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Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Η πρώτη επαφή του παιδιού µε το 
περιβάλλον του σχολείου µέσω 
οργανωµένων µαθηµάτων γίνεται στο 
∆ηµοτικό Σχολείο και αυτός που 
αναλαµβάνει την ευθύνη να του δώσει 
τα απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη 
εκπαίδευση και την κοινωνική του 
ανάπτυξη και ένταξη είναι ο δάσκαλος. 
Με αυτά ως δεδοµένα, γίνεται αντιληπτό 
πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο 
δάσκαλος στη µετέπειτα µορφωτική 
κυρίως αλλά και κοινωνική εξέλιξη του 
µικρού παιδιού (6-12 ετών). Στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν υπάρχει 

εξειδίκευση ως προς το γνωστικό 
αντικείµενο για το δάσκαλο, καθώς 
διδάσκει ανάγνωση και γραφή, βασικές 
έννοιες µαθηµατικών, γεωγραφίας, φυσικού 
κόσµου, ιστορίας και θρησκείας. Παράλληλα, 
φροντίζει οι µαθητές του να έχουν ενεργή 
συµµετοχή στη διαδικασία της µάθησης, 
ελέγχει την επίδοσή τους και ευθύνεται για 
την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την 
πρόοδό τους. Κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς ενηµερώνει τους γονείς των 
µαθητών, οργανώνει ποικίλες σχολικές 
δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις 
κ.λπ.) και αρκετές φορές του ανατίθεται η 
επιµέλεια της καλής εµφάνισης του σχολείου 
σε δηµόσιες εκδηλώσεις (παρελάσεις κ.λπ.).  

Συνθήκες Εργασίας: 
Ο χώρος εργασίας του είναι το σχολείο, όπου αναλαµβάνει κατά 
κανόνα µία από τις έξι συνολικά τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
έχοντας καθηµερινή παρουσία επί 5 ή 6 ώρες. Σε µικρά ή 
αποµακρυσµένα χωριά, όµως, παρατηρείται το φαινόµενο να 
εργάζεται σε περισσότερες από µία τάξεις (µονοθέσια, διθέσια 
κ.λπ.), λόγω έλλειψης µαθητών. Η εργασία του ωστόσο δεν 
ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι του, όπου 
προετοιµάζει τα µαθήµατα της εποµένης ηµέρας και ελέγχει τα 
γραπτά των µαθητών του. Στα αρνητικά του επαγγέλµατος 
καταγράφεται και το ότι διορίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 
περιοχές που βρίσκονται µακριά σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας, 
ενώ στα θετικά η µεγάλης διάρκειας διακοπές του (Χριστούγεννα - 
Πάσχα - καλοκαίρι) καθώς και η µείωση των διδακτικών του ωρών, 
όσο ανέρχεται ιεραρχικά. 



 
             
               
                            
                      
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η αγάπη για τα παιδιά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτόν που θα 
ακολουθήσει το επάγγελµα του δασκάλου. Πρέπει επίσης να είναι άρτια 
καταρτισµένος, έχοντας παιδαγωγικές αντιλήψεις που συµβαδίζουν µε την εξέλιξη 
της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, όπως και την ικανότητα να µεταδίδει τις γνώσεις 
του απλά και κατανοητά στους µικρούς µαθητές του. Επειδή, συνήθως, οι τάξεις 
είναι πολυάριθµες, είναι αναγκαίο να συνδυάζει τη µάθηση µε την πειθαρχία, να 
εµπνέει σεβασµό αλλά και εκτίµηση προς το πρόσωπό του, να έχει υποµονή, 
κατανόηση αλλά και φαντασία στις διδακτικές µεθόδους ώστε να «αιχµαλωτίζει» 
τους µαθητές του. Πρέπει, επίσης, είναι προσιτός και συνεργάσιµος προκειµένου 
να αντιµετωπίζει και να βοηθά στην επίλυση προβληµάτων και στην κάλυψη 
ιδιαίτερων αναγκών των µαθητών του που είναι µικρής ηλικίας. 
 

 
Σπουδές: 
Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ∆υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), 
Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο), Θεσσαλίας (Βόλος), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), 
Αιγαίου (Ρόδος) καθώς και στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής (κατεύθυνση ∆άσκαλοι) του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Κύπρου µετά την 1/5/2004 
απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Η διάρκεια των σπουδών 
είναι οκτώ εξάµηνα, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής εξάσκησης. Οι πτυχιούχοι µπορούν 
να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
 

 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του/ της δασκάλου/ ας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, 
άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το Π∆ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α/4-2-1991). Παράλληλα ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ανατρέξει στον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή 
Εκπαιδευτικό Κώδικα. 
 
 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί: 
1. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική. 
2. Στη λαϊκή επιµόρφωση. 
3. Σε ερευνητικά κέντρα. 
Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι θετικές, αφού οι πτυχιούχοι 
προσλαµβάνονται άµεσα στο Υπουργείο Παιδείας ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι και έχουν 
πολύ καλή δυνατότητα µόνιµου διορισµού στη δηµόσια εκπαίδευση µέσω ΑΣΕΠ.  
 
 



 
 

Πηγές Πληροφόρησης: 
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Ναυαρίνου 13 και Μαυροµιχάλη, 106 
80 Αθήνα, τηλ.: 210/3688198, http://www.uoa.gr/ptde  
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστηµιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310/995052 http://www.eled.auth.gr/ 
  Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: Πανεπιστηµιούπολη - ∆ουρούτη, 45110 Ιωάννινα 
τηλ.: 26510/97187, 97454, http://www.uoi.gr/schools/edu/ptde/index.htm  
  Πανεπιστήµιο Κρήτης: Πανεπιστηµιούπολη-Γάλλου, 74100 Ρέθυµνο,  
τηλ.: 28310/77893-4, http://www.edc.uoc.gr/ 
  Πανεπιστήµιο Πάτρας: Αρχιµήδους Κτίριο 7, 26110 Ρίο Πάτρα,  
τηλ.: 2610/997628, 993047, http://www.elemedu.upatras.gr/ 
  ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης: Νέα Χιλή, 68100  
Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510/39627, http://www.eled.duth.gr/ 
  Πανεπιστήµιο Αιγαίου: Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, 85100 Ρόδος,  
τηλ.: 22410/99200, http://www.rhodes.aegean.gr/gr/index.htm  
  Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: Κτίριο 3, Συγκρότηµα Παπαστράτου, Τέρµα Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ.: 24210/74897, http://www.pre.uth.gr/  
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Φλώρινα: 53100 Φλώρινα, 
τηλ.:23850/22741, http://www.auth.gr/eled-fl/ 
  Πανεπιστήµιο Κύπρου: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 
00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy 
  ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενηµέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 
τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 
  ∆ΟΑΤΑΠ - Αθήνας (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών 
και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 
  ∆ΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - ∆ιοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 
2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 
  ΣΑΕΙΤΤΕ (Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων  
email: srpq@ypepth.gr 

Πηγές πληροφοριών  : http://epagelmata.oaed.gr 


