελμα (profession). Από τον κατάλογο των χαρακτηριστικών αυτών 

αφαιρούνται τέσσερα, τα οποία βρέθηκαν στις πέντε τελευταίες θέσεις στην 

προτίμηση των ειδικών κατά τον πρώτο γύρο εφαρμογής της Δελφικής 

τεχνικής, τόσο στον κατάλογο των χαρακτηριστικών που κρίθηκε ότι 

ταιριάζουν στον Εκπαιδευτή όσο και στον κατάλογο των χαρακτηριστικών 

που κρίθηκε ότι ταιριάζουν στον Εκπαιδευτικό. Έτσι, τα  κύρια υπό διερεύνηση 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου ο 

Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός ως ασχολίες, ξεχωριστά ή από κοινού, να 

χαρακτηριστούν ως επάγγελμα, είναι δέκα. 

Για κάθε ένα από τα δέκα «χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

επαγγέλματος» που ακολουθούν, σημειώστε κατά πόσον θεωρείτε ότι αυτό 

είναι απαραίτητο ΜΟΝΟ για τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ή ΜΟΝΟ για τον 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ή ΚΑΙ για τους ΔΥΟ ή για ΚΑΝΕΝΑ από τους ΔΥΟ, 

προκειμένου ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευτικός ως ασχολίες, ξεχωριστά ή 

από κοινού, να χαρακτηριστούν ως επάγγελμα. Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας: 

Ορισμός των λειτουργιών του επαγγέλματος (definition of the 

occupation’s function) 

Δημιουργία Επαγγελματικής οργάνωσης (professional organization) 



 347 

Κατοχή θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (possession of theoretical 

knowledge and skills) 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ικανότητας (Assessment and certification 

of competence) 

Νομική κατοχύρωση (legal reinforcement) 

Περίοδος δοκιμασίας για σκοπούς προσαρμογής και εξοικείωσης και 

οριστικοποίησης της ένταξης στο επάγγελμα (Probation period for 

familiarisation and finalisation of membership) 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη (professional development and 

promotion) 

Δημόσια αποδοχή (public acceptance) 

Τήρηση κώδικα δεοντολογίας (adherence to a code of conduct) 

Σχέσεις με τους χρήστες/ αποδέκτες της υπηρεσίας (relations to the users 

of the service). 


