
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Από την δασκάλα,  

Φωτεινή Γκιούλη 



1. Πώς ορίζετε το επάγγελμά σας 
και ποιες είναι οι παραλλαγές του; 

 Το επάγγελμά μου είναι 
εκπαιδευτικός/ παιδαγωγός 
δημοτικής εκπαίδευσης, ή πιο 
σύντομα, δασκάλα, και δεν έχει 
παραλλαγές. 



2. Πώς είναι το εργασιακό σας 
περιβάλλον; 

 Το εργασιακό μου περιβάλλον είναι 
πολύ ευχάριστο, γιατί δουλεύω με 
παιδιά μικρής ηλικίας που έχουν 
απίστευτη ζωντάνια, χιούμορ και 
όρεξη να μάθουν καινούρια πράγματα. 
Έτσι έχω πολύ καλή διάθεση κάθε 
πρωί που πηγαίνω στο σχολείο. 
Τέλος, σε όλο αυτό παίζει σημαντικό 
ρόλο το ότι και οι συνάδελφοί μου 
είναι πολύ πρόσχαροι και φιλικοί! 



3. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε 
χρήσιμες γι’ αυτό το επάγγελμα; 

 Δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας 
δάσκαλος είναι: 

                                                          διάθεση  
επιμονή                              
                                                       γνώσεις  
  υπομονή  
                                                     φαντασία 
    κατανόηση 
                                                   συνεργασία 
      επικοινωνία 
                                               μεταδοτικότητα  
        δημιουργικότητα 
                                      αγάπη για τα παιδιά                                                     



4. Ποια στοιχεία της 
προσωπικότητας θεωρείται 
χρήσιμα γι’ αυτό το επάγγελμα; 

 Η υπομονή σε συνδυασμό με την 
καλή πρόθεση για κάθε μαθητή 
θεωρώ ότι είναι τα πιο ουσιαστικά. 
Δεν μπορώ, όμως, να παραλείψω και 
τον προγραμματισμό και την 
οργανωτικότητα που διακρίνουν την 
προσωπικότητά μου. 



5. Ποια ερεθίσματα στην παιδική και 
εφηβική ηλικία σας ώθησαν να 
ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

 Μου άρεσαν πάντα τα βιβλία και η 
ενασχόληση με τα παιδιά. Ύψιστη 
σημασία, όμως στον επαγγελματικό 
μου προσανατολισμό, είχε και το 
γεγονός ότι είχα εξαιρετικούς 
δασκάλους και καθηγητές όταν 
ήμουν μαθήτρια και, δεν σας κρύβω, 
ότι εύχομαι και οι δικοί μου μαθητές 
να με θυμούνται με νοσταλγία στο 
μέλλον.    



6. Τι σπουδές ή κατάρτιση 
ακολουθήσατε; 

 Αποφοίτησα από το τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στο οποίο είχα εισαχθεί με 
πανελλήνιες εξετάσεις από το 
Γενικό Λύκειο. 



7. Τι σας προσφέρει και τι σας 
στοιχίζει αυτό το επάγγελμα; 

 Ωραία ερώτηση! Μου προσφέρει 
ψυχική και ηθική ευχαρίστηση που 
διακρίνεται από ανιδιοτέλεια και, 
επαφή με τα παιδιά, που είναι η χαρά 
της ζωής! Αν και απαιτεί ιδιαίτερη 
προετοιμασία και προσωπικό χρόνο, 
η ηθική ικανοποίηση σε ανταμείβει, 
και έτσι νιώθεις πολύ 
ευχαριστημένος. 



8.Ποιά συμβουλή θα δίνατε σε κάποιο 
νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το 
επάγγελμα; 

 Πρέπει να έχει πολύ όρεξη, ψυχική 
δύναμη, και για να νιώθει 
ικανοποιημένος και ισορροπημένος, 
προπαντός να αγαπάει τα παιδιά και 
να δίνει πάντα προτεραιότητα στη 
διαφορετικότητά τους!    



Από την μαθήτρια,  
Νικολέτα Κωστούρου 


