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Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τη σχέση των μάκρο- ευρωπαϊκών πολιτικών με τις 
πολιτικές που τα κράτη μέλη διαμορφώνουν/υιοθετούν και εφαρμόζουν εντός των 
εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Το ειδικό θέμα στο οποίο εστιάζεται η 
μελέτη είναι οι αλλαγές στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ταυτότητα των 
εκπαιδευτικών, όπως αυτές εγγράφονται στα προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης 
και επιστημονικής τους συγκρότησης, δηλαδή τα προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ως κεντρικός στόχος της διατριβής έχει 
αναδειχθεί η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου για τη συστηματική ανάλυση των 
προγραμμάτων, ώστε να γίνουν κατανοητά τα παιδαγωγικά μηνύματα που 
μεταφέρονται στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και να αναδειχθούν τα 
χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας που προβάλλονται σήμερα ως 
κυρίαρχα από την επίσημη ρητορική  των εν λόγω Τμημάτων.   

Η θέση μας είναι ότι στις σημερινές συνθήκες της διαπραγμάτευσης, ο 
καθοριστικός παράγοντας για το πώς οι προτεινόμενες από το μάκρο και μέσο 
επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής αλλαγές υλοποιούνται, είναι το ‘φίλτρο’ των ίδιων 
των τμημάτων. Παράγοντες όπως, η ιστορική πορεία συγκρότησης, η παράδοση και 
το σύγχρονο οργανωτικό προφίλ των ιδρυμάτων-τμημάτων άλλοτε λειτουργούν ως 
δυνάμεις συντήρησης, άλλοτε ως δυνάμεις προώθησης, και άλλοτε ως λιγότερο ή 
περισσότερο ισχυρές δυνάμεις ‘αντίστασης’ και ‘προσαρμογής’ των προωθούμενων 
‘άνωθεν’ ή ‘έξωθεν’ πολιτικών. Τέτοιες πολιτικές λόγω των επιδράσεων που ασκούν 
στο υπό μελέτη πεδίο των προγραμμάτων θεωρούνται α) το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ενέργεια 
2.2.2) για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β)  το πρόγραμμα Tuning Education Structures in 
Europe για την προώθηση της μεθοδολογίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 
του λόγου των ικανοτήτων στα προγράμματα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης. Τα ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται, λοιπόν, είναι πώς το κάθε 
τμήμα ξεχωριστά αντιδρά και διαχειρίζεται τις σύγχρονες προκλήσεις της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, τι αλλαγές προωθεί στο πρόγραμμά του και τελικά τι 
συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές πρώτον για τα πεδία των επιστημών της εκπαίδευσης 
και της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και δεύτερον για τις επαγγελματικές ταυτότητες 
των νέων εκπαιδευτικών.  

Η μελέτη αντλεί έννοιες από την κοινωνιολογία της γνώσης και ιδιαιτέρα τη 
θεωρητική οπτική του Β. Bernstein (1990, 2000). Το κύριο επιχείρημα, το οποίο 
οφείλουμε στον Bernstein, είναι ότι ο τρόπος που η γνώση επιλέγεται, π.χ. για να 
συγκροτηθεί ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, είναι 
εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση, αφενός των αλλαγών που συμβαίνουν στο 
ευρύτερο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου των επιπτώσεων που αυτές 
συνεπάγονται στο επίπεδο των εκπαιδευτικών πρακτικών και το μικρο-επίπεδο των 
εκπαιδευτικών από την άποψη των επιστημονικών και επαγγελματικών ταυτοτήτων 
που συγκροτούν.  


