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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΑΦΟΡΜΗ 

 

Δυο δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου στην αρχή της φετινής σχολικής 

χρονιάς  έδωσαν το έναυσμα για συζητήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Τα παραθέτουμε…. 

 
Διαλέγουν σχολές που δίνουν δουλειά  

  
Τμήματα τα οποία οδηγούν σε μια θέση στον δημόσιο τομέα επιλέγουν κυρίως οι υποψήφιοι. 
Ωστόσο, ελάχιστοι καταφέρνουν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούν και για τον λόγο αυτό 
πολλοί είναι που τελικά εγκαταλείπουν τις σπουδές τους 
Με το βλέμμα στραμμένο στο επαγγελματικό τους μέλλον κάνουν τις επιλογές τους, ως προς 
τις σχολές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ οι υποψήφιοι, αλλά ελάχιστοι είναι εκείνοι που 
καταφέρνουν να εισαχθούν στο τμήμα που επιθυμούν.  
Οπως προέκυψε και από τα χθεσινά στατιστικά στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα το 
υπουργείο Παιδείας και τα οποία αφορούν τη σειρά προτίμησης των σχολών από τους 
φετινούς υποψηφίους που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι νέοι αγωνιούν από το 
λύκειο κιόλας για το μέλλον τους, αλλά το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δεν τους δίνει και πολλά περιθώρια επιλογής.  
Η πλειονότητα των υποψηφίων εισάγεται σε σχολές που δεν θέλει και γι αυτό τον λόγο, 
άλλωστε, είναι εξίσου πολλοί εκείνοι που τελικά εγκαταλείπουν τις σπουδές τους αναζητώντας 
καλύτερη μοίρα. 
Κριτήρια 
Από τα στατιστικά στοιχεία με τις επιλογές των υποψηφίων φαίνεται ότι αγόρια και κορίτσια 
επιλέγουν κυρίως τις σχολές με βασικό κριτήριο την απορρόφησή τους στον δημόσιο τομέα. Γι 
αυτό τον λόγο και το 2007 την τιμητική τους είχαν τα παιδαγωγικά τμήματα, τα τμήματα 
προσχολικής αγωγής καθώς και οι σχολές της Αστυνομίας, όπου η ζήτηση ήταν τεράστια.  
Για παράδειγμα, μόνο το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 
δήλωσαν ως πρώτη προτίμησή τους 2.082 υποψήφιοι, ενώ συνολικά το δήλωσαν 9.437 
άτομα. Ανάλογη ζήτηση είχε και το Παιδαγωγικό της Αθήνας, όπου ως πρώτη προτίμηση το 
δήλωσαν 1.831 άτομα και συνολικά 8.848. 
Ακολουθούν οι σχολές της Αστυνομίας, τα φιλολογικά τμήματα και τα τμήματα μαθηματικών, 
φυσικής και χημείας, που επίσης οδηγούν στην εκπαίδευση, έστω και αν αυτό γίνεται πλέον 
μετά δυσκολίας και οι πτυχιούχοι περιμένουν έως ότου να διορισθούν πολλά χρόνια και αφού 
βέβαια περάσουν και από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.  
Μεγάλη ζήτηση έχουν, επίσης, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολιτικοί μηχανικοί 
και αρχιτέκτονες. Οι ιατρικές και νομικές σχολές διατηρούν όπως πάντα εδώ και δεκαετίες 
υψηλή ζήτηση στις προτιμήσεις των νέων, παρά το γεγονός ότι και τα δύο επαγγέλματα 
αντιμετωπίζουν μεγάλη ανεργία.  
Από τα ίδια στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι τα παιδιά όταν επιλέγουν σχολές στο 
μηχανογραφικό τους δελτίο δεν σκέφτονται μονάχα τη μελλοντική τους αποκατάσταση αλλά 
και τον τόπο της σχολής και γι αυτό κυρίως τα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά 
και γενικότερα των μεγάλων πόλεων έχουν έτσι και αλλιώς ζήτηση, προκειμένου οι φοιτητές να 
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βρίσκονται κοντά στον τόπο της κατοικίας τους.  
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
Μόνον ένας δήλωσε το τμήμα Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τμήματα που βρίσκονται στον «πάτο» των προτιμήσεων των 
υποψηφίων, όπως για παράδειγμα αυτό της Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο 
δήλωσαν ως πρώτη προτίμησή τους μόνο 9 άτομα, ενώ το τμήμα Ξένων Γλωσσών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου μόνο 7 άτομα! Σε ακόμη χειρότερη θέση είναι το Τμήμα Γεωπονίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο επέλεξαν ως πρώτη 
προτίμηση μόνο 3 παιδιά.  
Στα ΤΕΙ υπάρχει τμήμα το οποίο επέλεξε ως πρώτη επιλογή μόνο... ένα άτομο και είναι αυτό 
της Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου, ενώ ανάλογης ζήτησης είναι και σχολές όπως Ιχθυοκομίας, 
Ανθοκομίας, Γραφικών Τεχνών και Τουριστικών επαγγελμάτων.  
Και ανά επιστημονικό πεδίο η παραπάνω εικόνα δεν διαφοροποιείται: Στο Α Πεδίο τις πρώτες 
προτιμήσεις κατέχουν τα παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
και ακολουθούν οι νομικές σχολές των ίδιων πανεπιστημίων, τα τμήματα ψυχολογίας, και το 
τμήμα προσχολικής αγωγής, αφού από φέτος έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή και οι υποψήφιοι ελπίζουν σε άμεσο διορισμό μόλις πάρουν το πτυχίο τους.  
Στο Β Πεδίο τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής αποτελούν σταθερές για τους νέους, καθώς 
και τα τμήματα πληροφορικής, τα οποία όμως συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια έχουν χάσει 
την υψηλή ζήτηση. Στο Γ Πεδίο και στο Δ Πεδίο, πέρα από την ιατρική, σε υψηλή ζήτηση 
βρίσκονται τμήματα φυσικοθεραπείας, αισθητικής και βέβαια όλα τα πολυτεχνικά. Στο Ε Πεδίο 
το τμήμα Αστυφυλάκων διεκδίκησε πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων, όπως επίσης και η 
σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας και ακολούθησαν τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά. 
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ 
ΕΘΝΟΣ 30-10-07 
 
 
 
 Η σιγουριά να γίνεις δάσκαλος  
 
 Ο φόβος της ανεργίας οδηγεί αποφοίτους ΑΕΙ στις κατατακτήριες εξετάσεις των παιδαγωγικών 
σχολών...  
Nέο πτυχίο, σίγουρη δουλειά! Eκρηκτική είναι η αύξηση των αιτήσεων ήδη πτυχιούχων άλλων 
σχολών για να καταλάβουν -μέσω των ετήσιων κατατακτήριων εξετάσεων- μία θέση στα 
παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Kαι αυτό διότι οι δάσκαλοι είναι πλέον... 
περιζήτητοι από τη δημόσια εκπαίδευση. H κατάσταση φέρνει ανατροπές στην παραδοσιακή 
κατάταξη των σχολών, από την άλλη όμως αναδεικνύει τα προβλήματα του συστήματος 
εισαγωγής στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση. Πολλοί νέοι καλούνται στα 18 τους να επιλέξουν 
σπουδές όχι με βάση τα όνειρα και τις κλίσεις τους, αλλά με βάση τις επιταγές της αγοράς 
εργασίας. Kαι πόσο θα κρατήσει η αξία αυτών των... επιταγών; Eκπαιδευτικοί παράγοντες 
εκτιμούν ότι η ζήτηση για νέους δασκάλους θα είναι αυξημένη για τα επόμενα πέντε χρόνια. 
 
Eιδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας, εντυπωσιακή 
είναι την τελευταία τριετία η άνοδος των αιτήσεων πτυχιούχων για συμμετοχή στις 
κατατακτήριες εξετάσεις των παιδαγωγικών τμημάτων. Oι υποψήφιοι που θα επιτύχουν -
ανάλογα και με το πρώτο πτυχίο τους (πόσο σχετικό δηλαδή είναι με τα παιδαγωγικά)- φοιτούν 
στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος της σχολής. O καθορισμός των θέσεων γίνεται με βάση τον 
αριθμό των εισακτέων από τις Πανελλήνιες Eξετάσεις κάθε χρονιάς. Xαρακτηριστικά, στο 
Παιδαγωγικό τμήμα του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (το οποίο, μάλιστα, το 
δήλωσαν ως πρώτη επιλογή οι περισσότεροι υποψήφιοι των φετινών Πανελληνίων 
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Eξετάσεων) το 2003-2004 497 πτυχιούχοι διεκδίκησαν 12 θέσεις, ενώ πέρυσι από τους 552 
υποψηφίους εισήχθησαν οι 23. Mάλιστα, είναι τέτοια η ζήτηση, που δεν λείπουν οι υπόνοιες 
για «επιτυχίες με... μέσο». 
 
«Tο είδος των αλλαγών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη ζήτηση φοιτητικών θέσεων 
στα παιδαγωγικά τμήματα από κατατακτήριες εξετάσεις φαίνεται από την κατακόρυφη αύξηση 
των υποψηφίων. Tαυτόχρονα, από την προέλευση των υποψηφίων παρατηρείται μία στροφή 
κυρίως από τις λεγόμενες «καθηγητικές σχολές» (Φιλολογία, Φυσική, Xημεία) προς τα 
παιδαγωγικά τμήματα. Kάτι που παραπέμπει στην ανατροπή της παραδοσιακής ιεραρχίας 
ανάμεσα στο πτυχίο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και στο πτυχίο των εκπαιδευτικών 
της Δευτεροβάθμιας. H μεγάλη ανεργία ανάμεσα στους πτυχιούχους των καθηγητικών σχολών 
οδηγεί πολλούς καθηγητές σε αναζήτηση άλλων διεξόδων», αναφέρει στην «K» ο καθηγητής 
Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων κ. Aθανάσιος Γκότοβος. 
 
«Eχω επιχειρήσει τρεις φορές έως τώρα στις κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Tμήματος του 
Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Aπό το 1991 εργάζομαι σε φροντιστήρια. Hδη πλέον έχω δύο 
παιδιά και θα ήθελα να βρω μια σταθερή δουλειά, που να μου επιτρέπει να έχω ελεύθερα τα 
απογεύματα. Bέβαια, αυτό που σπούδασα έχει σχέση και με τα παιδαγωγικά, και η διδασκαλία 
στο σχολείο μού αρέσει», ανέφερε στην «K» η 39χρονη Δήμητρα Nτούση, πτυχιούχος του 
Tμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 
 
H ζήτηση για τους δασκάλους εκτοξεύθηκε από τη δημιουργία των ολοήμερων σχολείων. Eίναι 
ενδεικτικό ότι και οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων του Iουνίου 2005 προσελήφθησαν, 
ενώ ο σύλλογος αναπληρωτών δασκάλων διαλύθηκε το 2004, αφού διορίστηκε και το 
τελευταίο του μέλος. Eτησίως, οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων είναι περίπου 1300. 
Mε βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας λειτουργούν 4.073 δημοτικά σχολεία ως 
ολοήμερα (70,67% επί του συνόλου). Στα ολοήμερα σχολεία υπηρετούν 4.940 δάσκαλοι 
(ποσοστό 9,4% των δασκάλων). Nα σημειωθεί ότι για τις επιπλέον ώρες του ολοήμερου 
σχολείου υπάρχει τουλάχιστον ένας δάσκαλος (εκτός από εκείνους στο κανονικό αναλυτικό 
πρόγραμμα). Ως πότε όμως η ζήτηση θα είναι αυξημένη; «Σίγουρα κατά την επόμενη 
πενταετία θα υπάρχει ζήτηση. 
Mετά θα... φρακάρει και αυτό», παρατηρεί στην «K» ο πρόεδρος της Διδασκαλικής 
Oμοσπονδίας Eλλάδος κ. Δημήτρης Mπράτης. Eως τότε, βέβαια, θα αρχίσει να διαγράφεται το 
επόμενο... limit up μεταξύ των σχολών στο χρηματιστήριο της αγοράς εργασίας. 
Του Απόστολου Λακασά 
© 2006 H KAΘHMEPINH 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Επιδιώκουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες με  

 Τη μελέτη οδηγών σπουδών και επαγγελματικών μονογραφιών έντυπων ή 

ηλεκτρονικών που αφορούν ειδικότητες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Τη γνωριμία με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και τη συνέντευξη 

που θα πάρουν από τον καθένα 

 Την αναζήτηση πληροφοριών από τον τύπο και τις εκπαιδευτικές πύλες  

να γνωρίσουν αυτά τα επαγγέλματα και να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για τις 

διάφορες πτυχές τους. 

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Επιδιώκουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες να : 

 Ερευνήσουν τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν 

 Συγκεντρώσουν πληροφοριακό υλικό 

 Έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων 

 Γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας 

 Συνδέσουν τα επαγγέλματα με τον τρόπο ζωής που αυτά συνεπάγονται 

 Ασκηθούν στη διαδικασία να πάρουν συνέντευξη από επαγγελματίες 

 Μάθουν να αναζητούν πληροφορίες και να τις αξιοποιούν 

 Κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών 

 Αναπτυχθούν στο γραπτό και προφορικό λόγο 

 Αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή, όπως συνεργασία, πνεύμα 

ομαδικότητας, οργάνωση του χρόνου, οργάνωση εργασιών, κλπ 

 Ανακαλύψουν ενδιαφέροντα και κλίσεις που έχουν 

 Βοηθηθούν  στη λήψη απόφασης σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα 
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ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
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ΠΟΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΙ 

 
Στο ΦΕΚ 1050/τ.Β΄/03-08-2006) δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΥΠΕΠΘ που αναθέτει τη 

διδασκαλία των μαθημάτων του γυμνασίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και 

ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Θρησκευτικά ΠΕ01  

Α
ρ

χ
α

ία
 Ε

λ
λ
η

ν
ικ

ή
 Γ

λ
ώ

σ
σ

α
 &

 

Γ
ρ

α
μ

μ
α

τ
εί

α
 

Αρχαία 

Ελληνικά 

Κείμενα από 

μετάφραση 

ΠΕ02  

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα 

ΠΕ02  

Ν
εο

ελ
λ
η

νι
κ

ή
 Γ

λ
ώ

σ
σ

α
 

&
 Γ

ρ
α

μ
μ

α
τ
εί

α
 

Γλωσσική 

Διδασκαλία 

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

ΠΕ02  

Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13 

Κοινωνική & Πολιτική 

Αγωγή 

ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ02, ΠΕ09 

Αγγλικά ΠΕ06  

Γαλλικά ή Γερμανικά ΠΕ05, ΠΕ07  

Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χημεία ΠΕ04.02 ΠΕ04 (01,03,04,05) 
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Γεωγραφία ΠΕ04.05 ΠΕ03, ΠΕ04 (01,02,03,04), ΠΕ15 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

Φυσική Αγωγή ΠΕ11  

Α
ισ

θ
η

τ
ικ

ή
 

Α
γ
ω

γ
ή
  

Μουσική  ΠΕ16  

Καλλιτεχνικά ΠΕ08  

Οικιακή Οικονομία ΠΕ15  

Π
λ
η

ρ
ο

φ
ο

ρ
ικ

ή
-Τ

εχ
ν
ο

λ
ο

γ
ία

 

Πληροφορική ΠΕ19, ΠΕ20  

Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.12, ΠΕ12.13), 

ΠΕ14 (04,05), 

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10), 

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30) 

ΠΕ12.12, 

ΠΕ17 (09,10),  

ΠΕ18 (20,36) 

ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας: 

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει). 

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου 

στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής 

διάρκειας 1.000 ωρών.  

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη 

Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής 

διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση 

πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  χρονικής διάρκειας 660 ωρών. 

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της 
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Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης 

στελεχών στον ΣΕΠ.  

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ. 

 

β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Ενιαίου Λυκείου και κλάδων και 

ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση  

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Θρησκευτικά ΠΕ01  

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα & 

Γραμματεία 

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Γλώσσα 

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

ΠΕ02  

Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13 

Άλγεβρα ΠΕ03  

Γεωμετρία ΠΕ03  

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  
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Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Α΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  

Αρχές Οικονομίας ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13 

Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), 

ΠΕ14.04 

ΠΕ04, ΠΕ17, 

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30) 

Φυσική Αγωγή ΠΕ11  

ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας: 

 

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει). 

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 

προσανατολισμό. 

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου 

στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής 

διάρκειας 1.000 ωρών.  

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη 

Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής 

διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση 

πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 660 ωρών. 

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης 

στελεχών στον ΣΕΠ.  

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ. 

 
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Β΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  
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Ο Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός & οι 
Ρίζες του 

ΠΕ02  ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33  

Εφαρμογές 
Πληροφορικής 

ΠΕ19, ΠΕ20 
 
 
 

 

Α
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ή

 

Α
γ
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γ

ή
 

Στοιχεία 
Θεατρολογίας 

ΠΕ32 ΠΕ02 

Μουσική ΠΕ16  

Εικαστικά ΠΕ08  

Ψυχολογία ΠΕ02  

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

     Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Θρησκευτικά ΠΕ01  

Α΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  

Φυσική Αγωγή ΠΕ11  

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα & 

Γραμματεία  

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Γλώσσα 

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

ΠΕ02  

Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13 

Άλγεβρα  ΠΕ03  
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Γεωμετρία  ΠΕ03  

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  

Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

Εισαγωγή στο 

Δίκαιο & τους 

Πολιτικούς Θεσμούς 

ΠΕ13 ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ10 

 

 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Αρχαία Ελληνικά 
Κείμενα 

ΠΕ02   

Αρχές Φιλοσοφίας ΠΕ02  ΠΕ33  

Λατινικά ΠΕ02   

  
 

 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Μαθηματικά ΠΕ03   

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

 

 (γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
               ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Μαθηματικά ΠΕ03   

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΓΡΑΣΕΠ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2007-2008                                                                                                                                                 17 

Τεχνολογία 

Επικοινωνιών 

ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08), ΠΕ19, ΠΕ20  

  
 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Κοινωνική & 

Πολιτική Οργάνωση 

στην Αρχαία Ελλάδα 

ΠΕ10 ΠΕ02, ΠΕ13 

 

Αρχές 

Περιβαλλοντικών 

Επιστημών 

ΠΕ04 ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05) 

Νεότ. Ευρωπαϊκή 

Λογοτεχνία: Ιστορία 

& Κείμενα 

ΠΕ02  

Β΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  

Στοιχεία 

Αστρονομίας & 

Διαστημικής 

ΠΕ03 

 

 

ΠΕ04.01 

Σ
χ
έδ

ιο
 

Γραμμικό ΠΕ12 (01,02,03) 

 

ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05) 

Ελεύθερο ΠΕ08 

 

ΠΕ12.02 

Ιστορία Κοινωνικών 

Επιστημών 

ΠΕ10 ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ33 
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Θέματα Ιστορίας ΠΕ02  ΠΕ33 

Εφαρμογές 

Υπολογιστών 

ΠΕ19, ΠΕ20  

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

Διαχείριση Φυσικών 

Πόρων 

ΠΕ14 (04,05) ΠΕ04 (02,04,05), ΠΕ09  

Χημεία ΠΕ04.02,ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Σχέδιο Τεχνικό ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05) 

 
 

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

      Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Θρησκευτικά ΠΕ01  

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα & 

Γραμματεία 

ΠΕ02  

Α΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  

Φυσική Αγωγή ΠΕ11  

Νεοελληνική 

Γλώσσα  

ΠΕ02  

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία  

ΠΕ02  

Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13 
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Μαθηματικά & 

Στοιχεία 

Στατιστικής 

ΠΕ03  

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  

Βιολογία  ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

Κοινωνιολογία ΠΕ10 ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13  

 
 
 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
Αρχαία Ελληνικά  ΠΕ02   

Νεοελληνική 
Λογοτεχνία 

ΠΕ02   

Λατινικά ΠΕ02   

Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 

  
 
 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Μαθηματικά ΠΕ03  

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14  

 
 

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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Μαθηματικά ΠΕ03   

Φυσική ΠΕ04.01  ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χημεία - Βιοχημεία ΠΕ04 ΠΕ14 (04,05) 

Ηλεκτρολογία  ΠΕ12 (05,06,10)  ΠΕ04.01 

 
 (γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ79 Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Μαθηματικά ΠΕ03   

Φυσική ΠΕ04.01  ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Ανάπτυξη 

Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό 

Περιβάλλον 

ΠΕ19, ΠΕ20  

Αρχές Οργάνωσης & 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων & 

Υπηρεσιών 

ΠΕ09 ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03) 

 
 
 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Β΄ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  

Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας 

ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03) 
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Στατιστική ΠΕ03 ΠΕ09 

Λογική: Θεωρία & 

Πρακτική 

ΠΕ03 ΠΕ33  

Εφαρμογές 

Υπολογιστών 

ΠΕ19, ΠΕ20 

 

 

Ιστορία της Τέχνης ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ02 

Ιστορία των 

Επιστημών & της 

Τεχνολογίας 

ΠΕ33  ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12  

Προβλήματα 

Φιλοσοφίας 

ΠΕ02 ΠΕ33  

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

ΠΕ02   

Τεχνολογία & 

Ανάπτυξη 

ΠΕ14 (04,05) ΠΕ12, ΠΕ17 (01,05) 

Στοιχεία Γεωπονίας 

& Αγροτική 

Ανάπτυξη 

ΠΕ14 (04,05) ΠΕ09, ΠΕ18 (12,13,14,15,16) 

Βιομηχανική 

Παραγωγή & 

Ενέργεια 

ΠΕ12 ΠΕ14 (04,05) 

Αρχές Λογιστικής ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ18 (02,03) 

Σ
χ
έδ

ιο
 

 

Τεχνικό 

 

ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05) 
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Αρχιτεκτονικό 

 

ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05) 

Τεχνολογία 

Υπολογιστικών 

Συστημάτων & 

Λειτουργικά 

Συστήματα 

ΠΕ19, ΠΕ20  

Πολυμέσα - Δίκτυα ΠΕ19, ΠΕ20  

Εφαρμογές 

Λογισμικού 

ΠΕ19, ΠΕ20  

 

 
 
 

Σημείωση: με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό 
τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους 
ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α / ΒΑΘΜΙΑ Ή Β / ΒΑΘΜΙΑ) 
ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 

Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή 

Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίων 

ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων 

εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις 

παιδαγωγικές ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και 

αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής 

Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της 

Κύπρου. 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Δηµοτικής Εκπαίδευσης ή 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης 

πανεπιστηµίων ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή του 

Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανωτέρας 

Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της ηµεδαπής ή 

ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών 

της Αγωγής – Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

της Κύπρου ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού 

Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου 

Αµερικής. 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ  

ΠΕ 01 

Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιµαντικής 

ή Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας πανεπιστηµίων 

της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 ΠΕ 02 

Πτυχίο τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή 

Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή 

Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ή Φιλοσοφίας 

πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας 

Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών ή Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΠΕ 03 

Πτυχίο μαθηµατικών τμημάτων πανεπιστηµίων της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών και 

Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

ΦΥΣΙΚΟΙ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΥ, 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ 

i)             Για την ειδικότητα του φυσικού: πτυχίο Φυσικής 

πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του 
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ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΥ) 

ΠΕ 04 
Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 
ii)            Για την ειδικότητα του χηµικού: πτυχίο Χηµείας 

πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 
iii)           Για την ειδικότητα του φυσιογνώστου: πτυχίο 

Φυσιογνώστου πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
iv)            Για την ειδικότητα του βιολόγου: πτυχίο 

Βιολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
ν)             Για την ειδικότητα του γεωλόγου: πτυχίο 

Γεωλογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 ΠΕ 05 

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πανεπιστηµίων 

της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΠΕ 06 

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πανεπιστηµίων 

της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΠΕ 07 

Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕ 08 

Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή 

Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση 

Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής και πιστοποιητικό 

ευδόκιµης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών 

Σπουδών πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

ΠΕ 09 

Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης 

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών Σπουδών ή 

Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε 

κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές 

Σπουδές ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών 

Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή 

Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή 
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Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Διοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής 

ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο 

Δηµόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-

Διοικητική Επιστήµη ή Δηµόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Δηµόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής ή 

Δηµόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 

Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ 10 

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας πανεπιστηµίων 

της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) 

ΠΕ 11 

Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της 

Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής. 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΠΕ 13 

Πτυχίο Νοµικής ή Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικών 

Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας 

Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σπουδών ή 

Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Δηµόσιας Διοίκησης 

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε 

κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωµατία 

πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης οι 

υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τµήµατος 

Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 

30/6/1984 (Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03). 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕ 15 

Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και 

Οικολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της 

πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕ 12 

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

ΑΕΙ. 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕ 12 

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ΑΕΙ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ 

Πτυχίο Ηλεκ/γων Μηχανικών ή Ηλεκ/γων Μηχ/κών και 

Μηχ/κών Υπολ/στών ή Ηλεκ/γων Μηχ/κών και 

Τεχνολογίας Υπολ/στων ή Ηλεκτρονικών Μηχ/κών 
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ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

ΠΕ 12 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 

πτυχίο τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών 

σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή 

ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού 

διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά Ανωτάτου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής. 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 

ΠΕ 12 

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων 

μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών ή 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ. 
ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕ 14 

Πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Φαρμακευτικής ή 

Νοσηλευτικής ΑΕΙ. 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ & ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕ 14 

Πτυχίο Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής 

Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Αξιοποίησης 

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονίας Ζωικής 

Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων ΑΕΙ. 

ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, ή Επιστήμης των Υπολογιστών, ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, ή Ηλεκτρονικής και 

Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής 

της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή του 

Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και 

Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

και Εφαρμογές τους». 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ. 
ΠΕ 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Πτυχίο του αντίστοιχου τμήματος της Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α κύκλος 

σπουδών που δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας στην 

ειδικότητα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση – το 

πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει γενικά, παιδαγωγικά 

και τεχνολογικά μαθήματα ) 
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ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ 

Διάφορα τμήματα των ΤΕΙ δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εργασθούν στην 

επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ) για να διδάξουν τα 

μαθήματα της ειδικότητάς τους, όπως τμήματα νοσηλευτικής, τμήμα οδοντικής τεχνολογίας, 

τμήμα φυσικοθεραπείας, τμήμα ραδιολογίας και ακτινολογίας, τμήμα ιατρικών εργαστηρίων, 

τμήμα εργοθεραπείας, τμήμα επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας, τμήμα νοσηλευτικής, 

τμήμα αισθητικής και κοσμετολογίας, τμήμα μαιευτικής, τμήμα γραφιστικής, τμήμα 

τεχνολογίας γραφικών τεχνών, τμήμα διακοσμητικής, τμήμα συντήρησης αρχαιοτήτων και 

έργων τέχνης, τμήμα οχημάτων, τμήμα μηχανολογίας, τμήμα ναυπηγικής, τμήμα 

ηλεκτρονικής, τμήμα ηλεκτρολογίας, τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, τμήμα 

πληροφορικής, τμήμα ενεργειακής τεχνολογίας, τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, τμήμα 

γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων, τμήμα γεωργικής μηχανολογίας και υδάτινων πόρων, 

τμήμα αυτοματισμού, τμήμα τοπογραφίας, τμήμα πολιτικών δομικών έργων, τμήμα ζωικής 

παραγωγής, κλπ 

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των ειδικοτήτων ανήκουν στους κλάδους ΠΕ 17, ΠΕ 18 και ΠΕ 20  

Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής 

Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας του συγκεκριμένου 

πτυχίου με πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία 

εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη 

ειδικότητα. 
Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση 

από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιμο με πτυχίο Κατώτερης Επαγγελματικής Σχολής, 

και τριετής (3ετής) επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται 

ισοτιμία από τον Ο.Ε.Ε.Κ.  
     Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ, από βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. 

Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου 

ενσήμων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης χρονικής 

διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δεν μοριοδοτείται. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΓΡΑΣΕΠ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2007-2008                                                                                                                                                 28 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. Νηπιαγωγός                                                                          

Ορισμός: Ο νηπιαγωγός ασχολείται με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.  

 

 
Περιγραφή: Ο νηπιαγωγός φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα βοηθά 
να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα, τα ασκεί στον 
συντονισμό των κινήσεών τους Για το σκοπό αυτό δημιουργεί στο χώρο του νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιγνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη 
διήγηση, το χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του 
φαγητού, με σκοπό να συνηθίσουν στην τάξη και στην καθαριότητα και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή.  
Το καθήκον του νηπιαγωγού είναι να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της ομάδας, να ενταχθεί σε αυτήν, 
να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά με τους συνομηλίκους του. Το ομαδικό 
παιγνίδι, η ατομική δημιουργία, η πνευματική άσκηση και η ψυχαγωγία, αποτελούν τα βασικά μέσα που 
χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα. 

 

Εκπαίδευση: Ο νηπιαγωγός μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα των 
Πανεπιστημίων. Ακόμη, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί νηπιαγωγοί, μπορούν να σπουδάσουν στα Τ.Ε.Ι. και στα 
Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα.  

 
Σπουδαιότητα: Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώσεις, ικανότητες και ευαισθησία. Ο νηπιαγωγός χρειάζεται 
να αγαπά το παιδί, να διαθέτει υπομονή, ψυχραιμία, ήρεμο χαρακτήρα και καλή διάθεση, καθώς και την ικανότητα 
να μεταδίδει γνώσεις μέσω του παιγνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης.  
Μέσα από τη δουλειά του πρέπει να εξασφαλίζει ένα κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, παραδοχής και σεβασμού 
της ατομικής προσπάθειας και να αποφεύγει ενέργειες που βασίζονται στην επίκριση, το ανταγωνιστικό πνεύμα, 
την απόρριψη της γνώμης του άλλου ή την άρνηση της φαντασίας.  

 
Μέλλον: Η πληθώρα των αποφοίτων νηπιαγωγών καθιστά σχετικά δύσκολο το διορισμό τους στη δημόσια 
εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόνοιας τα τελευταία 
χρόνια. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο νηπιαγωγός μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε νοσοκομεία 
για παιδιά κ.λ.π. Ακόμη, μπορεί να ιδρύσει δικό του νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό.  

 
Επαγγελματικές συνθήκες: Το ευχάριστο περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός σύγχρονου 
νηπιαγωγείου. Οι χώροι όπου εργάζεται ο νηπιαγωγός, είναι συνήθως καλά θερμαινόμενοι, ήσυχοι, καθαροί και 
χαρούμενα διακοσμημένοι. 
Ο νηπιαγωγός εργάζεται όρθιος και με συνεχώς τεταμένη την προσοχή, καθώς δεν του επιτρέπεται να αφαιρεθεί, 
έχοντας να κάνει με πολύ μικρά παιδιά που έχουν άγνοια των κινδύνων. Για αυτό, παρόλο που το επάγγελμα 
είναι ενδιαφέρον, γίνεται δύσκολο και κουραστικό. 

 
Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι η Διδασκαλική 
Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)., εφόσον ο νηπιαγωγός εργάζεται στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαιδευση. 

 
Γενικά σχόλια: Η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται στην τρυφερή προσχολική ηλικία, 
απαιτεί αγάπη για το επάγγελμα, πολύ υπομονή και αρκετή προσπάθεια από πλευράς του νηπιαγωγού, 
προκειμένου το παιδί να αναπτυχθεί ψυχοκινητικά και να αντιληφθεί τον εαυτό του και το περιβάλλον γύρω του. 
Βασικός ρόλος του νηπιαγωγείου είναι η ενεργητική συμμετοχή του νηπίου στην οικοδόμηση της γνώσης, πράγμα 
που επιτυγχάνεται με τη συνεχή στήριξη και υποβοήθηση του νηπιαγωγού. 
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2. Δάσκαλος 

 
Ορισμός: Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
μαθητές ηλικίας από έξι ως δώδεκα ετών.  

 

 
Περιγραφή: Ο δάσκαλος οργανώνει την ύλη που πρέπει να μεταδώσει στα παιδιά σε διδακτικές ενότητες, ώστε 
να διδαχθεί ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους. Προετοιμάζει τη διδασκαλία του και τα απαραίτητα εποπτικά 
μέσα, (εικόνες, χάρτες, διαφάνειες, φίλμς). Όταν η φύση του μαθήματος το απαιτεί, όπως η Φυσική Πειραματική 
και η Χημεία, εκτελεί τα απαραίτητα πειράματα μαζί με τα παιδιά. 
Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης και της εργασίας των μαθητών του, για τον προγραμματισμό 
και την προετοιμασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων 
εργασιών των μαθητών. 
Όταν εφημερεύει προσέρχεται στο σχολείο πρώτος, αποχωρεί τελευταίος και παρακολουθεί τους μαθητές στα 
διαλείμματα. Βοηθά το διευθυντή του σχολείου στη γραφική εργασία. Συμμετέχει στην οργάνωση των σχολικών 
εορτών και στις διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και 
ημερήσιες εκδρομές. Συγκεντρώνει τους γονείς και κηδεμόνες σε περιοδικά διαστήματα για να ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα των επιδόσεων των παιδιών τους και να συζητήσει μαζί τους διάφορα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στη σχολική ζωή. Φροντίζει να ενημερώνεται γύρω από τις νέες κατευθύνσεις των επιστημών της 
αγωγής και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 
Ακόμη, οφείλει να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, προσπαθεί 
να παρέχει βοήθεια στους μαθητές σε ατομική βάση. Επισημαίνει προβλήματα και καταστάσεις που εμποδίζουν 
τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού, όπως οργανικές, ή ψυχικές παθήσεις. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των μαθητών. Τέλος, φροντίζει ώστε οι μαθητές του να 
αναπτύσσουν την κρίση τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Τους βοηθά επίσης να αποκτήσουν 
αυτογνωσία δημιουργεί ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μαζί τους. 

 

 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων.  

 

 
Σπουδαιότητα: Ο δάσκαλος χρειάζεται να διαθέτει υπομονή, κατανόηση, φαντασία και ευσυνειδησία. Επίσης 
είναι απαραίτητο να αγαπά και να κατανοεί τα παιδιά, με τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Ο 
δάσκαλος πρέπει να διαθέτει ευρύτερη παιδεία και πολλαπλά ενδιαφέροντα, διοικητικές ικανότητες, ικανότητα 
επικοινωνίας, ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του στους μαθητές και να προκαλεί το σεβασμό, αλλά και την 
αγάπη στο πρόσωπό του.  
Οφείλει, ακόμη, να είναι προσιτός και συνεργάσιμος με τους γονείς, να συζητά μαζί τους τα προβλήματα των 
παιδιών τους και να εξασφαλίζει τη δική τους συμβολή στην αντιμετώπισή τους. Τέλος, χρειάζεται να 
συνεργάζεται με τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα, προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα θέματα που προκύπτουν γύρω από τη λειτουργία του σχολείου.  
Η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και η πρόσβαση του σύγχρονου δασκάλου στα νέα τεχνολογικά μέσα θεωρείται 
σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική του εξέλιξη.  

 

 
Μέλλον: Η πληθώρα αποφοίτων δασκάλων έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε στη 
δημόσια εκπαίδευση, είτε ως μισθωτών ή φροντιστών στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης ή ακόμα και σε άλλες 
συναφείς δραστηριότητες. Σήμερα, το γεγονός ότι η χώρα μας υποδέχεται ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αλλοδαπών 
που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα, φαίνεται να δημιουργεί νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης των 
δασκάλων.  
Οι δυνατότητες εξέλιξης του δασκάλου είναι να φτάσει μέχρι το βαθμό του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου ή του 
Συμβούλου. Οι αμοιβές του είναι μέτριες αλλά σταθερές. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δάσκαλος απασχολείται στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
σε πολλών ειδών εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, όπως στην παιδαγωγική έρευνα. Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας μπορεί να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή να ασχοληθεί με ιδιαίτερα μαθήματα.  

 

 
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο δάσκαλος εργάζεται καθημερινά σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου, αλλά 
οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν τελειώνουν με το σχολικό ωράριο. Περιλαμβάνουν την αναγκαία 
προετοιμασία του για τη διδασκαλία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των μαθητικών εργασιών, καθώς και την 
προετοιμασία και συμμετοχή του στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. 
Στην περίπτωση που εργάζεται σε μικρά χωριά στην επαρχία, μπορεί να χρειαστεί να διδάσκει σε περισσότερες 
από μία ή και στις έξι τάξεις κάθε ημέρα (βλ. μονοθέσια-διθέσια, κτλ δημοτικά σχολεία). 
Όταν στις σχολικές τάξεις ο αριθμός μαθητών είναι αυξημένος, το έργο του δασκάλου περιπλέκεται και δεν έχει 
πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνεί σε ατομική βάση με τους μαθητές του για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
τα προβλήματά τους. Μερικές φορές το έργο του δυσκολεύεται επίσης από ανεπαρκείς ή κακές κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή συνθήκες. 
Το ωράριο εργασίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία των μεγάλων πόλεων μπορεί να είναι εναλλασσόμενο, άλλοτε 
πρωί και άλλοτε απόγευμα, ανάλογα με τις συνθήκες του κτιρίου όπου λειτουργεί το σχολείο. Ο δάσκαλος 
παρακολουθεί την όλη λειτουργία του δημοτικού σχολείου και οι σχολικές αργίες και διακοπές θεωρούνται 
προνόμιο του κλάδου. 

 
Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο Συλλογικός Φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία 
Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και οι τοπικοί Σύλλογοι. 

 
Γενικά σχόλια: Ο δάσκαλος είναι ο καθοδηγητής του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με την 
προσωπικότητά του, το παράδειγμα και τις γνώσεις του συμβάλλει στην καλλιέργεια του παιδιού, την εξέλιξή του 
και την πρόοδο του μέσα στη κοινωνία. 
Το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συνήθως απασχολούνται οι δάσκαλοι καθορίζει το είδος, το ωράριο και 
τις συνθήκες της εργασίας τους. Το έργο του δασκάλου συνήθως δεν τελειώνει με τη λήξη του διδακτικού του 
ωραρίου.  
Ο δάσκαλος συχνά χρειάζεται να αφιερώνει επιπλέον χρόνο για να παρακολουθήσει τις επιστημονικές εξελίξεις 
στο χώρο της διδακτικής και της παιδαγωγικής. 
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3. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Ορισμός: Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκει τα μαθήματα της ειδικότητάς του και υλοποιεί τους 
στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων των συγκεκριμένων μαθημάτων αλλά και τους στόχους της 
εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το Υπουργείο Παιδείας. 

  

 
Περιγραφή: Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκει το μάθημα του γνωστικού αντικειμένου που 
είναι ταυτόσημο ή συναφές με την ειδικότητα του. Συγκεκριμένα, κατανέμει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο 
σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του 
σχολείου.  
Προετοιμάζει την καθημερινή του διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών 
του τμήματός του. Φροντίζει για την προετοιμασία των εποπτικών μέσων (χάρτες, φωτοτυπημένα κείμενα, 
σχεδιαγράμματα, διαφάνειες, cd-roms) που θα χρειαστούν στη διδασκαλία του, ή προετοιμάζει την επίδειξη 
μηχανών και συσκευών καθώς και τα πειράματα στο εργαστήριο. Καταγράφει την ενότητα που δίδαξε στο 
αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Ελέγχει την παρουσία των μαθητών στο μάθημά του. Είναι υπεύθυνος για την τακτική 
φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδο των μαθητών ενός τμήματος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση 
της επίδοσης των μαθητών του.  
Πολλές φορές εργάζεται στο σπίτι του για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των διδασκαλιών του καθώς 
και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων εργασιών των μαθητών. Ακόμη, οφείλει να συμμετέχει στη 
διοργάνωση σχολικών εορτών και άλλων εκδηλώσεων και να συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και 
ημερήσιες εκδρομές. Συμμετέχει, επίσης, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, 
όπου συζητούνται η πρόοδος και η συμπεριφορά των μαθητών, παιδαγωγικά /εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και 
θέματα που αφορούν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
Εκτός από τη διδασκαλία και τις άλλες υποχρεώσεις βασική φροντίδα του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια και την κρίση των μαθητών του, να τους βοηθήσει να 
αποκτήσουν αυτογνωσία και αίσθημα ευθύνης και να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μαζί 
τους. Προσπαθεί ακόμη να επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές του μέσα και έξω από την 
τάξη, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 

 
Εκπαίδευση: Ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να εργαστεί ο απόφοιτος πανεπιστημιακών 
σχολών στην ειδικότητά του, ενώ για να υπηρετήσει στη δημόσια εκπαιδευση πρέπει να επιτύχει στις σχετικές 
εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στην τεχνική εκπαίδευση εργάζονται και πτυχιούχοι τεχνικών ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και 
άλλων τεχνικών σχολών μετά από φοίτηση σε παιδαγωγική σχολή ή στη ΣΕΛΕΤΕ. 

 

 
Σπουδαιότητα: Ο καθηγητής οφείλει να αγαπά τους νέους και το εκπαιδευτικό έργο και να έχει ευχάριστη 
προσωπικότητα. Να είναι υπομονετικός, σταθερός, επίμονος και να διαθέτει ευσυνειδησία, διδακτικές, ηγετικές, 
και οργανωτικές ικανότητες. Επίσης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει η ευγένεια, η ικανότητα επικοινωνίας, η 
πρωτοβουλία και το πνεύμα συνεργασίας. 
Οφείλει ακόμη, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους μαθητές του, να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα, τις 
ανησυχίες και τα προβλήματά τους, να έχει την ικανότητα να συζητά μαζί τους και να τους ελέγχει διακριτικά. 
Κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να επιβάλλεται, να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη. Πρέπει ακόμη να 
είναι δίκαιος, αντικειμενικός και αμερόληπτος στις σχέσεις του με μαθητές, ώστε να μη δημιουργεί πικρίες και 
αντιδικίες μεταξύ τους. 
Η γλωσσική ικανότητα και η κοινωνική μόρφωση, είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος, 
όπως επίσης και κάποιες ειδικές ικανότητες, ανάλογα με το αντικείμενό του. 
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Μέλλον: Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων πανεπιστημιακών σχολών δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στην απορρόφηση τους από τη δημόσια (και την ιδιωτική) δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που 
διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητά τους.  
Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν 
απροσδιόριστο ωράριο και οι αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν, ενώ αν έχουν δικό τους 
εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο, οι αποδοχές μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση και σε μερικές 
περιπτώσεις να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα. 

 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο καθηγητής συνήθως εργάζεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(δημόσια-ιδιωτικά). Ανάλογα όμως με την ειδικότητά του μπορεί να εργαστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πχ, 
γυμναστές, μουσικοί) και στην κατάρτιση (πχ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές του ΟΑΕΔ). Ακόμη, ως ελεύθερος επαγγελματίας 
μπορεί να εργάζεται σε φροντιστήρια, να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ή να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο. 

 

 
Επαγγελματικές συνθήκες: Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγέλματος είναι η ευθύνη, καθώς ο 
καθηγητής επηρεάζει την προσωπικότητα, αλλά και τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία και τον 
τρόπο ζωής των μαθητών του. Πρόκειται για πνευματική ατομική εργασία, που προϋποθέτει καλή συνεργασία με 
τους μαθητές και τους άλλους συναδέλφους καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας.  
Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάζεται με μειωμένο ωράριο, συνήθως όρθιος, παραδίδοντας, ή 
εξετάζοντας το μάθημα το οποίο διδάσκει. Αναγκάζεται όμως να εργαστεί και αρκετές ώρες στο σπίτι για τη 
διόρθωση των γραπτών ή την προετοιμασία των παραδόσεων. Στις μεγάλες πόλεις μπορεί να εργάζεται με 
βάρδιες, άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευματινές ώρες. Όταν υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση, ακολουθεί το 
ωράριο και τις αποδοχές των εκπαιδευτικών του δημοσίου, ενώ, όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, το 
ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τη σύμβαση που έχει συνάψει, η οποία μπορεί να είναι ανάλογη των 
προσόντων και της εμπειρίας του. 

 

 
Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο Συλλογικός Φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η Ομοσπονδία λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) και οι τοπικοί Σύλλογοι. 

 

 
Γενικά σχόλια: Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από το διδακτικό του έργο, βοηθά τον μαθητή 
να ανακαλύψει τις ικανότητές του και να τις καλλιεργήσει, να ερευνήσει τις ανάγκες του και τις αδυναμίες του, με 
τελικό στόχο να ολοκληρώσει την προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του. 
Ως εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει ευρύ πεδίο γνώσεων, παιδαγωγική εκπαίδευση, διαπροσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, για να μπορεί να παρέχει ποιοτική αγωγή και 
εκπαίδευση. 
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Φιλόλογος 

Ορισμός 

Ο φιλόλογος μελετάει διαχρονικά τη σπουδή της γλώσσας και τους κανόνες χρήσης της σε 

συνδυασμό και με άλλες επιστήμες όπως την Ιστορία και την Τέχνη. 

Περιγραφή Επαγγέλματος 

Κύριο έργο του Φιλόλογου είναι η επιστημονική ενασχόληση του με τη γλώσσα και την εξέλιξή 

της. Τομείς εξειδίκευσης είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Κλασικές σπουδές  

 Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία  

 Γλωσσολογία  

 Θεατρολογία- Μουσικολογία  

 Λογοτεχνία  

 Θέατρο και Κινηματογράφος κ.α  

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες 

Ο Φιλόλογος θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη γλώσσα.  

Σπουδές  

Ο Φιλόλογος είναι απόφοιτος των τμημάτων Φιλολογίας των ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων του εξωτερικού. 

Επαγγελματικές δυνατότητες - προοπτικές 

 Εκπαιδευτικός: Οι Φιλόλογοι μπορούν να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Δημόσια και Ιδιωτική) ως μόνιμο προσωπικό, ως ωρομίσθιοι καθηγητές σε διάφορες 

σχολές (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές του ΟΑΕΔ, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές 

Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κ.α.).  

 Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί: Οι Φιλόλογοι μπορούν να εργαστούν ως 

εποχικό προσωπικό σε διάφορες υπηρεσίες όπως στη ΝΕΛΕ για διδασκαλία Ελληνικών σε 

Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων πχ Τσιγγάνων, 

στην τοπική αυτοδιοίκηση.  
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 Ιδιωτικοί Φορείς: Οι Φιλόλογοι επίσης μπορούν να εργαστούν σε εργασίες με 

φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, 

γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του 

σχολείου κλπ) και στον Τύπο, ως καθηγητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, σε μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, σε θεατρικούς οργανισμούς και ΜΜΕ, σε ερευνητικά κέντρα.  

Συνθήκες εργασίας 

Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το προσφερόμενο έργο και το φορέα που 

εργάζεται ένας Φιλόλογος. Οι χώροι εργασίας όταν πρόκειται για διδασκαλία είναι σχολεία, 

φροντιστήρια ή και οι οικίες των ενδιαφερομένων (ιδιαίτερα μαθήματα). Η εργασία του 

φιλόλογου είναι πνευματική και στην περίπτωση που εργάζεται σε σχολείο, ακολουθεί το 

ωράριο του σχολείου. Στη περίπτωση εργασίας σε φροντιστήριο οι ώρες ποικίλουν (είτε 

μερική απασχόληση είτε πολύωρη εργασία που μπορεί να ξεπερνά το οκτάωρο) ενώ όταν 

πρόκειται για επιμέλεια κειμένων, αυτή μπορεί να γίνει στην οικεία του Φιλολόγου χωρίς να 

απαιτείται η μετακίνηση του. 

Γενικά σχόλια 

Χωρίς αμφιβολία υπάρχει μεγάλη προσφορά σε φιλολόγους που δυσχεραίνει την απορρόφησή 

τους από την αγορά εργασίας. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσουν ιδιωτική πρακτική 

(ιδιαίτερα μαθήματα), να εργαστούν σε φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κλπ. Πριν το 

μόνιμο διορισμό τους στο δημόσιο (διαγωνισμός εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ), μπορούν να κάνουν 

αίτηση ως ωρομίσθιοι / αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή να κάνουν μαθήματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι προσμετράται 

σαν προϋπηρεσία για διορισμό σε δημόσιο σχολείο, τόσο η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε 

ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των χωρών μελών της Ε.Ε. Οι διορισμένοι στη Δημόσια δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μπορούν να φτάσουν μέχρι το βαθμό του Διευθυντή σχολείου. Αν επιλέξουν 

ακαδημαϊκή καριέρα (απόκτηση διδακτορικού διπλώματος), μπορούν να εργαστούν ως 

καθηγητές στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια). 

 

 

 

 

 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΓΡΑΣΕΠ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2007-2008                                                                                                                                                 35 

 

Μαθηματικός  

Ορισμός 

Ο Μαθηματικός ασχολείται με την έρευνα μαθηματικών θεωρημάτων και την εφαρμογή 

μαθηματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες και 

στην τεχνολογία.  

Περιγραφή Επαγγέλματος 

Ο μαθηματικός, ερευνά τις έννοιες των αριθμών και των γεωμετρικών σχημάτων, τις μεταξύ 

τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συμπερασματικούς συλλογισμούς. Ταυτόχρονα, μελετάει 

και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγματοποιεί υπολογισμούς και εφαρμόζει 

μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών συσκευών 

κι εφαρμόζει μαθηματικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα στη 

φυσική, την αστρονομία, τη γεωλογία και κοσμογραφία, στις κατασκευές ηλεκτρονικών και 

επιστημονικών συσκευών, μηχανολογία, την οπτικο-ακουστική, το στρατιωτικό σχεδιασμό, την 

επιχειρησιακή έρευνα, την ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, τη διοίκηση επιχειρήσεων και 

τη στατιστική. Επίσης, συχνά συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και 

ασχολείται με τη μελέτη και προετοιμασία διαλέξεων και μαθημάτων. Χρησιμοποιεί 

αριθμομηχανές, μηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές, αναλυτές, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, σχεδιαστές και μαθηματικά όργανα (διαβήτες, μοιρογνωμόνια, χάρακες).  

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες 

Τα μαθηματικά, έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και δίνουν λύσεις σε πλήθος προβλημάτων 

επιστημονικού και πρακτικού επιπέδου. Ο μαθηματικός πρέπει να διαθέτει οξύτητα αντίληψης 

και πνεύματος, θετική σκέψη, ευστροφία και υπολογιστική ικανότητα και να διακρίνεται από 

επινοητικότητα, παρατηρητικότητα και φαντασία. Η ικανότητα να μεταδίδει απλά και 

κατανοητά τις γνώσεις του είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν επιτυχημένο εκπαιδευτικό 

μαθηματικό, ενώ η υπομονή, η επιμονή, η κατανόηση και η αμεροληψία βοηθούν στις σχέσεις 

του με τους μαθητές. 

Σπουδές  

Ο μαθηματικός σπουδάζει σε τμήματα μαθηματικών ή Φυσικομαθηματικών Σχολών των A.Ε.Ι. 

ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. 

Επαγγελματικές δυνατότητες προοπτικές 

Ο Μαθηματικός μπορεί να εργαστεί :  
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 Ως εκπαιδευτικός ή ερευνητής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε (γυμνάσια 

και λύκεια), μετά από επιτυχία στις ανάλογες εθνικές εξετάσεις οι οποίες 

προκηρύσσονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π). Μετά 

από μεταπτυχιακή ειδίκευση μπορεί επίσης, να εργαστεί και ως καθηγητής 

πληροφορικής. Επίσης, ο μαθηματικός μπορεί να απασχοληθεί ως καθηγητής σε 

ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτικά ινστιτούτα (φροντιστήρια), όπως και σε ιδιωτικά και 

δημόσια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, ο απόφοιτος Μαθηματικού 

Τμήματος μπορεί να ακολουθήσει ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ερευνητικά 

και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η έρευνα του μαθηματικού επικεντρώνεται κυρίως 

στους παρακάτω τομείς:1. Mαθηματική Ανάλυση2. Γεωμετρία και Αλγεβρα3. 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική- Μαθηματικά Τεχνολογικών Επιστημών (π.χ 

Σύγχρονα Υλικά, Ρύπανση, Πληροφορική)- Μαθηματικά Φυσικών Επιστημών (π.χ 

Βιολογία, Ιατρική, Γεωεπιστήμες)- Επιχειρησιακά Μαθηματικά (π.χ Επιχειρησιακή 

Έρευνα, Χρηματοοικονομία, Αναλογιστικά Μαθηματικά)Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του μαθηματικού είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και 

η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η 

επιλογή στις διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα ίδια τα πανεπιστημιακά 

τμήματα, ενώ η ορθότητα και η νομιμότητά τους ελέγχεται από το Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π).  

     Συνθήκες εργασίας 

Η εργασία του μαθηματικού είναι ακαδημαϊκή, πνευματική, σύνθετη και πολύπλοκη, 

προσφέροντας σημαντική εσωτερική ικανοποίηση όταν καταλήγει σε θεωρητικές ή πρακτικές 

λύσεις. Ο μαθηματικός δουλεύει κυρίως ατομικά, αλλά και ομαδικά με άλλα μέλη της 

επιστημονικής ομάδας του, ενώ ανάλογα με το ερευνητικό έργο, μετακινείται σε τοποθεσίες 

μετρήσεων ή μελετών. Ο μαθηματικός εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους γραφείων 

και αίθουσες και σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απασχολείται, 

θεωρούνται καλές. Σπάνια εργάζεται σε ανοικτούς χώρους για να διεξάγει παρατηρήσεις και 

να κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων.  

Γενικά σχόλια 

Οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελμα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκπαίδευση, είναι 

περιορισμένες, καθώς υπάρχει δυσανάλογος αριθμός πτυχιούχων σε σχέση με τις 

πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό το λόγο, οι πτυχιούχοι μαθηματικοί 

στρέφονται όλο και περισσότερο προς άλλες εξειδικεύσεις συναφείς με το αντικείμενο που 

προσφέρουν περισσότερες επιλογές και διεξόδους απασχόλησης, όπως τα Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Στατιστική Ανάλυση, η Χρηματοοικονομική Διαχείριση κ.ά. 

 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΓΡΑΣΕΠ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2007-2008                                                                                                                                                 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Παραθέτουμε διάφορα δημοσιεύματα και στοιχεία στα οποία καταγράφονται οι προοπτικές για 

τους απόφοιτους των παιδαγωγικών σχολών τα επόμενα χρόνια : 

 
Εντυπωσιάζει η «χρυσή πενταετία» των Παιδαγωγικών 
Η πενταετία 2003-07 είναι η «χρυσή πενταετία» των παιδαγωγικών τμημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
τελευταία διετία 2006 και 2007 τα τμήματα Θεσσαλονίκης και Αθήνας πήραν τα «σκήπτρα» στις πρώτες 
προτιμήσεις των υποψηφίων για όλα τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κι έγιναν έτσι τα δημοφιλέστερα 
τμήματα. Ταυτόχρονα οι βάσεις εισαγωγής εκτινάχτηκαν στα ύψη και σε δύο απ αυτά βρέθηκαν στην οροφή του 
«άριστα», πάνω από 18.000 μόρια!  
Επιλέξτε 
 
Το 2006 η άνοδος των βάσεων εισαγωγής κυμάνθηκε σε όλα τα παιδαγωγικά από 424 έως 822 μόρια! Με τους 
ίδιους ξέφρενους ρυθμούς συνεχίστηκε το 2007: από 388 έως 850 μόρια! 
 
Χωρίς απώλεια μορίων 
Μετά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, το επάγγελμα του δασκάλου αποτελεί σταθερή αξία, παρά τις 
χαμηλές αποδοχές που είναι περίπου το 50% του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δάσκαλος 
συμβάλλοντας στη μόρφωση και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών αποτελεί πρότυπο για τις 
επαγγελματικές τους επιλογές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από διεθνείς έρευνες στις οποίες αποτυπώνεται ότι οι 
μαθητές μετά τα επαγγέλματα του θεάματος και του «φαίνεσθαι» (ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες κ.ά.) και τα 
ιατρικά, στρέφονται προς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  
 
Εκτός από τη σχετικά γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και την όποια ασφάλεια του Δημοσίου, σημαντικό 
ρόλο στην προτίμηση των υποψηφίων παίζει το γεγονός ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα συγκεντρώνουν την 
ευρύτερη αποδοχή μεταξύ των υποψηφίων και των τριών κατευθύνσεων. Ανήκουν στο 1ο και 2ο Επιστημονικό 
Πεδίο και μπορούν να τα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων χωρίς «απώλεια μορίων» την 
οποία θα προκαλούσε η αντικατάσταση των μαθημάτων βαρύτητας από τα Γενικής Παιδείας. 
 
Μετεκπαίδευση 
Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας μια τάξη ή αναλαμβάνοντας κάποιο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας. 
 
Οι εκπαιδευτικοί με 5 χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση έχουν δικαίωμα να δώσουν 
εξετάσεις για διετή μετεκπαίδευση στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή στα διδασκαλεία που υπάρχουν στα 
Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Κρήτης. 
 
Οι εκπαιδευτικοί με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή μπορούν να διδάξουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής, όπου όμως μπορούν να διδάξουν και εκπαιδευτικοί χωρίς ανάλογη μετεκπαίδευση, εάν ο αριθμός των 
μετεκπαιδευομένων δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις.  
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Ειδική αγωγή 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποσκοπεί στην εκπαίδευση και sτην 
κατάρτιση ειδικών παιδαγωγών, δηλαδή εκπαιδευτικών που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για μια 
ολόπλευρη και αποτελεσματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί 
εργαστήριο Νευροψυχολογίας του παιδιού, με τη συνεργασία αξιόλογων επιστημόνων, θεραπευτών και 
ερευνητών.  
 
Αποτελεί πυρήνα εκπαιδευτικής κλινικής, αλλά και ερευνητικής δράσης. Η οργανωμένη ανάπτυξη του τομέα της 
Ειδικής Αγωγής είναι μείζονος σημασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 180.000 παιδιά με σωματικές 
ή ψυχοπνευματικές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Μόνο στο 16% αυτών παρέχεται επιστημονικά 
ενδεδειγμένη βοήθεια. 
 
Οι απόφοιτοι έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή, σε συστήματα 
υπηρεσιών στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, 
ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής επανένταξης ατόμων. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται στο σπίτι για άτομα 
με ειδικές ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
Θετική η προοπτική παρά τη μείωση των διορισμών 
 
Είναι αλήθεια ότι ο θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, παρά τις σοβαρές δυσλειτουργίες και 
αμφισβητήσεις, χρωμάτισε με τα χρώματα της ελπίδας το τοπίο στη ζήτηση των αποφοίτων Παιδαγωγικών 
Τμημάτων και δημιούργησε ευοίωνες επαγγελματικές προοπτικές. Από την περίοδο 2001-02 θεμελιώθηκαν οι 
ελπιδοφόρες εξελίξεις, καθώς η παραγωγή πτυχιούχων έφτασε κοντά στα 1.150-1.350 άτομα, ενώ άρχισαν να 
διορίζονται πάνω από 2.000. 
 
Αν λάβει κανείς υπόψη του το έλλειμμα εκπαιδευτικού προσωπικού και τις σύγχρονες ανάγκες για την κατάργηση 
του θεσμού των αναπληρωτών και ωρομισθίων με την προώθηση μαζικών διορισμών, τότε γίνεται φανερό ότι οι 
προοπτικές για τους δασκάλους εξακολουθούν να παρουσιάζονται θετικές όσον αφορά στην επαγγελματική 
αποκατάσταση τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο 2-3 χρόνων. 
 
Πολιτική λιτότητας 
Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι τα πράγματα στην αγορά εργασίας μπορούν ν αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη 
ανάλογα με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πολιτική λιτότητας για την εκπαίδευση και η συρρίκνωση 
των διορισμών προκαλούν ποικίλες παρενέργειες. Ηδη τα δύο τελευταία χρόνια οι δαπάνες καθηλώθηκαν σε 
νούμερα πολύ κάτω από τις ανάγκες, αλλά και τις υποσχέσεις, ενώ οι διορισμοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
μειώθηκαν στα 2.200 άτομα. Παράλληλα, όμως, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 8.000 δάσκαλοι προσλαμβάνονται ως 
αναπληρωτές. Ετσι, παρά το συνεχιζόμενο πολύ θετικό ισοζύγιο στη σχέση αποφοίτων και αγοράς, καλό θα ήταν 
να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις για τη διάρκεια του φαινομένου της «έκρηξης» των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων. 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ –ΠΑΙΔΕΙΑ, 29/1/2008 
 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 
Περισσότερες θέσεις για υποψήφιους δασκάλους  
  
1.850 θα εισαχθούν στις Παιδαγωγικές Σχολές  
 
 
Αύξηση των θέσεων εισακτέων κατά περίπου 20% ώστε να αγγίξουν συνολικά τις 1.850, στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο 
Παιδείας, καθώς από τον Νοέμβριο δεν υπάρχουν πλέον δάσκαλοι για τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της 
χώρας.  
Παράλληλα, σε αδιέξοδο βρίσκεται το ΥΠΕΠΘ με το θέμα των προσλήψεων των δασκάλων, καθώς η παντελής 
έλλειψή τους ανάγκασε πριν από λίγες μέρες να ανακαλέσει τις αποσπάσεις που το ίδιο είχε κάνει σε δεκάδες 
δασκάλους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στον ΟΕΕΚ, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Γραφεία και 
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Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να τους στείλει στις σχολικές τάξεις. Στα πλαίσια αυτά, το ΥΠΕΠΘ 
προσανατολίζεται σε αύξηση των θέσεων εισακτέων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όλα 
τα στοιχεία φανερώνουν ότι ο φετινός αριθμός των εισακτέων στα 9 τμήματα δασκάλων θα φτάσει περίπου τους 
1.850.  
ΕΡΕΥΝΑ Του Χρήστου Κάτσικα , 
7-1-08 εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
 
 
Περιζήτητοι οι δάσκαλοι! 
  
Η κοσμοσυρροή για το... περιζήτητο πτυχίο του δασκάλου έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πάνω από 2.500 
πτυχιούχοι κατέθεσαν φέτος αιτήσεις για να καταλάβουν τις 15 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων. Εκρηκτικό ενδιαφέρον καταγράφεται και στις τάξεις 
των φετινών υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων για τα Παιδαγωγικά, γεγονός που συνδέεται με την 
ταχύτητα απορρόφησης των δασκάλων από τη δημόσια εκπαίδευση. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι 280 
απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Θεσσαλονίκης, που ορκίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι, εργάζονται στο σύνολό 
τους στα δημόσια σχολεία, ενώ οι τέσσερις τελευταίοι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Φλώρινας, μία μέρα μετά την 
ορκωμοσία τους, μπήκαν σε σχολικές τάξεις για να διδάξουν σε όμορους νομούς.  
 
Στις πανελλήνιες  
 
Τα σκήπτρα εμφανίζονται να κρατούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα στις προτιμήσεις των υποψηφίων, εν όψει των 
πανελληνίων εξετάσεων. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από τις καθημερινές συναντήσεις που έχουν οι σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές και με τους γονείς 
τους.  
 
«Εκδηλώνεται μεγάλη ζήτηση για τα Παιδαγωγικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και οι γονείς πιέζουν τα 
παιδιά τους για να προβούν σε αυτήν την επιλογή», επισήμανε ο Παρμενίων Βαλταδώρος, σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λευκού Πύργου της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη γραμμή της ζήτησης παραμένουν οι 
Τεχνολογικές Επιστήμες με τα Πολυτεχνεία και τα ΤΕΙ του 4ου επιστημονικού πεδίου και ακολουθούν οι σχολές 
Διοίκησης και Oικονομίας, ενώ τα Τμήματα Πληροφορικής εμφανίζουν μικρή κάμψη.  
 
Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου και φέτος πολλοί υποψήφιοι στρέφονται προς 
τα Παιδαγωγικά, σύμφωνα με το σύμβουλο Σταδιοδρομίας του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης, Χρήστο Αντωνίου. «Με 
μεγαλύτερη προσήλωση αναζητούν σχολές που μπορούν να τους διασφαλίσουν επαγγελματικά και να τους 
ικανοποιήσουν επιστημονικά. Η εντοπιότητα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο για το μεγαλύτερο μέρος των 
υποψηφίων», πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου.  
 
Ασφυκτιούν  
 
Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει... ασφυξία στα Παιδαγωγικά Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματα και εμφανίζονται 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα αμφιθέατρα 
«πλημμυρίζουν» από κόσμο και οι φοιτητές αναγκάζονται να κρατούν σημειώσεις όρθιοι ή καθισμένοι στα 
σκαλοπάτια. Στο Παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης οι φοιτητές σε ορισμένα μαθήματα στέκονται ακόμη και στις 
εξόδους, την ώρα της διδασκαλίας. O αριθμός των εισαγομένων, μέσω των πανελληνίων, ήταν 210 άτομα, αλλά 
με τις ειδικές κατηγορίες οι πρωτοετείς ξεπέρασαν τους 400, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου, Γιώργος Τσιάκαλος.  
 
Εάν υπήρχε σήμερα λίστα.... αναμονής για σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα, θα περιείχε χιλιάδες ονόματα. Η 
ζήτηση αυτή συνδέεται κυρίως με την ταχύτητα απορρόφησης των δασκάλων από τα δημόσια σχολεία. Ηδη, στο 
τέλος του 2007 περισσότεροι από 2.500 πτυχιούχοι κατέθεσαν αιτήσεις για να καταλάβουν τις 15 θέσεις του 
Παιδαγωγικού Θεσσαλονίκης, μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.  
 
Η επιλογή τους έγινε με κριτήριο το βαθμό πτυχίου, όπως τόνισε ο κ. Τσιάκαλος. Σήμερα η βάση εισαγωγής στο 
Παιδαγωγικό του Αριστοτελείου έχει εκτοξευτεί στα 18.225 μόρια, κατέχοντας την πρώτη θέση μεταξύ των εννέα 
τμημάτων δασκάλων της χώρας.  
 
Για 7 θέσεις...  
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«Χαμός» έγινε και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας, όπου περισσότεροι από 400 
πτυχιούχοι επιδίωξαν να καταλάβουν μία από τις επτά προσφερόμενες θέσεις σπουδών, συμμετέχοντας στις 
κατατακτήριες εξετάσεις. «Η πλειονότητα των υποψηφίων προέρχονταν από τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, 
δηλαδή από τις ελληνικές και ξένες φιλολογίες, και από τα Τμήματα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Το παράδοξο είναι 
ότι είχαμε νομικούς και θεολόγους», ανέφερε ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού της Φλώρινας, Ανδρέας Ανδρέου. 
Συνήθως η διοίκηση του Τμήματος προτείνει στο υπουργείο Παιδείας να εισαχθούν, μέσω των πανελλήνιων 
εξετάσεων, περίπου 100 πρωτοετείς. «Πέρυσι ο αριθμός των εισακτέων διαμορφώθηκε στους 150 και με τις 
διάφορες κατηγορίες άγγιξε τους 209. Oι υποδομές δεν επαρκούν, ενώ ο αριθμός των μελών ΔΕΠ παραμένει ο 
ίδιος. Επίσης, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη στις κατηγορίες του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού», 
εξήγησε ο κ. Ανδρέου.  
 
Στην Αλεξανδρούπολη  
 
Oλοι οι ελεύθεροι χώροι έχουν επιστρατευτεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Αλεξανδρούπολης, που ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για να καλυφθούν οι αυξημένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες. «Oι ανάγκες μας δεν σχετίζονται μόνο με τους προπτυχιακούς, καθώς χρειαζόμαστε και 
μεταπτυχιακά και το διδασκαλείο, σύμφωνα με το νέο προσανατολισμό των πανεπιστημίων. Συνεπώς 
απαιτούνται και χώροι», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Παιδαγωγικού στην Αλεξανδρούπολη, 
Χαράλαμπος Σακονίδης, σημειώνοντας ότι τώρα αποκτά το Τμήμα Διδασκαλείο.  
 
Αν και η διοίκηση προτείνει συνήθως την εισαγωγή 100 πρωτοετών, ο τελικός αριθμός των εισαχθέντων 
διπλασιάζεται στο Παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης. Ζωηρό ενδιαφέρον επιδεικνύουν και οι απόφοιτοι άλλων 
σχολών, οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν δάσκαλοι, συνήθως για να διοριστούν γρηγορότερα. Την τρέχουσα 
ακαδημαϊκή χρονιά υπεβλήθησαν 298 αιτήσεις για τις 19 προσφερόμενες θέσεις, μέσω των κατατακτήριων 
εξετάσεων. 
 
Την επόμενη μέρα είχαν δουλειά 
 
Η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι κάτι περισσότερο από ταχεία. Oι 
τελευταίοι τέσσερις απόφοιτοι, που ορκίστηκαν στις αρχές Νοεμβρίου, την επόμενη μέρα εργάζονταν στα σχολεία 
ως αναπληρωτές. Στο ίδιο μήκος κύματος, και οι 280 απόφοιτοι του Παιδαγωγικού του ΑΠΘ, που έλαβαν το 
πτυχίο τους πέρυσι το καλοκαίρι, διδάσκουν σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση.  
 
«Φέτος απορροφήθηκαν όλοι οι πτυχιούχοι, είτε ως μόνιμοι, είτε ως αναπληρωτές», επισήμανε ο κ. Αντωνίου και 
πρόσθεσε: «Ενώ οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονταν το Μάιο ή τον Ιούνιο, φέτος, λόγω των πιεστικών 
αναγκών, δόθηκε η δυνατότητα σε αποφοίτους που έλαβαν το πτυχίο τους το φθινόπωρο να καταθέσουν, κατ 
εξαίρεση, αίτηση και να διοριστούν».  
 
Αναφερόμενος στο ρυθμό απορρόφησης των δασκάλων, ο κ. Σακονίδης εκτίμησε ότι θα διατηρηθεί και την 
προσεχή πενταετία, εξηγώντας ότι οι κενές θέσεις δημιουργήθηκαν στα δημοτικά σχολεία λόγω διαφόρων 
συγκυριών, όπως η λειτουργία των ολοήμερων αλλά και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, που οδήγησε μερίδα 
εκπαιδευτικών στην πρόωρη συνταξιοδότηση.  
 
Πάντως, φέτος πιθανολογείται ότι θα αυξηθούν οι θέσεις των εισακτέων για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, καθώς παρατηρείται έλλειψη δασκάλων στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

Πηγή: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 4/2/2008 

 
Αλλάζει το σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών  
που θα διδάσκουν στα σχολεία ειδικής αγωγής 
  
 Αλλάζει το σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν στα σχολεία ειδικής αγωγής. Συστήνεται 
κλάδος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και πίνακας από τον οποίο θα γίνονται στο μέλλον οι προσλήψεις τους, 
όπως ισχύει και με τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Ως σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο 
όσον αφορά τη μοριοδότηση των προσόντων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα 
σχολεία να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς του ενιαίου πίνακα προσλήψεων εκπαιδευτικών. Το επόμενο βήμα 
του υπουργείου Παιδείας θα είναι η θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων πρόσληψής τους. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες στον επικείμενο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών θα περιλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κλπ 
 
Πηγή : alfavita.gr 
 
Μεγάλη αύξηση του αριθμού συνταξιοδοτήσεων μέσα στο 2008 
  

«Ρεκόρ» όλων των εποχών καταγράφεται στις συνταξιοδοτήσεις από το Δημόσιο, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι 
εγκαταλείπουν τη δουλειά τους για να αποφύγουν τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Ενδεικτικό του κλίματος είναι το 
ότι το πρώτο δίμηνο του 2008 διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι οι αιτήσεις στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων. 
Ανάλογη είναι η κατάσταση και σε πολλά μεγάλα Ταμεία, όπου το 2007 υπήρξε μαζική έξοδος ασφαλισμένων, με 
τις γυναίκες να... πρωτοστατούν.  
 
Μάλιστα το κύμα φυγής αναμένεται να γίνει εντονότερο μετά και την αποκάλυψη πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να 

«τρέξει» νωρίτερα συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, το «πέναλτι» 8% στις πρόωρες συντάξεις μπορεί να 
εφαρμοστεί το 2009 ή το 2010, γεγονός που εκτιμάται πως θα οδηγήσει πολλούς υποψήφιους συνταξιούχους 
στην ταχύτερη αποχώρηση.  
 
Με βάση τα τελευταία στοιχεία το πρώτο δίμηνο του 2008 άνοιξαν την «πόρτα εξόδου» από το Δημόσιο 4.000 
άτομα. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ήταν 1.940! 
 
Μάλιστα εδώ πρέπει να σημειωθεί πως και το 2007 ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων ήταν σημαντικά 
υψηλότερος σε σχέση με άλλες χρονιές. Αρκεί να αναφερθεί πως πέρυσι έφυγαν συνολικά από το Δημόσιο 
20.700 άτομα, όταν το 2006 είχαν αποχωρήσει 14.670 και τα προηγούμενα χρόνια κατά μέσο όρο έφευγαν 7.000 
με 8.000. 
 
Αυξημένος αριθμός παραιτήσεων εκπαιδευτικών  
 
3.800 μέσα στο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2007 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, μόνο το τρίμηνο Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2007 οι παραιτήσεις 
εκπαιδευτικών πλησίασαν τις 3.800. Ειδικότερα, παραιτήθηκαν περίπου 1.700 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και περισσότεροι από 2.100 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
 

Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2008 ο Διαγωνισμός των Εκπαιδευτικών  

Τι θα γίνει με την εξεταστέα ύλη   
Τι θα γίνει με την ειδικότητα Πληροφορικής και τις Τεχνικές ειδικότητες 
 Το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2008 σχεδιάζει το ΑΣΕΠ να πραγματοποιήσει τον 6

ο
 στη σειρά διαγωνισμό των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, επειδή το ΑΣΕΠ έχει μέσα στο 2008 να πραγματοποιήσει δυο ακόμη μεγάλους 
διαγωνισμούς (Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών) στους οποίους 
αναμένεται να πάρουν μέρος δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι, υπάρχει μικρή πιθανότητα ο διαγωνισμός των 
εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2009.  
Σύμφωνα με πληροφορίες το ΥΠΕΠΘ μετά από πιέσεις χιλιάδων ενδιαφερομένων που έφτασαν μέχρι τη Βουλή ( 
επερωτήσεις Βουλευτών) σκέφτεται να δώσει μέσα στον Φεβρουάριο το «πράσινο φως» στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για την επεξεργασία της εξεταστέας ύλης έτσι ώστε να μπορεί να την ανακοινώσει την Άνοιξη αρκετά 
πριν από την Προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία προϋποθέτει και στοιχεία που αφορούν 
αφενός τις ειδικότητες που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και αφετέρου τον αριθμό των εκπαιδευτικών που 
θα διοριστούν. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  
Σε επικοινωνία που είχε η alfavita με τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Βλάχο έγινε σαφές ότι το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αφενός είναι έτοιμο να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες για την εξεταστέα ύλη μόλις πάρει 
την εντολή από το ΥΠΕΠΘ και αφετέρου θεωρεί λογικό ότι δεν πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην 
εξεταστέα ύλη τέτοιες που θα ανατρέπουν την προετοιμασία που ήδη κάνουν χιλιάδες υποψήφιοι. 
Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Βέης έχει επισημάνει την δυσκολία που αντιμετωπίζει το ΑΣΕΠ στην εύρεση των 
κατάλληλων θεμάτων στο μάθημα των παιδαγωγικών και έχει εκφράσει τη διαπίστωση ότι το πρόγραμμα των 
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φιλολόγων είναι αρκετά "φορτωμένο", κυρίως λόγω των πολλών μαθημάτων και του μεγάλου όγκου εξεταστέας 
ύλης σε μαθήματα όπως η ιστορία.   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 
Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΥΠΕΠΘ  έχει ήδη συσταθεί επιτροπή για τη μελέτη των κενών και αναμένεται μέσα 
στο Μάιο να έχει διαμορφωθεί ο αριθμός των προσλήψεων για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Όσον αφορά στις 
ειδικότητες, δεν υπάρχει μια σαφή δέσμευση ακόμη για τον κλάδο της Πληροφορικής και για τις Τεχνικές 
ειδικότητες, ωστόσο, από τη μεριά παραγόντων του ΥΠΕΠΘ αφήνεται να εννοηθεί ότι στο νέο διαγωνισμό δεν θα 
απουσιάζουν. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών (ΠΕΑΕ) 
στον προηγούμενο διαγωνισμό υπήρχαν προβλήματα που αφορούσαν: 

1. Ερωτήσεις εκτός ύλης  
2. Ερωτήσεις που οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν από τον ΑΣΕΠ ελέγχονται  
3. Υποψήφιοι που παρουσιάζονται στους δυο τελευταίους διαγωνισμούς με διαφορετικό βαθμό πτυχίου. Στο 

σημείο αυτό υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Το ΑΣΕΠ βεβαίως έχει την ευθύνη του ελέγχου του 
βαθμού του πτυχίου στους διοριστέους. Ωστόσο ο έλεγχος του βαθμού πτυχίου των επιτυχόντων αλλά μη 
διοριστέων μέρος των οποίων προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι είναι ευθύνη του 
ΥΠΕΠΘ και δεν είναι σαφές εάν υπάρχει έλεγχος.  

4. Υπάρχει επώνυμη καταγγελία που φανερώνει ότι η λειτουργία του σκάνερ, στη διαδικασία της διόρθωσης 
των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, δεν είναι πάντα επιτυχής. Το ΑΣΕΠ οφείλει να βρει τον τρόπο να 
μην δημιουργείται το παραμικρό πρόβλημα στο θέμα αυτό.  

5. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες πολλών εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στον τελευταίο διαγωνισμό 
και είδαν μετά τα γραπτά τους ότι δεν υπήρχε κανένα σημείο διόρθωσης (ιδιαίτερα στη διδακτική). 
Παράλληλα το ζήτημα της διαφοράς βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών παρουσιάζεται σε αρκετές 
περιπτώσεις πολύ αυξημένο γεγονός που δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά.  

  
Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα είναι σε γνώση των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ που σχετίζονται με το 
διαγωνισμό των εκπαιδευτικών. Αυτό που απομένει είναι να παρθούν μέτρα έτσι ώστε τα φαινόμενα να μην 
επαναληφθούν 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2007/8 
Θυμίζουμε το νομικό πλαίσιο των διορισμών : 
  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την 
έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται σε ποσοστό 60% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και 
κατά τη σειρά βαθμολογίας και σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για 
κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία 
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από τον πίνακα διοριστέων 
του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών. 
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι κατά την 
τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα 
δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30-6-2004 είχαν 
συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα 
(30) μηνών (30/μηνιτες), έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι 
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.  
 
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί, που διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία του Ν.1143/1981 υπηρετούν σ΄ αυτά επί μία τουλάχιστον 
συνεχή διετία αποκλειόμενης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεως 
τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της διετίας. 
 
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδ. β΄ και παρ.12 του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α΄) 
ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισμό στη Β/θμια Εκπ/ση, καθώς και οι υποψήφιοι ειδικοτήτων της Α/θμιας 
Εκπ/σης, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι 30 περιοχές διορισμού ή δυσπρόσιτα σχολεία κατά σειρά 
προτίμησης, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να δηλώσουν και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα 
δυσπρόσιτα σχολεία συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης – δήλωσης.  
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5. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 
107/03). 
 
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄-Υπαλληλικός Κώδικας) δεν 
διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα 
με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 
ii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα 
προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το 
χρόνο του διορισμού. 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες εκπαιδευτικοί, προκειμένου να 
υποβάλουν αίτηση διορισμού, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
7. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10.5.2006 τ.Β΄) ορίζονται τα 
δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης. 
 
8. α. Από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι, η περίπτ. ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 
14 του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:  
«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής».  
β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, η παρ. 11 του άρθρου 14 
του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:  
«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο 
αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για 
κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ04.» 
  
Να θυμίσουμε ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (Ιανουάριος του 2007) είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής 
συνολικά 71.857 υποψήφιοι οι οποίοι διεκδίκησαν 6.888 θέσεις 
  

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΜΕΑ 

ΠΕ01 Θεολόγων 84 3.536 6 

ΠΕ02 Φιλολόγων 840 17.869 8 

ΠΕ03 Μαθηματικών 570 5.485 2 

ΠΕ04 Φυσικών 570 8.089   

- ΠΕ0401 Φυσικών 285 4.020   

- ΠΕ0402 Χημικών 160 2.295 1 

- ΠΕ0403 
Φυσιογνωστών 

   1   

- ΠΕ0404 Βιολόγων 85 1.071   

- ΠΕ0405 Γεωλόγων 40 702   

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 240 3.055 2 

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 312 3.983 1 

ΠΕ07 Γερμανικής 
Γλώσσας 

396 2.015   

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 84 551 2 

ΠΕ09 Οικονομολόγων 84 5.632 6 

ΠΕ10 Κοινωνιολόγων 24 1.147   

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 72 7.722 11 

ΠΕ13 Νομικών - 
Πολιτικών 

24 1.299 1 

ΠΕ15 Οικιακής 
Οικονομίας 

48 63   

ΠΕ60 Νηπιαγωγών 960 7.670 14 

ΠΕ70 Δασκάλων 2.580 3.741 4 
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ΣΥΝΟΛΑ 6.888 71.857 58 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

 

Για τους εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης και τις  οικονομικές αποδοχές τους 

αντλήσαμε πληροφορίες από τον ημερήσιο τύπο και το δελτίο της ομοσπονδίας λειτουργών 

μέσης εκπαίδευσης – ΟΛΜΕ, τις παραθέτουμε : 

 
 Επιστήμονες των 850 ευρώ 

 
  
Εξι χρόνια στο δημοτικό, έξι σε γυμνάσιο και λύκειο, άλλα 6 στο πανεπιστήμιο. Υστερα, θητεία στο στρατό για 
τους άντρες κι αν έπειτα απ' όλα αυτά ανήκετε στους τυχερούς που βρίσκουν δουλειά εκεί, γύρω στα 25, ο μισθός 
σας μετά βίας θα φτάνει τα 850 ευρώ.  
 
Ακόμη και οι «καλές σχολές» των ελληνικών πανεπιστημίων παρέχουν στους αποφοίτους τους πτυχία που κάθε 
άλλο παρά οδηγούν σε αποκατάσταση με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.  
 
Ερευνα της «Κ.Ε.» στα μισθολόγια των επιστημόνων δείχνει ότι επαγγελματικές ομάδες που τις προηγούμενες 
δεκαετίες θεωρούνταν προνομιούχες όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και καθηγητές αμείβονται πια με μισθούς 
κοντά στα όρια της φτώχειας.  
 
Στους φτωχότερους μεταξύ των εργαζομένων συγκαταλέγονται οι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα και οι 
δημοσιογράφοι, τα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού τους βίου με αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 700 ευρώ 
μηνιαίως. 
Οταν ο 22χρονος αστυφύλακας παίρνει περισσότερα από τον 32χρονο ειδικευόμενο γιατρό του ΕΣΥ που 
συνεχίζει, μάλιστα, τις επίπονες σπουδές του και ο επαγγελματίας οπλίτης από τον πολιτικό μηχανικό και το 
δικηγόρο, είναι λογικό να ανατρέπεται το σύστημα αξιών στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία.  
 
Το παράλογο είναι ότι ένας 28άρης με «καλές», πολυετείς σπουδές δεν μπορεί να ζήσει μόνο από το μισθό του.  
 
Η νέα τάξη χαμηλόμισθων επιστημόνων που δημιουργείται επαπειλεί με κοινωνικές εκρήξεις στο μέλλον, καθώς 
συρρικνώνονται και τα εισοδήματα των συνταξιούχων γονιών που μέχρι τώρα μπορούσαν να τους συνδράμουν.  
 
Οι εκπαιδευτικοί 
 
Ξεκινάμε την περιήγηση στο... θαυμαστό κόσμο των επιστημών με βάση τον πίνακα ζήτησης σχολών ΑΕΙ, όπως 
διαμορφώνεται στις πανελλήνιες τα τελευταία χρόνια: 
 
1 Το μισθολόγιο δασκάλων και καθηγητών, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών σχολείων, εξασφαλίζει 
στον πρωτοδιόριστο καθαρές αποδοχές 984 ευρώ.  
 
*Το τραγικό δεν είναι ότι οι επιφορτισμένοι με τη μόρφωση των παιδιών μας παίρνουν λιγότερα από το 
ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ το μήνα, αλλά ότι ο συγκεκριμένος μισθός είναι από τους υψηλότερους ανάμεσα 
στους νέους επιστήμονες της χώρας μας.  
 
*Οι καθηγητές που εργάζονται σε φροντιστήρια, είτε μέσης εκπαίδευσης είτε ξένων γλωσσών, αμείβονται με 
αισθητά χαμηλότερα ποσά.  
 
«Κανονικά πληρωνόμαστε με 9,5 έως 10 ευρώ την ώρα μεικτά, ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες δηλώνουν λιγότερες 
ώρες, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα χρήματα που μας δίνει το ταμείο ανεργίας από τα τέλη Μαΐου μέχρι το 
Σεπτέμβριο που κλείνουν τα φροντιστήρια», τονίζει ο χημικός, Δ. Μπαμπίλης. 
 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΝΟΥΡΗ  
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
25/11/2007 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ 

 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΔΕ01 

Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

ΤΕ01 

 Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης ΠΕ 
      

ΕΤΗ Μ.Κ. Β.Μισθός ΕΤΗ Μ.Κ. Β.Μισθός ΕΤΗ Μ.Κ. Β.Μισθός Επιδόματα     

0 17ο 794,00 0 18ο 827,00 0 18ο 892,00 Έγγαμος 35,00 

Ο
ικ

ο
γ
εν

ει
α

κ
ά

 

   

1 16ο 827,00 1 17ο 862,00 1 17ο 930,00 Έγγαμος-1 παιδί 53,00    

3 15ο 860,00 3 16ο 898,00 3 16ο 969,00 Έγγαμος-2 παιδιά 71,00    

5 14ο 893,00 5 15ο 934,00 5 15ο 1.007,00 Έγγαμος-3 παιδιά 118,00    

7 13ο 925,00 7 14ο 970,00 7 14ο 1.045,00 Έγγαμος-4 παιδιά 165,00    

9 12ο 958,00 9 13ο 1.005,00 9 13ο 1.084,00 Έγγαμος-5 παιδιά 238,00    

11 11ο 991,00 11 12ο 1.041,00 11 12ο 1.122,00 
Καθένα πάνω από 

5 
73,00    

13 10ο 1.024,00 13 11ο 1.077,00 13 11ο 1.160,00 Υ.Ε 86,00 

Α
π

ό
δ

ο
σ

η
ς    

15 9ο 1.057,00 15 10ο 1.112,00 15 10ο 1.199,00 Δ.Ε 96,00    

17 8ο 1.089,00 17 9ο 1.148,00 17 9ο 1.237,00 Τ.Ε. 135,00    

19 7ο 1.122,00 19 8ο 1.183,00 19 8ο 1.275,00 Π.Ε. 150,00    

21 6ο 1.155,00 21 7ο 1.218,00 21 7ο 1.314,00 Εξωδιδακτικής 331,93  

23 5ο 1.188,00 23 6ο 1.254,00 23 6ο 1.352,00 Διδακτορικό 75,00     

25 4ο 1.220,00 25 5ο 1.290,00 25 5ο 1.391,00 Μεταπτυχιακό 45,00     

27 3ο 1.253,00 27 4ο 1.325,00 27 4ο 1.429,00 Προβληματικής Β΄ 40,00     

29 2ο 1.286,00 29 3ο 1.361,00 29 3ο 1.467,00 Προβληματικής Α΄ 50,00     

31 1ο 1.319,00 31 2ο 1.397,00 31 2ο 1.506,00 Παραμεθόρια 120,00     

    33 1ο 1.432,00 33 1ο 1.544,00 Διδακτ. Προετοιμ. 35,00     
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών: Προβλήματα και αιτήματα 
  
Ένα χρόνο μετά τον προηγούμενο ΑΣΕΠ και μάλλον ένα χρόνο περίπου πριν τον επόμενο… κι αν και ο καιρός περνάει άλυτα 
παραμένουν τα ερωτήματα πολλών υποψηφίων και μαζί με τα ερωτήματα και τα προβλήματά τους.  
 
Πέρασε καιρός από τότε που το ΥΠΕΠΘ επιμένοντας στην «ακύρωση» του πτυχίου, αποφάσισε να ξαναεξεταστούν οι 
πτυχιούχοι για ελάχιστες θέσεις εργασίας, κάτι που αποδείχτηκε φέτος όταν η σχολική χρονιά τελειώνει σε 4 μήνες και 
καθηγητές δεν υπάρχουν στα σχολεία.  
 
Πέρασε καιρός από τότε που το ΑΣΕΠ έπαιζε με την αγωνία δεκάδων χιλιάδων πτυχιούχων κάθε μέρα που περνούσε μέχρι να 
βγάλει την προκήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.  
 
Πέρασε καιρός από τότε που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου τηρούσε σιγή ιχθύος για την ύλη και τελικά τέλος καλοκαιριού 
αποφάσισε να την ανακοινώσει κάνοντας σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και δίνοντας γενικόλογες 
οδηγίες (βλ. ύλη ιστορίας, παιδαγωγικών, ειδικής διδακτικής).  
 
Πέρασε καιρός από τότε που οι υποψήφιοι ήρθαν αντιμέτωποι  
 
· με θέματα στα παιδαγωγικά εκτός της σχολικής πραγματικότητας,  
 
· με θέματα εκτός ύλης (βλ. νεοελληνική λογοτεχνία),  
 
· με θέματα που ακυρώθηκαν μετά την εξέταση (βλ. Φυσική),  
 
· με θέματα που επιδέχονταν πολλών απαντήσεων (βλ. ιστορία). 
 
Μετά τα αποτελέσματα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φέτος ζήτησαν από το ΑΣΕΠ να δουν τα γραπτά τους. Πολλοί, λοιπόν, είδαν:  
 
- γραπτά χωρίς κανένα σημάδι διόρθωσης - γραπτά ανέγγιχτα,  
 
- γραπτά με τεράστιες αποκλίσεις βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών και πάντα μια τελική βαθμολογία που 
πλησιάζει το χαμηλότερο βαθμό,  
 
- βαθμολογίες με λανθασμένους υπολογισμούς είτε γιατί το scanner έκανε λάθος είτε γιατί αυτός που τις υπολόγισε υπήρξε 
απρόσεκτος…η απάντηση του ΑΣΕΠ… «δεν έχετε δικαίωμα αναβαθμολόγησης».  
 
Χιλιάδες, λοιπόν, άνθρωποι στηρίζουν την είσοδό τους στην υποκειμενικότητα του διορθωτή ή στην αξιοπιστία ενός 
μηχανήματος.  
 
Ο νέος διαγωνισμός πλησιάζει…το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δε βγάζει ύλη, αφήνοντας τα φροντιστήρια να οργιάζουν για 
πληροφορίες που έχουν και ζητώντας υπέρογκα ποσά, το ΥΠΕΠΘ ευαγγελίζεται ότι δε θα επαναληφθεί η φετινή κατάσταση 
και θα κάνει σύντομα διορισμούς μη γνωρίζοντας και το ίδιο τα πραγματικά κενά και το ΑΣΕΠ μάλλον σκέφτεται πόσα λεφτά 
θα μας ζητήσει (πέρσι 30 ευρώ) για να αναβαθμίσει την τεχνική του υποστήριξη. 
 
Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. 
 
Απαιτούμε  
 
- Μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο σχολείο με βάση το έτος λήψης πτυχίου.  
 
- Έγκαιρη ανακοίνωση της ύλης και της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 
 
- Ύλη βασισμένη στο γνωστικό αντικείμενο του κάθε κλάδου και τα σχολικά βιβλία. Καμιά αλλαγή στις υπάρχουσες Π.Ε. 
 
- Αναγνώριση του δικαιώματός μας για αναβαθμολόγηση και διόρθωση βαθμολογίας. Σε περίπτωση που το γραπτό πάει σε 
τρίτο βαθμολογητή, εκείνος να μη γνωρίζει τη βαθμολογία των άλλων δύο 
 
Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών (ΠΕΑΕ) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

11ο  Γυμνάσιο Λάρισας 

Γραφείο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού 

14-1-08 

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 11ου Γυμνασίου Λάρισας με την 

υπεύθυνη του ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία, στα πλαίσια του σχολικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού, του κύκλου ενημέρωσης « Γνωρίζω τα 

επαγγέλματα και τον κόσμο της εργασίας », 

αλλά και του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας με τίτλο 

 « Γνωριμία με τις ειδικότητες εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση » που πραγματοποιούν τη φετινή σχολική χρονιά, 

υποδέχθηκαν τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέλος 

του ΠΥΣΠΕ κ. Δαούλα Θωμά.  

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα του ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. παρουσία και της 

διευθύντριας του σχολείου κ. Ντούρα Κων/ίας . 

Με την παρουσίαση του επαγγέλματος-λειτουργήματος του εκπαιδευτικού, τις 

σπουδές, τη διαδικασία εισόδου στο επάγγελμα, τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα του δασκάλου, τις συνθήκες εργασίας, τις οικονομικές απολαβές 

και την προοπτική που διαφαίνεται και απαντώντας στις ερωτήσεις που 

τέθηκαν  ο κ. Δαούλας κάλυψε πλήρως το θέμα και μετέφερε εμπειρίες 

βιωματικού  χαρακτήρα πολλαπλής χρησιμότητας  για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες για τις μελλοντικές τους εκπαιδευτικές – επαγγελματικές επιλογές. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 Ποια σχολή έχετε τελειώσει; 

Είμαι  καθηγήτρια  ηλεκτρονικός  κλάδου  ΠΕ17, απόφοιτος  της   ΑΝΩΤΕΡΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, τετραετούς φοίτησης 

 

 Ποια μαθήματα διδάσκετε; 

Σαν   καθηγήτρια  τεχνολογικών  μαθημάτων  διδάσκω : 

     τα  μαθήματα  της  ειδικότητάς  μου στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ 

     τα  μαθήματα  συναφούς  ειδικότητας στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ 

     το  μάθημα  της  τεχνολογίας  και  του  σχολικού  επαγγελματικού    προσανατολισμού  του  γυμνασίου  

και  του  λυκείου 

και  υλοποιώ  τους  στόχους  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  των  συγκεκριμένων  μαθημάτων  όπως  τους  

θέτει  το  Υπουργείο  Παιδείας. 

 

 Εκτός από το πτυχίο ποια άλλα προσόντα ( προϋποθέσεις, δεξιότητες ) θεωρείτε απαραίτητα για 

έναν εκπαιδευτικό; 

 Βοηθάει    η  γνώση  ξένων  γλωσσών, κυρίως  της  αγγλικής  για  μελέτη  εγχειριδίων, τεχνικών  

βιβλίων  και  τη  χρήση  Η/Υ 

 Απαραίτητη  η  γνώση  χρήσης  Η/Υ    

 Ικανότητα  οργάνωσης  του  χρόνου, λήψης  αποφάσεων, επικοινωνίας, ευελιξίας 

 Απαραίτητα  στοιχεία  η  αγάπη  προς  τα  παιδιά, η  υπομονή, η  επιμονή, η  ευσυνειδησία. 

 Απαραίτητα  στοιχεία  οι  διδακτικές, ηγετικές  και  οργανωτικές  ικανότητες. 

 Ακόμη  να  διαπνέεται  από  δικαιοσύνη, αντικειμενικότητα, αμεροληψία 

 Επίσης  γλωσσική  ικανότητα  και  κοινωνική  μόρφωση 

 Φυσικές  ικανότητες : όραση, ακοή, παρατηρητικότητα, αντίληψη, μνήμη. 

 Όριο  ηλικίας : πλέον  δεν  υπάρχει  όριο  για  την  είσοδο  στο  επάγγελμα.  

 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας στο σχολείο; 

 Κατανέμω  την  ύλη  σε  ενότητες  σύμφωνα  με  το  αναλυτικό  και  ωρολόγιο  πρόγραμμα 

 Προετοιμάζω  την  καθημερινή  διδασκαλία  σύμφωνα  με  τις  ιδιαιτερότητες  των μαθητών  και  

μαθητριών 

 Φροντίζω  για  την  προετοιμασία  των  εποπτικών  μέσων 

 Προετοιμάζω  τις  εργαστηριακές  ασκήσεις 

 Συμπληρώνω  το  βιβλίο  ύλης 

 Συμπληρώνω  το  βιβλίο  απουσιών 

 Εργάζομαι   στο  σπίτι  για  την  προετοιμασία  της  διδασκαλίας  και  τη  διόρθωση  των  γραπτών 

 Συμμετέχω  στη  διοργάνωση  σχολικών  εκδηλώσεων 

 Συνοδεύω  τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες  σε  εκδρομές  και  επισκέψεις 

 Συμμετέχω  στις  συνεδριάσεις  του  συλλόγου  καθηγητών  όπου  συζητούνται  θέματα  προόδου  και  

συμπεριφοράς  μαθητών  και  μαθητριών  αλλά  και  λειτουργίας  του  σχολείου 

 Δίνεται  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  σεμιναρίων, ημερίδων επιμόρφωσης σε  θέματα  παιδαγωγικά  

ή  ειδικότητας  συνήθως  εκτός  διδακτικού  ωραρίου 

 Δίνεται  η  δυνατότητα  υλοποίησης  προγραμμάτων  πολιτιστικών, περιβαλλοντικών,  αγωγής  υγείας, 

αγωγής σταδιοδρομίας, κλπ 

 

 Ποιους στόχους έχετε κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων; 

 Να  αναπτύξω  την  πρωτοβουλία, την  αυτενέργεια, την  κρίση   των  μαθητών  και  των  μαθητριών 

 Να  βοηθήσω  μαθητές  και  μαθήτριες  να  αποκτήσουν  αυτογνωσία  και  αίσθημα  ευθύνης 
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 Να  δημιουργήσω  κλίμα  συνεννόησης  και  συνεργασίας 

 Να  επιλύσω  προβλήματα  που  δημιουργούνται 

 

 Ποιο είναι το περιβάλλον εργασίας; 

 Χώρος  εργασίας : σχολική  αίθουσα  ή  σχολικό  εργαστήριο   

 Συνθήκες  στο  χώρο  εργασίας : Ο  προσανατολισμός  της  αίθουσας, οι  συνθήκες  αερισμού, φωτισμού, 

υγιεινής  είναι  αυτές  που  ορίζονται  βάσει  προδιαγραφών  για  την  καταλληλότητα  ενός  χώρου  να  

λειτουργεί  σαν  σχολείο    

 

 Ποιες είναι οι οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών; 

 Μηνιαίος  μισθός : όπως  ορίζεται  από  το  μισθολόγιο  των  δημοσίων  υπαλλήλων 

 Προβλέπεται  δώρο  Χριστουγέννων  και  Πάσχα  και  επίδομα  καλοκαιρινής  άδειας 

 Υπάρχει  ασφάλεια  ιατροφαρμακευτική  του  δημοσίου. 

 Υπάρχει  μονιμότητα  για  τους  μόνιμα  υπηρετούντες   

 Η  προαγωγή  και  η  εξέλιξη  στα  δημόσια  σχολεία  διέπεται  από  τον  δημοσιοϋπαλληλικό  κώδικα 

 

 Ποιες προοπτικές υπάρχουν σήμερα γι αυτή την ειδικότητα; 

 Σήμερα  υπάρχει  μεγάλη  προσφορά  εργασίας  και  η  απορρόφηση  στα  δημόσια  σχολεία  γίνεται  με  

την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχουν  κενές  θέσεις  και  οι  ενδιαφερόμενοι, ες  έχουν  πετύχει  στο  

διαγωνισμό  του  ΑΣΕΠ  ή  έχουν  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζει  ο  νόμος   

 Υπάρχει  η  δυνατότητα  εργασίας  για  κάλυψη  έκτακτων  αναγκών ( αναπλήρωση  μόνιμου  

εκπαιδευτικού ). 

 Υπάρχει  η  δυνατότητα  εργασίας  με ωριαία   αντιμισθία. 

 Υπάρχει  η  δυνατότητα  εργασίας  σε  ιδιωτικά  σχολεία, σχολές, ινστιτούτα με  άλλες  αποδοχές  και  

άλλες  υποχρεώσεις. 

 

 Σας ικανοποιεί το επάγγελμά σας; 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το επάγγελμά μου. Ήταν μια επιλογή που είχα κάνει σε νεαρή ηλικία και 

δεν μετανιώνω. Όπως κάθε επάγγελμα, έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητες του. Δεν έχει όμως ρουτίνα 

γιατί η κάθε μέρα στο σχολείο με τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετική. 
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ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Αν δώσεις ένα ψάρι σ΄έναν άνθρωπο, 

θα φάει μια φορά. 

Αν τον μάθεις να ψαρεύει, 

θα τρώει σε όλη του τη ζωή. 

 

Κουάγκ – Τσέου, 4ος – 3ος π.Χ. αιώνας, Κίνα 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Η φυσιογνωμία του δασκάλου 

Το οποιοδήποτε επάγγελμα, όταν ασκείται με επίγνωση, φορτώνει στους ώμους του ανθρώπου ευθύνες, άλλοτε 

μεγαλύτερες και άλλοτε μικρότερες. Ανεύθυνο δεν είναι κανένα. Και αν για τις ευθύνες του ο επαγγελματίας δεν 

καλείται να δώσει λόγο στις δικαστικές αρχές ή σε άλλους αντιπροσώπους της εξουσίας, θα υποστεί τον έλεγχο από 

τον εαυτό του, από τη δική του συνείδηση. Ο υδραυλικός που τοποθετεί ή επιδιορθώνει ένα 

θερμοσίφωνα στο σπίτι μας, ο κομμωτής που μας καλλωπίζει, ο μηχανικός που σχεδιάζει ένα γεφύρι, δεν είναι 

λιγότερο υπεύθυνοι από το γιατρό που κάνει μια διάγνωση, το φαρμακοποιό που εκτελεί μια συνταγή, ή το δικαστή που 

βγάζει μια καταδικαστική (ή μιαν αθωωτική) απόφαση. Γιατί ένας κακός χειρισμός, από άγνοια ή αμέλεια, απροσεξία ή 

βιασύνη, του υδραυλικού, του κομμωτή ή του μηχανικού μπορεί να προκαλέσει βαρύτατες και κάποτε ανεπανόρθωτες 

ζημιές στους συνανθρώπους, όπως και μια πλάνη του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του δικαστή. Τη μια φορά καίγεται 

ένα σπίτι, παραμορφώνεται ένα πρόσωπο, πέφτει στο γκρεμό ένα όχημα- την άλλη βασανίζεται ή πεθαίνει ένας 

άνθρωπος, πληγώνεται το αίσθημα του Δικαίου και υπονομεύεται η κοινωνική ευστάθεια. Όλα λοιπόν τα έργα, τα πιο ευγενή 

και τα πιο Βάναυσα, έχουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή μιαν ηθική διάσταση. [...] Κανένα έργο δεν είναι τόσο φορτωμένο με 

βαριές, βαρύτατες ευθύνες όσο το παιδευτικό, το έργο του δασκάλου. Η έννοια του «δασκάλου» χρειάζεται πολλές 

διευκρινήσεις. 

Δάσκαλος δεν είναι εκείνος που μαθαίνει στα παιδιά μας τα σχολικά «γράμματα», καλούς τρόπους ή μουσική, 

κολύμπι, ξιφασκία και άλλα αθλητικά ή ψυχαγωγικά παιγνίδια. Αυτά τα «μαθήματα» είναι εξωτερικά, μένουν στην 

επιφάνεια, σαν τα ρούχα που φορούμε (και τ' αλλάζουμε ή τα πετούμε). Δεν εισχωρούν παραμέσα, στην ψυχή μας, δεν μας 

πλάθουν, δεν διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα μας: το πνεύμα, το ήθος, το χαρακτήρα μας. (Πόσο 

εύκολα λέγονται αλλά δύσκολα εννοούνται αυτές οι κομψές λέξεις...). Εκτός εάν εκείνοι που τα προσφέρουν δεν 

περιορίζονται στην απλή μετάδοση εξωτερικών, επιδερμικών γνώσεων, αλλά αποβλέπουν σ' αυτό το σκοπό και 

μεταχειρίζονται τα μαθήματα που διδάσκουν ως μέσα για να τον επιτύχουν. Τότε πραγματικά ο φιλόλογος ή ο 

μαθηματικός, ο μουσικός ή ο γυμναστής είναι δάσκαλος και το έργο του αξίζει να λέγεται παιδευτικό. Διαφορετικά 

μοιάζουν με τους ανύποπτους «βοηθούς» που τους παίρνει μαζί του ο «τεχνίτης», για να του κουβαλούν τα υλικά, να 

του δίνουν στο χέρι τα εργαλεία, ή και να εκτελούν μικροδουλειές, χωρίς πρωτοβουλία και ευθύνη, αφού άλλωστε δεν 

έχουν σαφή και πλήρη γνώση ούτε του τελικού σκοπού ούτε της μεθόδου που οδηγεί στην πραγμάτωση του. Τέτοια 

έργα, δευτερεύοντα και χωρίς βαθύτερη σημασία για την αγωγή των νέων ανθρώπων, οι αρχαίοι Αθηναίοι τα ανάθεταν σε 

δούλους -όπως και τα οικιακά, τα έργα του νοικοκυριού... Από το «δάσκαλο» περιμένουμε κάτι 

άλλο: ώριμος αυτός, γεμάτος από την πείρα της ζωής που αποκτάται με κόπο και με πόνο, να σταθεί κοντά 

στον νέο, τον άπλερο
1
 άνθρωπο και να τον βοηθήσει να ωριμάσει, να ενηλικιωθεί πνευματικά, να γίνει ένας 

αυθύπαρκτος άνθρωπος. Υπάρχει όμως και μια άλλη, πολύ σημαντική διαφορά που χωρίζει το Δάσκαλο από 

τους άλλους επαγγελματίες, και τον πλησιάζει προς όσους ασκούν μέσα στην κοινωνία ευγενή, σοβαρά και 

για τούτο ευαίσθητα λειτουργήματα, όπως π.χ. ο ιερέας, ο δικαστής, ο πολιτικός. Όταν καλούμε ένα 

αρχιτέκτονα να μας σχεδιάσει το σπίτι που θα χτίσουμε, ή πηγαίνουμε σ' ένα γιατρό να μας χειρουργήσει ή 

διαπραγματευόμαστε ένα ζωγραφικό πίνακα που μας αρέσει, δεν ρωτούμε (θα ήταν ανόητο να ρωτήσουμε) 

για το ήθος του αρχιτέκτονα, του γιατρού, του ζωγράφου, τι είδος άνθρωπος είναι, τι χαρακτήρα έχει, αν 

μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ευσυνειδησία, στην ευγένεια των αισθημάτων, στην αρετή του. Όλα 

αυτά -πιστεύουμε- αφορούν την ιδιωτική ζωή, είναι άσχετα με το έργο που ζητούμε, και επομένως δεν μας 
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ενδιαφέρουν. Κι ένας ακόλαστος αρχιτέκτων, κι ένας υποκριτής ή αναξιόπιστος χειρουργός, κι ένας 

άτακτος στη ζωή του καλλιτέχνης μπορεί να κάνει άριστα τη δουλειά του. Στο δάσκαλο όμως που έχει 

αμφίβολο ήθος, εμπαθή και διεστραμμένο χαρακτήρα, πως να παραδώσουμε το παιδί μας να το μορφώσει; 

Σ' αυτόν (καθώς λέγει ο Πλάτων στο περίφημο προοίμιο του «Πρωταγόρα» με το στόμα του Σωκράτη) πάμε και 

δίνουμε όχι το σώμα αλλά την ψυχή μας
1
 είναι λοιπόν δυνατόν να αδιαφορήσουμε για τον ψυχικό του κόσμο, 

για το ποιόν της προσωπικότητας του; - Μα είναι λαμπρός μαθηματικός, εξαίρετος φιλόλογος, θαυμάσιος 

γυμναστής... - Παρ' όλες όμως αυτές τις ιδιότητες του μπορεί να μην είναι «άνθρωπος» στις ηθικές 

διαστάσεις του, οπότε κάνει για ερευνητής, για συγγραφέας, για συνδικαλιστής, αλλά δεν κάνει για 

δάσκαλος. Κάτι περισσότερο, κάτι πιο πέρα από τα προσόντα αυτά χρειάζεται ο δάσκαλος: μέταλλο ψυχής 

γνήσιο και υψηλής ποιότητας. (Ο αναγνώστης θα έχει, πιστεύω, καταλάβει ότι στη σειρά τούτων των σκέψεων 

η «αρετή» δεν εννοείται με στενή έννοια, ούτε προσδιορίζεται με τα κοινά μέτρα).  

Ποια ακριβώς είναι, μέσα στο χαρακτηρολογικό πίνακα, η ιδιομορφία του δασκάλου; Πολλά γνωρίσματα 

της έχουν επισημάνει όσοι έχουν συστηματικά μελετήσει το θέμα. Θα περιοριστώ σε τρία, τα κατά τη γνώμη 

μου σπουδαιότερα. 1. Στόφα δασκάλου έχει εκείνος που παραμένοντας ενήλικος μπορεί να γίνεται παιδί -και 

κάθε χρόνο, με τα νέα παιδιά που έρχονται στα χέρια του, να γίνεται ένα νέο παιδί. Τούτο μπορούμε να το 

διατυπώσουμε και αλλιώς: ο αληθινός δάσκαλος ενηλικιώνεται παραμένοντας παιδί στην ψυχή -άνθρωπος 

δηλαδή αγνός, δροσερός, εύπλαστος. -Αδύνατο να φαντασθεί κανείς πόσο δύσκολο, υπεράνθρωπο 

σχεδόν, είναι αυτό που του ζητούμε: να συνθλίψει μέσα του το χρόνο, να γερνάει φυσιολογικά και όμως να 

μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη την πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις 

επιθυμίες του 

ανθρώπου που θα διαπαιδαγωγήσει, να τον «καταλαβαίνει», να χαίρεται και να διασκεδάζει μαζί του, να σκέπτεται τις 

σκέψεις του, να επιθυμεί τις επιθυμίες του, να πονάει τον πόνο του. Να κατορθώνει δηλαδή εκείνο που δεν μπορούν να 

επιτύχουν οι γονιοί (πιο πολύ ο πατέρας παρά η μητέρα), όταν η ηλικία έχει υπέρμετρα μεγαλώσει την απόσταση που 

τους χωρίζει από τα παιδιά τους. «Μιλούν» παραπονούνται «μιαν άλλη γλώσσα, ακατανόητη για μας». Ο δάσκαλος 

λοιπόν πρέπει ακριβώς να καταλαβαίνει, να μιλεί αυτή τη γλώσσα, για να συνεννοείται με τους νέους, για να μπορεί 

να έρχεται πολύ κοντά τους και να τους παραστέκεται στις δυσκολίες που θα βρουν πορευόμενοι την (ανώμαλη και 

Επικίνδυνη) οδό της ζωής. Όσοι βλέπουν με σκεπτικισμό τούτο το «πλησίασμα» και κάποτε ανησυχούν για τις συνέπειες 

του, θα αναθεωρήσουν τη στάση τους άμα σκεφτούν ότι, εάν δεν πάμε κοντά στο παιδί, δεν θα το φέρουμε ποτέ κοντά 

μας, και όσο μακριά του στεκόμαστε, τόσο κι εκείνο θα σταθεί ακόμα πιο μακριά από μας. Με αυτό το πρίσμα 

θεωρούμενο το έργο του δασκάλου είναι σήμερα πολύ πιο δύσκολο από όσο ήταν στις άλλες εποχές. Γιατί με τον 

ιλιγγιώδη ρυθμό που εξελίσσονται σήμερα οι κοινωνίες μας, η απόσταση (όχι χρόνου, αλλά αντιλήψεων και διαθέσεων 

«νοοτροπίας») που χωρίζει τη μια γενεά από την άλλη έχει γίνει εκπληκτικά μεγάλη. Ο κόσμος μας δεν είναι πια ο δικός 

τους και για να μετατεθεί κανείς στη δική τους «πραγματικότητα», όπως μόνο ο αληθινός δάσκαλος μπορεί να το κάνει, 

είναι σωστός άθλος. Ποτέ δεν ήταν το παιδευτικό λειτούργημα τόσο δύσκολο όσο σήμερα. 

2. Το δεύτερο που ζητούμε από το δάσκαλο είναι: στις σχέσεις του με το μαθητή σ' ένα στόχο να βλέπει πάντοτε 

σταθερά -πώς να αχρηστέψει τον εαυτό του. Ξέρετε άλλο επάγγελμα που αποκλειστική επιδίωξη του έχει να 

αχρηστεύει τις υπηρεσίες του; Ο νους μας πηγαίνει στο ιατρικό
1
 όταν μας θεραπεύσει, ο γιατρός παύει να μας είναι 

χρήσιμος. Αν όμως καλοεξετάσουμε τα πράγματα, δεν θα εξαιρέσουμε ούτε το γιατρό, γιατί και το σώμα που 

υπερνίκησε μια νόσο, φθείρεται διαρκώς με την ηλικία και έχει πάντοτε την ανάγκη του γιατρού. Με το δάσκαλο 

συμβαίνει το αντίθετο. Επιτυχημένος είναι εκείνος ο δάσκαλος που έκανε με το έργο του τόσο ώριμο το μαθητή του, ώστε 
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εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα, ο θρίαμβος του δάσκαλου: να κάνει το νέο 

άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο -στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις 

του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο 

και τη ζωή- ώστε να μην έχει πλέον ανάγκη από τη χειραγώγηση κανενός άλλου, ούτε φυσικά του δασκάλου του. Πώς 

γίνεται όμως αυτός ο διανοητικός και ηθικός απογαλακτισμός; Πρώτα πρέπει να τον θελήσει και να τον επιδιώξει ο 

δάσκαλος, πράγμα πολύ σπάνιο, άμα συλλογιστεί κανείς πόσο εγωιστής και ματαιόδοξος, δεσποτικός και αδιάλλακτος 

γίνεται ο άνθρωπος, όταν συμπεριφέρεται προς τους άλλους από «θέσιν ισχύος». Και έπειτα πρέπει να μπορεί να τον 

επιτύχει, γιατί πολύ λίγοι είναι ικανοί για ένα τέτοιο λεπτό και δύσκολο έργο. Κλασικό και απαράμιλλο υπόδειγμα 

δασκάλου απ' αυτή την άποψη θα παραμείνει ο αρχαίος Σωκράτης 

(όπως μας τον παρουσιάζουν τα κείμενα των μαθητών του, του Πλάτωνα και του Ξενοφώντα). Αυτός -έλεγε 

στους νέους που ζητούσαν τα φώτα του- δεν ξέρει τίποτα και όπως η μητέρα του, η Φαιναρέτη η μαμή, 

ξεγεννούσε τις επίτοκες μητέρες, δεν γεννούσε τα παιδιά που έφερνε στον κόσμο, το μόνο που μπορούσε κι 

εκείνος να τους προσφέρει, είναι να τους παρασταθεί στον πνευματικό τοκετό, για να γεννήσουν υγιείς ιδέες, όχι 

ανάπηρα πλάσματα. Η «μαιευτική» είναι λοιπόν η μέθοδος και η τέχνη του αληθινού δασκάλου· με αυτήν ό,τι 

μαθαίνει ο νέος είναι δική του κατάκτηση, όχι ξένη εισφορά. Κάτι περισσότερο: με αυτήν μαθαίνει το «πώς να 

μαθαίνει», μόνος και αυτοδύναμος. Το πώς επομένως θα πάψει να χρειάζεται το δάσκαλο. 3. Άφησα τελευταία 

την κύρια ιδιότητα (ορθότερα: την πρώτη αρετή) του δασκάλου: την αγάπη του στο παιδί. Στο παιδί που δεν 

είναι δικό του, αλλά γίνεται δικό του, όταν συνδεθεί μαζί του με την παιδευτική σχέση. Στο παιδί ως παιδί, ως 

ένα δηλαδή νέο και τρυφερό βλαστάρι, που δεν έχει ακόμα ξεδιπλώσει τα φύλλα του, αλλά κλείνει μέσα του 

τόσους θησαυρούς -νοημοσύνης, ευαισθησίας, δραστηριότητας- και περιμένει τη δική του στοργή και 

φροντίδα για ν' ανθοβολήσει, ν' αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί. Είναι απίστευτο με πόση αγάπη (ανιδιοτελή, 

θερμή, αφειδώλευτη) αφοσιώνεται ο αληθινός δάσκαλος στους μαθητές του. Το παιδί που του 

εμπιστεύτηκαν να διδάξει, γίνεται ο άξονας της ζωής του, αυτό της δίνει το περιεχόμενο και το νόημα της.  

Ε. Π. Παπανούτσος 

«Οι δρόμοι της ζωής» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


