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Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων
στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες της Ελλάδας.

Θωµάς Μπάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων και
νηπιαγωγών την οποία έλαβαν από τις σχολές που φοίτησαν την περίοδο από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους το 1834 µέχρι την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών το 1990.
Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την πορεία εξέλιξης της διοικητικής
κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων της χώρας µας στη µεγάλη αυτή
χρονική περίοδο. Η παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων τα οποία αποδελτιώθηκαν από τα
νοµοθετικά κείµενα και τα προγράµµατα σπουδών δείχνουν ότι σε µικρό ή µεγάλο βαθµό σε
όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου την οποία ερευνά η παρούσα εργασία, υπήρχε
πρόβλεψη για παροχή διοικητικής κατάρτισης στους υποψήφιους νηπιαγωγούς και δασκάλους.

ΛΕΞΕΙΣΚΛΕΙΔΙΑ: Διοικητική κατάρτιση, σχολική νοµοθεσία, Διδασκαλεία, Παιδαγωγικές
Ακαδηµίες, Σχολές Νηπιαγωγών, Προγράµµατα σπουδών.
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The administrative training of candidates kindergarten teachers and
teachers in colleges teachers and pedagogical academies of Greece.

Thomas Bakas

ABSTRACT
This study refers to the administrative training of candidates’ school teachers and of
kindergarten teachers which they have received from schools which attended the period since
the founding of the Modern Greek state in 1834 until the abolition of Pedagogical Academies
1990.The aim of this paper is to present and analyze the evolution of management training
for candidates’ school teachers and of kindergarten of our country in this great period.The
presentation and analysis of data which are cataloged from legislative texts and curricula
show that a small or large extent throughout the duration of the period to which is
investigating the present work, there was provision for provide administrative training for
candidates school teachers and kindergarten teachers.

KEYWORDS: Management training, law school, Teaching Centre, Educational Academies,
Schools Early Childhood Curricula.
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ΕΙΣΑΓ�ΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης της την ιστορική εξέλιξη της
διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στις σχολές
κατάρτισής τους από το 1834 µέχρι το 1990.Είναι µια προσπάθεια διερεύνησης του
ζητήµατος στο πλαίσιο της Ιστορικής Παιδαγωγικής µε περιγραφικό τρόπο και µε
βάση τις ειδικότερες σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.

Το υλικό της εργασίας, προέρχεται κύρια από πρωτογενείς πηγές, και είναι ειδικά
κείµενα νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
εισηγητικές εκθέσεις νοµοσχεδίων, συλλογές νοµοθεσίας κ.α. Όλα τα κείµενα τα
οποία συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε τη
διοικητική κατάρτιση των µελλοντικών εκπαιδευτικών από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους µέχρι και την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών το
1990 και την ανάληψη της εκπαίδευσης των δασκάλων και νηπιαγωγών από τα
Πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά Τµήµατα τετραετούς φοίτησης.

Η εργασία έχει στόχο να συγκεντρώσει όλα τα σχετικά τεκµήρια και στη συνέχεια να
παρουσιάσει µε συστηµατικό τρόπο τα σηµαντικότερα σηµεία εξέλιξης της διοικητικής
κατάρτισης των δασκάλων και νηπιαγωγών. Τέλος στόχος της εργασίας είναι να
αναλύσει και να σχολιάσει κριτικά τα παραπάνω µέτρα σε σχέση µε την ισχύουσα
κάθε φορά κοινωνικοοικονοµική και πολιτική κατάσταση.

Η µέθοδος προσέγγισης της µελέτης είναι η ιστορική κοινωνιολογική. Με τη µέθοδο
αυτή θα επιδιωχθεί µετά τη συγκέντρωση, παρουσίαση και ανάλυση των σχετικών
ιστορικών τεκµηρίων να δοθεί µια πλήρης εικόνα της εξέλιξης της διοικητικής
κατάρτισης των υποψηφίων δασκάλων και νηπιαγωγών. Η περίοδος συγκέντρωσης
του υλικού αφορά τα 150 περίπου χρόνια που πέρασαν από την ψήφιση του πρώτου
νόµου το 1834 για την ίδρυση διδασκαλείου του ελληνικού κράτους µε σκοπό τη
µόρφωση των δασκάλων το οποίο είχε το όνοµα «διδασκαλοδιδακτήριο», (Δηµαράς
Α΄, 1983: 49) και ήταν το πρώτο διδασκαλείο του κράτους.

Στο τέλος µετά την παρουσίαση και ανάλυση των επιµέρους ρυθµίσεων για το θέµα
θα γίνει µια συνολική εκτίµηση και θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα
συµπεράσµατα της διαχρονικής εξέλιξης του θέµατος.
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ�Ν ΝΗΠΙΑΓ�Γ�Ν ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
Οι πρώτες νηπιαγωγοί του 19ου αιώνα οι οποίες δίδαξαν στα ελληνικά νηπιαγωγεία
καταρτίζονταν διοικητικά µε τα εγχειρίδια της νηπιαγωγικής µεθόδου επειδή δεν
υπήρχαν οργανωµένες σχολές κατάρτισης. Στη συνέχεια όταν ιδρύθηκε το
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας, αλλά και τα άλλα Διδασκαλεία τα οποία
λειτούργησαν, µε µονοετή φοίτηση, είτε µε περισσότερα χρόνια η διοικητική
κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών ήταν περιορισµένη.

Ο θεσµός του νηπιαγωγείου εµφανίστηκε στην Ευρώπη γύρω στο 1840 µε τη µορφή
και το όνοµα των Kindergarten (Παιδικών κήπων) µε ιδρυτή το Γερµανό Friedrich
Froebel. Την ίδια περίπου περίοδο άρχισε να λειτουργεί και στην Ελλάδα ο θεσµός,
από ξένους ιεραποστόλους, όπως το ζεύγος των Αµερικανών Hill και το Γερµανό
Hildner, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς όπως τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και από
δήµους (Χαρίτος, 1998: 8598).

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης και λειτουργίας των νηπιακών σχολείων στην
Ελλάδα πρόεκυψε η ανάγκη να υποστηριχθούν οι πρώτες νηπιαγωγοί στο
εκπαιδευτικό τους έργο, αφού δεν είχαν κάποια ειδική κατάρτιση. Επειδή το κρατικό
ενδιαφέρον απουσίασε, από αυτόν τον τοµέα, την προσπάθεια ανέλαβαν ιδιωτικοί
φορείς και εξέδωσαν ειδικά εγχειρίδια τα οποία βασίστηκαν σε ξένες εκδόσεις και
είχαν µεθοδολογικές οδηγίες για τις νηπιαγωγούς. Κυκλοφόρησαν το 19ο αιώνα
αρκετά εγχειρίδια νηπιαγωγικής µεθόδου στην ελληνική γλώσσα, τα οποία έδιναν στις
νηπιαγωγούς, οργανωτικές, διοικητικές, παιδαγωγικές και µεθοδολογικές οδηγίες. Τα
εγχειρίδια νηπιαγωγικής που κυκλοφόρησαν ήταν: 1) Εγχειρίδιον εις χρήσιν των

Νηπιακών σχολείων, εν Σµύρνη, εκ της τυπογραφίας Γ. Γριφίτου, 1841, 2)
Εγχειρίδιον διδασκαλίας προς χρήσιν των νηπιακών σχολείων (εις τµήµατα δύο).
Όπως διδάσκεται εν τοις σχολείοις των κ.κ. Χιλλ, Εν Αθήναις 1859, 3) Ι. Κοκκώνη Ε,
Εγχειρίδιον περί Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως ή Οδηγός περί µεθόδων διδακτικών
συνδιδακτικής και µικτής και περί νηπιακών σχολείων. Μέρος Β΄. Περί παιδαγωγίας
και νηπιακών σχολείων, Εν Αθήναις 1863, Ιφ. Παπαγεωργίου, Συµβουλαί περί
Διευθύνσεως των Νηπιαγωγείων και πραγµατογνωσία, Αθήνησι, εκ του τυπογραφείου
της Φιλοκαλίας, 1877.

Η κατάρτιση των νηπιαγωγών αλλά και γενικότερα η προσχολική αγωγή και η
εκπαίδευση των κοριτσιών κατά το 19ο αιώνα, όπως αναφέρθηκε, είχε αφεθεί από το
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ελληνικό κράτος στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο πρώτος νόµος, ο νόµος ΒΤΜΒ΄ του
1895, (ΕτΚ, 37/05101895, τχ. Α΄) ο οποίος καθιέρωσε την προσχολική αγωγή στην
Ελλάδα προέβλεπε αυτή την παραχώρηση στο αρθρ. 3 µε τη διατύπωση ότι: «Τά

νηπιαγωγεία συνιστώνται τη αδεία του επί τής Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου
υπό ιδιωτών,…». Γι’ αυτό θα παρατηρήσουµε κατά την ιστορική εξέλιξη της
µόρφωσης των νηπιαγωγών ότι δεν υπήρχε κανένα κρατικό ενδιαφέρον ούτε και για
τα προγράµµατα της κατάρτισής τους για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Το πρώτο Διδασκαλείο για την κατάρτιση Νηπιαγωγών ιδρύθηκε στο ξεκίνηµα του
θεσµού δύο χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου ΒΤΜΘ΄, το 1897. Η ίδρυσή του έγινε
από την Ένωση Ελληνίδων της οποίας πρόεδρος ήταν η Αικατερίνη Λασκαρίδου. Στο
Διδασκαλείο αυτό, το οποίο ήταν το µοναδικό ίδρυµα στο οποίο εκπαιδεύονταν οι
νηπιαγωγοί από το 1897 µέχρι το 1914 παρατηρούµε από το πρόγραµµα των
µαθηµάτων ότι δεν υπήρχαν µαθήµατα διοικητικής κατάρτισης των νηπιαγωγών. Το
Διδασκαλείο λειτούργησε ως µονοτάξιο από το 1897 µέχρι το 1900, ως διτάξιο την
περίοδο 19001908 και ως τριτάξιο στη συνέχεια µέχρι το 1929. Από τη χρονολογία
εκείνη άρχισε να λειτουργεί ως τετρατάξιο µέχρι το 1959 οπότε καταργήθηκε και
µετατράπηκε σε Σχολή Νηπιαγωγών σύµφωνα µε το πρότυπο των Παιδαγωγικών
Ακαδηµιών οι οποίες λειτουργούσαν από το 1933 για τη µόρφωση των δασκάλων. �ς
σπουδάστριές του γινόταν δεκτές για φοίτηση πτυχιούχες δασκάλες και «…νεάνιδες

κεκτηµέναι απολυτήριο της ανώτατης τάξης των πλήρων Παρθεναγωγείων ηλικίας
άνω των 16 ετών κα αµέµπτου συµπεριφοράς». (ΦΕΚ 120/8 Ιουνίου 1904, «Περί
αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου
Νηπιαγωγών», άρθρο 3), (Μπουζάκης Α΄, 2002: 358).
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν υπήρχε µάθηµα αυτοτελές για τη διοικητική
κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών µέσα στο πρόγραµµα του Διδασκαλείου
Νηπιαγωγών της Ένωσης Ελληνίδων το οποίο παρουσιάζεται στη λογοδοσία της
Ένωσης το 1908 (Μπουζάκης Α΄, 2002: 357361). Μέσα όµως στο µάθηµα της
Παιδαγωγικής το οποίο διδάσκονταν µόνο στη Γ΄ τάξη του Διδασκαλείου υπήρχαν
ενότητες οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα για απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων
διοικητικής ικανότητας και ελέγχου της σχολικής τάξης. Τέτοιες ενότητες οι οποίες
διδάσκονταν στο µάθηµα της Παιδαγωγικής ήταν: «για την προσταγήν», «περί

ποινών και αµοιβών», για την «επιτήρησιν», «πως εκπαιδεύει το σχολείον εις την
ησυχίαν, την τάξιν κ.α» (Μπουζάκης Α΄, 2002: 360).
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Η πρώτη αναφορά για διοικητική κατάρτιση των νηπιαγωγών σε σχολή γίνεται στο
Διάταγµα της 16 Ιανουαρίου 1919 (ΦΕΚ 18/25011919, τχ. Α΄), µε τον τίτλο «Περί

προγράµµατος των µαθηµάτων του Ανωτέρου Τµήµατος των Διδασκαλείων των
Νηπιαγωγών», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 495).Το Ανώτερο Τµήµα είχε ιδρυθεί µε το Ν.
1612/15121918, (ΦΕΚ 2/03011919, τχ. Α΄). Είχε δύο τάξεις, και µπορούσαν να
φοιτήσουν µε εξετάσεις όσα κορίτσια διέθεταν πτυχίο νηπιαγωγού ή δασκάλας, κατά
προτίµηση όµως νηπιαγωγού. Στο τµήµα αυτό εκπαιδεύονταν για να διοριστούν στη
συνέχεια ως διδακτικό προσωπικό στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών ή στα Διδασκαλεία
Θηλέων και σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στα οποία αναλάµβαναν να διδάξουν
χειροτεχνικά µαθήµατα, οικιακά ή καλλιτεχνικά και ιχνογραφία. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους προβλεπόταν για τη διοικητική τους κατάρτιση να διδάσκεται στη Β΄
τάξη το µάθηµα «Η ισχύουσα σχολική νοµοθεσία, η σχετική προς τον προορισµόν

των αποφοίτων του τµήµατος», (Β. Δ. 1611919, Φύλο ΕτΚ, αρ. 18, τχ. Α'/25
Ιανουαρίου 1919).

Μετά την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 και την ψήφιση του νόµου
4367/1929 (ΦΕΚ 291/17081929, τχ. Α΄) µε τίτλο «Περί των Διδασκαλείων των

Νηπιαγωγών» δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες ρυθµίσεις στο θέµα αυτό. Έτσι και στο
Διάταγµα της 30 Σεπτεµβρίου 1930 (ΦΕΚ 342/08101930, τχ. Α΄), µε τον τίτλο

«Περί καθορισµού των εν τοις Διδασκαλείοις νηπιαγωγών διδασκοµένων µαθηµάτων
κλπ» δεν προβλέπεται σχετικό µάθηµα.
Η κατάρτιση των Νηπιαγωγών µέχρι το έτος 1956 δε γινόταν σε ανώτερες σχολές
αλλά σε σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, τα παραδοσιακά «Διδασκαλεία», εκτός από την
κατηγορία των Διευθυντριών των Εθνικών Αγροτικών Νηπιοτροφείων και Εθνικών
Παιδικών Σταθµών. Οι υποψήφιες νηπιαγωγοί για τις θέσεις αυτές εκπαιδεύονταν σε
Σχολές µονοετούς διάρκειας, µετά την απόκτηση του απολυτηρίου του εξαταξίου
Γυµνασίου. Οι σχολές µονοετούς φοίτησης των Νηπιαγωγών λειτουργούσαν ως
παραρτήµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών σύµφωνα µε το Ν.Δ. 1976/10
Οκτωβρίου 1942, (ΦΕΚ 296/18111942, τχ. Α΄).
Το έτος 1957 παρατηρείται για πρώτη φορά η ένταξη στο πρόγραµµα µαθηµάτων
του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας και του µαθήµατος: «Διδακτική και

διοίκησις του νηπιαγωγείου µετά πρακτικών ασκήσεων», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 61).
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Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓ�Γ�Ν
Κατά την περίοδο λειτουργίας των Σχολών Νηπιαγωγών (19591985) σηµειώθηκε
αρκετή πρόοδος στη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών γιατί
καθορίστηκαν είτε αυτόνοµα µαθήµατα, είτε ενότητες µέσα στα µαθήµατα της
παιδαγωγικής.

Το 1959 παρατηρείται µια σηµαντική στροφή στην εκπαίδευση των υποψηφίων
Νηπιαγωγών. Ψηφίστηκε το νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνεται στο ΝΔ
3997/9101959, (ΦΕΚ 226/20101959, τχ Α΄), «Περί Σχολής Νηπιαγωγών και

άλλων τινών διατάξεων», όπως µετονοµάστηκε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών
Καλλιθέας, κατά τα πρότυπα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, µε διετή υποχρεωτική
φοίτηση µετά την απόκτηση του απολυτηρίου του εξαταξίου Γυµνασίου. Από τότε
αρχίζει µια άλλη περίοδος στη µόρφωση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Στο άρθρο 3,
παραγρ. 1, εδαφ. 1, του παραπάνω νόµου περιγράφονται τα διδασκόµενα µαθήµατα
και προβλέπεται να διδάσκονται οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί ένα σχετικό µάθηµα
εκπαιδευτικής διοίκησης το µάθηµα µε αύξοντα αριθµό 5 και µε τον τίτλο «Διδακτική

και διοίκησις του νηπιαγωγείου µετά πρακτικών ασκήσεων», (Μπουζάκης Β΄, 2002:
226).

Η κατάρτιση των νηπιαγωγών συνεχίστηκε µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
στο επόµενο διάστηµα. Στο Β.Δ./711 1969 (ΦΕΚ 750/15111969, τχ Β΄), µε τίτλο

«Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος……των παρά Παιδαγωγικαίς
Ακαδηµίαις Μονοετών Τµηµάτων Εκπαιδεύσεως Νηπιαγωγών», προβλέφτηκαν
ορισµένες ενότητες διοικητικής κατάρτισης στο µάθηµα «Γενική Παιδαγωγική και

Θεωρία της Προσχολικής Αγωγής». Οι σχετικές µε τη διοίκηση της εκπαίδευσης
ενότητες ήταν οι εξής: «Η προσχολική αγωγή: Το Νηπιαγωγείον και ο Παιδικός

Σταθµός. Η Νηπιαγωγός ως προσωπικότης. Η παιδαγωγική αγάπη. Εξωτερική και
εσωτερική οργάνωσις της εργασίας και ζωής εν τω Νηπιαγωγείω. Ιστορία του
Νηπιαγωγείου. Σύγχρονοι εξελίξεις και σύγχρονος οργάνωσις της προσχολικής
αγωγής. Διοίκησις του Νηπιαγωγείου: Η νηπιαγωγός εν τη τάξει. Η νηπιαγωγός ως
διευθύντρια του Νηπιαγωγείου. Συνεργασία Νηπιαγωγείου και οικογενείας. Το
Διδακτήριον και αι εγκαταστάσεις του Νηπιαγωγείου, σκόπιµος οργάνωσις και
φιλόκαλος εµφάνισις αυτού», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 361).
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Ύστερα από δύο χρόνια µε την υπουργική απόφαση 137201/12101971 (ΦΕΚ
869/12101971, τχ. Β΄) και µε θέµα «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών

Νηπιαγωγών», η οποία εκδόθηκε πριν τη δηµοσίευση του νόµου 1057/1971,
ιδρύθηκαν δύο Σχολές Νηπιαγωγών, µία στην Καρδίτσα και µία στη Θεσσαλονίκη.
Στην παραπάνω απόφαση προβλέπονταν να διδάσκεται µάθηµα µε τίτλο «Οργάνωσις

και Διοίκησις Εκπαιδεύσεως» για 1 ώρα την εβδοµάδα στο Α΄ έτος, (Μπουζάκης Β΄,
2002: 487). Δύο µήνες αργότερα δηµοσιεύτηκε το Ν.Δ. 1057/17121971, (ΦΕΚ,
271/23121971, τχ. Α΄) το οποίο επικύρωσε την απόφαση αυτή, αλλά στα
διδασκόµενα µαθήµατα των Σχολών δε γίνεται καµία αναφορά για διοικητική
κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Μετά από ένα χρόνο συντάχθηκε και
δηµοσιεύτηκε το Β.Δ. αριθ. 7/30 Δεκεµβρίου 1972 (ΦΕΚ, 2/10011973, τχ. Α΄) µε
τον τίτλο «Περί του �ρολογίου και αναλυτικού Προγράµµατος των µαθηµάτων και

ασκήσεων των σχολών νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών». Αλλά και στο διάταγµα
αυτό δεν προβλέπεται ιδιαίτερο µάθηµα για την οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης. Προβλέπεται µόνο η διδασκαλία ενοτήτων ενταγµένων σε διάφορα
µαθήµατα, όπως στα τρία µαθήµατα: «Γενική Παιδαγωγική», «Ιστορία της

Προσχολικής Αγωγής» και «Γενική Διδακτική». Στο µάθηµα «Γενική Παιδαγωγική» το
οποίο προβλεπόταν να διδάσκεται στο Α΄ έτος υπήρχαν οι εξής ενότητες: «Βαθµίδες

Αγωγής, Η Προσχολική Αγωγή. Έννοια, σκοπός σηµασία και µέσα ταύτης. Ιδρύµατά
της, ιδία δε ο θεσµός του Νηπιαγωγείου. Η Νηπιαγωγός. Κλήσις, µόρφωσις, ειδική
κατάρτησις. Μελέτη νηπίου. Συλλογή στοιχείων. Τήρησις ατοµικού Δελτίου και
ατοµικού φακέλου. Συνεργασία Νηπιαγωγείου και οικογενείας», (Μπουζάκης Β΄,
2002: 487). Στο µάθηµα «Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής» ενταγµένες ήταν οι
ενότητες: «Σκοπός του µαθήµατος. Ανυπαρξία οργανωµένης προσχολικής αγωγής

µέχρι του 19ου αιώνος. Η οργάνωσις της Προσχολικής Αγωγής στην Ελλάδα.
Αικατερίνη Λασκαρίδου. Η προσχολική αγωγή εις άλλας χώρας. Παγκόσµιος
Οργάνωσις Προσχολικής Αγωγής, Ο.Μ.Ε.Ρ.», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 488). Επίσης στο
µάθηµα «Γενική Διδακτική» του Α΄ έτους προβλέπονταν η διδασκαλία σχετικών
ενοτήτων οργάνωσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου όπως: «Το πρόγραµµα του

Νηπιαγωγείου. Επιδιωκόµενοι υπ’ αυτού σκοποί. Το ηµερήσιον πρόγραµµα του
Νηπιαγωγείου. Διάρκεια τούτου. Τα περί κοπώσεως των νηπίων. Αι εγκαταστάσεις και
ο εξοπλισµός του Νηπιαγωγείου (κτίριον, αίθουσαι, επίπλωσις, διευθέτησις αυτών,
προαύλιον, σχολικός κήπος και ζωοτεχνικαί εγκαταστάσεις. Οργάνωσις και λειτουργία
του Νηπιαγωγείου. Σχολική Ζωή εντός αυτού, (εκθέσεις χειροτεχνηµάτων, εορταί,
κουκλοθεατρον, δραµατοποιήσεις), (Μπουζάκης Β΄, 2002: 613).
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Αρκετά χρόνια αργότερα, περίπου σε µια δεκαετία, στο Π.Δ. 309/25 Ιουλίου 1984
(ΦΕΚ, 114/10081984, τχ. Α΄) µε τον τίτλο «�ρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα

των µαθηµάτων και ασκήσεων των σχολών νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών»,
καθορίζεται η διδασκαλία αυτοτελούς µαθήµατος και προβλέπεται να διδάσκεται στο
Α΄ έτος σπουδών για 1 ώρα την εβδοµάδα. Το µάθηµα έχει τον τίτλο «Οργάνωση και

Διοίκηση της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Προσχολικής», (Μπουζάκης Β΄, 2002:
613).Το περιεχόµενο του µαθήµατος καθορίζεται µε τις παρακάτω γενικές ενότητες:

«α) Σύντοµη εξέταση της δοµής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, β),
Ιδιαίτερη εξέταση της δοµής και οργάνωσης της Προσχολικής Αγωγής, γ) Μελέτη των
κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, δ),
Διοικητική αποκέντρωση σε σχέση µε τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν για την
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων (Νηπιαγωγεία πόλεων, χωριών,
πυκνοκατοικηµένων, αραιοκατοικηµένων περιοχών, µεµακρυσµένων συνοικισµών και
άλλων περιοχών µε ειδικές συνθήκες», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 614615).
ΔΙΑΠΙΣΤ�ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ�Ν ΥΠΟΨΗΦΙ�Ν ΝΗΠΙΑΓ�Γ�Ν
Από την παράθεση των σχετικών ρυθµίσεων στα νοµοθετικά κείµενα και στα
προγράµµατα σπουδών των υποψηφίων νηπιαγωγών η οποία έγινε πιο πάνω
διαπιστώνεται ότι το πρώτο µισό του 19ου αιώνα δεν υπήρχε ειδική διοικητική
κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Λίγο πριν και µετά την ίδρυση της Σχολής
Νηπιαγωγών το 1959 υπήρχε η πρόνοια του νοµοθέτη ώστε η καταρτιζόµενη
νηπιαγωγός να αποκτά εκτός από τις παιδαγωγικές γνώσεις, και ειδικές οργανωτικές
και διοικητικές γνώσεις για το χώρο εργασίας της και για το επιτελούµενο έργο της.
Αυτή η κατάρτιση θεωρούνταν και θεωρείται ακόµη και σήµερα απαραίτητη διότι η
νηπιαγωγός διορίζονταν και διορίζεται σε µονοθέσια νηπιαγωγεία, τα οποία είναι και
τα περισσότερα που λειτουργούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Στο
νηπιαγωγείο είναι µόνη της και αναλαµβάνει εκτός από το εκπαιδευτικό έργο που
είναι διδακτικό και παιδαγωγικό και όλα τα διοικητικά καθήκοντα του νηπιαγωγείου.
Εποµένως η διοικητική κατάρτιση σε όποιο βαθµό γινόταν στις σχολές κατάρτισης
έδινε εφόδια στην καταρτιζόµενη νηπιαγωγό ώστε να έχει ετοιµότητα και επάρκεια
προκειµένου να ανταποκριθεί στο επιστηµονικό και επαγγελµατικό της έργο.

Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι οι σχολές κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών
ήταν λίγες και ότι τα προγράµµατα σπουδών τους εγκρίνονταν από το Υπουργείο
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Παιδείας. Αυτός ο συγκεντρωτισµός και η ενιαία κατεύθυνση είχαν σαν αποτέλεσµα
να υλοποιούνται τα προγράµµατα απ’ όλα τα Διδασκαλεία ή τις Σχολές Νηπιαγωγών
του κράτους. Η παρουσία ή έλλειψη µαθηµάτων διοικητικής κατάρτισης στο
πρόγραµµα είχε σαν συνέπεια την κατάρτισή τους ή όχι σε αυτό το γνωστικό
αντικείµενο.

Επίσης διαπιστώνεται ότι η διοικητική κατάρτιση των νηπιαγωγών, στο Διδασκαλείο
Καλλιθέας, αλλά και στα άλλα Διδασκαλεία µονοετούς φοίτησης ήταν είτε λίγη, είτε
ανύπαρκτη. Στις δε Σχολές Νηπιαγωγών οι οποίες λειτούργησαν στη συνέχεια γινόταν
είτε µε ιδιαίτερο µάθηµα είτε µέσα από τα παιδαγωγικά µαθήµατα στα οποία
προβλέπονταν η διδασκαλία ειδικών θεµατικών ενοτήτων και η σχετική πρακτική
άσκηση.

Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τ�Ν

ΥΠΟΨΗΦΙ�Ν

ΔΑΣΚΑΛ�Ν

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣ�Ν
Η κατάρτιση στα Διδασκαλεία
Η κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων στα Διδασκαλεία άρχισε µε τον οδηγό της
αλληλοδιδακτικής και συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο λειτουργίας τους µε ειδικά
µαθήµατα νοµοθεσίας και διοίκησης της εκπαίδευσης. Στο πρώτο διδασκαλείο
εκπαίδευσης των δασκάλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο ιδρύθηκε
µε το νόµο της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 «Περί Δηµοτικών Σχολείων», (ΕτΚ 11, 311
Μαρτίου 1834) δεν υπήρχε στο πρόγραµµα των µαθηµάτων σχετικό µάθηµα και
ενότητα για τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων, (Dimaras: 1973). Το
βάρος του κύκλου των µαθηµάτων δινόταν στην διδασκαλία και εφαρµογή του

«Οδηγού της αλληλοδιδακτικής Μεθόδου» του Κοκκώνη ο οποίος περιελάµβανε
ενότητες όπως «περί κατάλληλου διδακτηρίου, περί διοργανισµού του σχολείου, περί

διακοπών, περί των χρεών του δηµοδιδασκάλου κ.α.» καθώς και διδακτικές,
παιδαγωγικές, οργανωτικές, διοικητικές οδηγίες, κατευθύνσεις και συµβουλές προς
τους δασκάλους, (Αµαριώτου, 1937: 66, Δηµαράς Α, 1983: 92102)

Ο «Οδηγός» εφαρµόζονταν από τους διορισµένους δασκάλους και έπρεπε να τηρείται
απαρέγκλιτα (Haralampides: 1935). Η κατάρτιση σε αυτό το επίπεδο συνεχίστηκε
όσο διάστηµα λειτούργησε το Διδασκαλείο. Το Διδασκαλείο λειτούργησε από το 1834
µέχρι το 1863 οπότε καταργήθηκε µε απόφαση της Βουλής στις 22 Νοεµβρίου 1863
διότι θεωρήθηκε «…όλως περιττόν και λίαν επιβλαβές», (Δηµαράς Α, 1983: 177).
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Στη συνεδρίαση της 25 Ιανουαρίου 1864 εγκρίθηκε ψήφισµα από τη Βουλή για
µεταρρύθµιση του µέχρι τότε υφιστάµενου Διδασκαλείου στο οποίο προβλέπονταν να
αφαιρεθούν τα περιττά µαθήµατα και να προστεθούν µερικά «ειδικά και χρήσιµα τοις

δηµοδιδασκάλοις µαθήµατα» µεταξύ των οποίων και το µάθηµα «Η δηµοδιδασκαλική
νοµοθεσία και αι διάφοροι προς αυτήν νοµολογίαι», (Δηµαράς Α, 1983: 182184).
Στο ενδιάµεσο διάστηµα από το 1863 µέχρι το 1878 που έγινε η ανασύσταση του
Διδασκαλείου η επιλογή των δασκάλων γινόταν µε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής του
Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως από την οποία δεν
εξετάζονταν οι διοικητικές γνώσεις των υποψηφίων αλλά ορισµένες µόνο βασικές
γνώσεις, (Kipper: 1897).

Στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ιδρύσει το 1876 «Ο Σύλλογος προς

διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων», για τον υπόδουλο ελληνισµό, αφού η
Θεσσαλονίκη ήταν ακόµη υπό την Οθωµανική αυτοκρατορία, υπήρχε σχετική
πρόβλεψη για τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων. Στον Κανονισµό
του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης και στα περιεχόµενα του µαθήµατος «Παιδαγωγικά»
το οποίο διδασκόταν στην Γ΄ τάξη για 4 ώρες την εβδοµάδα, προβλέπονταν να
διδαχθούν οι παρακάτω σχετικές ενότητες: «Το διδασκαλικόν αξίωµα. Η διοργάνωσις

των δηµοτικών σχολείων και σχέσεις αυτών προς τα άλλα σχολεία. Η του σχολείου
διοίκησις. Σχέσεις του σχολείου προς την οικογένειαν, την πολιτείαν και την
εκκλησίαν. Η κατάστασις των δηµοτικών σχολείων εν τοις χριστιανικοίς έθνεσι της
Ευρώπης και της Αµερικής. Η περαιτέρω ανάπτυξις του διδασκάλου. Ανάγνωσις του
περί Παίδων Αγωγής του Πλουτάρχου και του Περί Παιδείας και τροφής περιεχοµένων
εν τη Πολιτεία και τους νόµους του Πλάτωνος», (Κανονισµός, 1877: 26). Δυο χρόνια
αργότερα, το 1878, ψηφίζεται ο νόµος ΧΘ΄/1878, (ΦΕΚ 7/24011878, τχ. Α΄) «Περί

συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις» και καθορίζεται η κατάρτιση των
διαταγµάτων τα οποία θα όριζαν την κατανοµή των µαθηµάτων κατά τάξη. Στο νόµο
δεν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη για τη διοικητική κατάρτιση των µελλοντικών
εκπαιδευτικών.

Με νεότερο νόµο αργότερα, µε το νόµο ΑΜ΄/1882 (ΦΕΚ 60/02071882 τχ. Α΄), ο
οποίος είχε τον τίτλο «Περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφεροµένων

εις τα Διδασκαλεία», έγινε συµπλήρωση στο Πρόγραµµα του Διδασκαλείου µε το
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µάθηµα «Σχολική Νοµοθεσία» του οποίου περιεχόµενο ήταν «οι παρ’ ηµίν κείµενοι

θεµελιώδεις νόµοι περί δηµοτικής εκπαιδεύσεως και ερµηνεία αυτών», (Μπουζάκης
Α΄, 2002: 203).

Το 1886 εκδόθηκε το Β.Δ. «Περί κατανοµής των µαθηµάτων και των ωρών

διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις» (ΦΕΚ 247/08091886, τχ. Α΄), το οποίο
προέβλεπε στη διδασκαλία της Γ΄ τάξης το µάθηµα «Ιστορία της νεωτέρας

παιδαγωγίας», µε περιεχόµενο «Ερµηνεία των παρ’ ηµίν κειµένων νόµων της
δηµοτικής Εκπαιδεύσεως και ανάπτυξις των υπό της πολιτείας επιβαλλοµένων
καθηκόντων τοις δηµοδιδασκάλοις», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 230).
Το 1888 εκδόθηκε το Β.Δ της 13 Σεπτεµβρίου 1888, (ΦΕΚ 242/17091888, τχ. Α΄),
το οποίο είχε τον τίτλο «Περί κατανοµής των µαθηµάτων και ωρών διδασκαλίας εν

τοις Διδασκαλείοις». Με το διάταγµα αυτό έγιναν νέες προσθήκες και τροποποιήσεις
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Διδασκαλείων και καθορίστηκε στη διδασκαλία της Γ΄
τάξης να υπάρχει, µε µικρή λεκτική τροποποίηση από την προηγούµενη ρύθµιση, το
µάθηµα «Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγικής, ερµηνεία των παρ’ ηµίν κειµένων

νόµων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως, και διδασκαλία των υπό της πολιτείας,
επιβαλλοµένων τοις διδασκάλοις καθηκόντων», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 240).
Το 1893 εκδόθηκε το πρώτο κρατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα για τα
µαθήµατα των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων θηλέων, το οποίο
υποχρεώνονταν να εφαρµόσουν και τα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία και Διδασκαλεία,
διότι µόνο έτσι είχαν δικαίωµα οι απόφοιτές τους να συµµετέχουν στις εξετάσεις για
χορήγηση πτυχίου δασκάλας, (Kastanos: 1920).

Στο διάταγµα αυτό µε τον τίτλο «Περί �ρολογίου και Αναλυτικού Προγράµµατος

µαθηµάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων», το
οποίο υπογράφηκε στις 20 Αυγούστου 1893 και δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 163/2108
1893, τχ, Α΄) προβλέφθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος «Παιδαγωγική». Στο
µάθηµα περιλαµβάνονται ενότητες όπως: Ιστορία της παιδαγωγίας, Ψυχολογία.

Λογική, Γενική Διδακτική, Παιδαγωγική σχολική, ειδική διδακτική και η ενότητα µε
τίτλο το διδακτικό επάγγελµα. Στην τελευταία ενότητα το περιεχόµενο που ορίζεται
είναι το εξής: «Η γένεσις και η αναπτυξις των δηµοτικών σχολείων. Αι σχέσεις του

δηµοτικού σχολείου µε την οικογένειαν, την πολιτείαν και την εκκλησίαν. Αξία του
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διδασκάλου, υποχρεώσεις και καθήκοντα αυτού. Η νοµοθεσία των δηµοτικών
σχολείων. Οι τρόποι περαιτέρω αναπτύξεως του διδασκάλου», (Μπουζάκης Α΄, 2002:
286).

Το 1902 έγινε αναµόρφωση του προγράµµατος των µαθηµάτων των Διδασκαλείων
θηλέων. Στο σχετικό Β.Δ., το οποίο υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 1902, µε τον τίτλο

«Περί προγράµµατος µαθηµάτων Διδασκαλείου θηλέων», (ΦΕΚ 154/22081902, τχ.
Α΄) καθορίστηκε να διδάσκεται στις υποψήφιες δασκάλες που φοιτούσαν στην Α΄
τάξη των τριτάξιων Διδασκαλείων το µάθηµα «Παιδαγωγικά». Μέσα στο περιεχόµενο
του µαθήµατος προβλέπονταν οι εξής ενότητες που σχετίζονται µε τη διοικητική
κατάρτισή τους: «Η αποστολή του δηµοδιδασκάλου. Οι µεγάλοι άνδρες στην ιστορίας

ως διδάσκαλοι του λαού. Το νέον δηµοτικόν σχολείον. Περί σχολικής τάξεως»,
(Μπουζάκης Α΄, 2002: 327).

Με το Ν. 3692/1 Απριλίου 1910, το οποίο είχε τίτλο «Περί του εν Αθήναις

Διδασκαλείου της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (ΦΕΚ, 132/05041910, τχ. Α΄), και
ειδικότερα µε το άρθρο 2 ρυθµίζεται σε κάποιο βαθµό και το θέµα της διοικητικής
κατάρτισης των υποψηφίων δασκάλων. Προβλέπεται η διδασκαλία του µαθήµατος

«Ψυχολογία, κοινωνική και πολιτειακή ηθική µετά παιδαγωγικών εφαρµογών, και
παιδαγωγικά µετά της νοµοθεσίας της δηµοτικής εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Α΄,
2002: 364).

Με το Β. Διάταγµα της 8 Οκτωβρίου 1911 καθορίστηκε το πρόγραµµα µαθηµάτων
όλων των τάξεων του Μαρασλείου Διδασκαλείου. Το πρόγραµµα προέβλεπε να
διδάσκεται επί 4 ώρες στην Δ΄ Τάξη το µάθηµα «Παιδαγωγική. Ιστορία του

Δηµοτικού Σχολείου και νοµοθεσία της δηµοτικής ηµών εκπαιδεύσεως», (ΕτΚ, αρ.
292, τχ. Α'/18 Οκτωβρίου 1911).

Την περίοδο 1913 αµέσως µετά την προσάρτηση των νέων χωρών γινόταν οι
προτάσεις της κυβέρνησης για προώθηση νέων νοµοσχεδίων και διεξάγονταν
σχετικές δηµόσιες συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και ειδικότερα για τη
µόρφωση των δασκάλων και νηπιαγωγών. Για το θέµα της ελλιπούς ή λίγης
διοικητικής κατάρτισης, όπως και σε άλλους τοµείς είχαν διατυπωθεί την περίοδο
εκείνη υποστηρικτικές απόψεις, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η άποψη του
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Δ. Γληνού ο οποίος υπήρξε και ο βασικός συντάκτης των Νοµοσχεδίων του
Τσιριµώκου το 1913, (Haralampides: 1935).

Σε δηµοσιεύσεις στον τύπο όπου γινόταν ανταλλαγή απόψεων, αναφέρεται ο Δ.
Γληνός απαντώντας στην επίκριση που ασκήθηκε για τα νοµοσχέδια του Υπουργού
Παιδείας Τσιριµώκου το 1913. Στα σχετικά δηµοσιεύµατα ο Δ. Γληνός γράφει ότι
δηµοσίευσε δεκαεφτά άρθρα στην εφηµερίδα «Νέα Ελλάδα». Τα άρθρα αυτά τα
συγκέντρωσε και τα δηµοσίευσε το 1925 σε έναν αυτοτελή τόµο µε τον τίτλο «Ένας

άταφος νεκρός». Ειδικότερα γράφει: «Σήµερα και η έκθεση και τα άρθρα είναι
δυσκολοέβρετα. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί ούτε παρακολούθησαν τότε τη συζήτηση.
Και όµως το εκπαιδευτικό µας σύστηµα ουσιαστικά µένει το ίδιο. Και η µεταρρύθµισή
του είναι πάντα ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήµατα της κοινωνικής µας οργάνωσης.
Γι’ αυτό θεώρησα χρήσιµο, σήµερα που ο δασκαλικός κόσµος πλατύτερα φωτίζεται
και θετικότερα ενδιαφέρεται για τα εκπαιδευτικά προβλήµατα, να του δοθεί και το
βοήθηµα αυτό, που ελπίζω πως πολύ θα του χρησιµέψει για να σχηµατίσει καθαρές
ιδέες για το οργανωτικό ζήτηµα των σχολείων µας», (Γληνός, 1925: γ΄).
Παρουσιάζοντας τις απόψεις για την κατάρτιση των διδασκαλισσών που γινόταν στα
διδασκαλεία θηλέων, και τα οποία ανήκαν στη µέση επαγγελµατική εκπαίδευση
γράφει τα εξής: «Αλλά και της ειδικής παιδαγωγικής εκπαιδεύσεως των µαθητριών

του διδασκαλείου το πρόγραµµα παρουσιάζει ουσιώδεις ατελείας. Ελλείπουσιν απ’
αυτού µαθήµατα, οία η υγιεινή του σχολείου, η ιστορία και νοµοθεσία της εν Ελλάδι
εκπαιδεύσεως, τα στοιχεία της παιδολογίας», (Γληνός, 1925: 71).
Με το Ν. Διάταγµα/26 Αυγούστου 1914, που έχει τίτλο «Περί του Ορισµού των εν

τοις διδασκαλείοις διδασκοµένων µαθηµάτων, ωρών διδασκαλίας κλπ», και το οποίο
στη συνέχεια κυρώθηκε µε το Ν. 381/1914 (ΦΕΚ 335/19111914, τχ. Α΄) ιδρύθηκαν
τα τριτάξια διδασκαλεία. Στα Διδασκαλεία αυτά προβλέπονταν η διδασκαλία στη Γ΄
τάξη του µαθήµατος «Παιδαγωγική» για 3 ώρες την εβδοµάδα µε ειδικότερο
περιεχόµενο τις εξής ενότητες: «Ιστορία του δηµοτικού σχολείου και της νοµοθεσίας

της δηµοτικής ηµών εκπαιδεύσεως, Σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων», (Μπουζάκης Α΄,
2002: 442).
Στο ίδιο διάταγµα προβλέπονταν να διδάσκεται στις προσαρτηµένες τάξεις στα
τριτάξια διδασκαλεία, οι οποίες ήταν ένα είδος µονοτάξιου Διδασκαλείου, ένα σχετικό
µάθηµα. Ήταν το µάθηµα Παιδαγωγική και προβλέπονταν να διδάσκεται για 3 ώρες
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την εβδοµάδα στο α΄ εξάµηνο µε τις ενότητες: «Παιδαγωγική, ιστορία της δηµοτικής

εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ’ ηµίν νοµοθεσία», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 443).
Με το Διάταγµα της 31 Ιανουαρίου 1915, (ΦΕΚ 55/06021915, τχ. Α΄) που έχει τον
τίτλο «Περί προσθήκης µαθήµατος εις τα εν Διδασκαλείοις διδασκόµενα»,
προστίθεται σε όσα προέβλεπε το προηγούµενο Β.Δ., ένα µάθηµα σχετικό µε τη
διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Το µάθηµα είχε τον τίτλο

«Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονοµίας» και διδάσκονταν για 1
ώρα την εβδοµάδα και στα δύο εξάµηνα α΄ και β, (Μπουζάκης Α΄, 2002: 459).

Στο Ν. 1242 Β΄ του 1919 µε τον τίτλο «Περί δηµοτικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ,
190/28081920, τχ. Α΄) που είναι κωδικοποίηση της µέχρι τότε νοµοθεσίας για τη
δηµοτική εκπαίδευση προβλέπεται στο άρθρο 50 στο µέρος ΙΙΙ και µε τον τίτλο
«Διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία δηµοτικής εκπαιδεύσεως», και ειδικότερα στο
«Κεφ. Α΄, Διδασκαλεία Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», να διδάσκεται στα τριτάξια
Διδασκαλεία και των δύο φύλλων το µάθηµα «ια) Η ιστορία και η ισχύουσα

Νοµοθεσία της παρ’ ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (Β. Ν.Δ. της 26 Αυγούστου
1914, άρθρον 2, εδάφιον 2)», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 505).
Στο Διάταγµα της 2 Φεβρουαρίου 1924 µε τίτλο «Περί του προγράµµατος των

µονοταξίων Διδασκαλείων», (ΦΕΚ, 26/07021924, τχ. Α΄) προβλέπεται η διδασκαλία
του σχετικού µαθήµατος µε τον εξής τίτλο: «3. Γενική Παιδαγωγική και Οδηγητική

µετά στοιχείων εκ της ιστορίας και της Νοµοθεσίας της παρ’ ηµίν Δηµοτικής
Εκπαιδεύσεως (από του Ιανουαρίου µέχρι τέλους του έτους, ώραι 3 καθ’ εβδοµάδα»,
(Μπουζάκης Α΄, 2002: 560). Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού προβλέπεται επίσης
και η παρακάτω ύλη: «Στοιχεία εκ της Ιστορίας και της Νοµοθεσίας της παρ’ ηµίν

δηµοτικής εκπαιδεύσεως. Τα εξ αυτών προκύπτοντα σηµερινά προβλήµατα του παρ’
ηµίν δηµοτικού σχολείου και αι περί αυτών σύγχρονοι παιδαγωγικαί ιδέαι».
(Μπουζάκης Α΄, 2002: 561).

Στο Ν. 3182/581924, (ΦΕΚ, 187/07081924, τχ. Α΄) µε τον τίτλο «Περί

Διδασκαλείων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως» προβλέφθηκε η σύσταση και λειτουργία
πολυτάξιων Διδασκαλείων. Με το άρθρο 2 του παραπάνω νόµου καθορίστηκε η
διδασκαλία του µαθήµατος «γ) Η Ιστορία και η ισχύουσα Νοµοθεσία της παρ’ ηµίν

Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 55 & 569).
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Στο Διάταγµα της 25 Ιανουαρίου 1929, (ΦΕΚ 33/29011929, τχ. Α΄) µε τίτλο «Περί

καθορισµού των διδακτέων µαθηµάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία» ορίζονται τα
διδασκόµενα µαθήµατα στην Πέµπτη τάξη των πεντατάξιων Διδασκαλείων. Στο
άρθρο 1 παραγρ. 8 προβλέπεται η διδασκαλία του µαθήµατος: «8. Ιστορία της παρ’

ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως και η ισχύουσα Νοµοθεσία». Για το µάθηµα
καθορίζεται το παρακάτω περιεχόµενο: «Η εκπαίδευσις κατά τους χρόνους της

δουλείας, η εκπαίδευσις του ελληνικού κράτους επί Καποδιστρίου, η δηµοτική
εκπαίδευσις και η µόρφωσις δηµοδιδασκάλων επί Όθωνος και Γεωργίου Α΄, ο νόµος
ΒΤΜΘ΄ και οι τροποποιήσαντες αυτόν νόµοι, η µόρφωσις δηµοδιδασκάλων κατά τους
νυν ισχύοντας νόµους, οι ισχύσαντες νόµοι περί διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως (νόµος
1242, κλπ). Η διδασκαλία του µαθήµατος προβλεπόταν για 1 ώρα από του
Φεβρουαρίου µέχρι τέλους του σχολικού έτους, (Μπουζάκης Α΄, 2002: 630).

Στο Διάταγµα της 30 Ιουλίου 1929, (ΦΕΚ, 279/14081929, τχ. Α΄) µε τον τίτλο

«Περί απολύσεως των µαθητών και των µαθητριών των πενταταξίων Διδασκαλείων»
προβλέπεται η εξέτασις στο µάθηµα «6) Ιστορία παιδαγωγικής, ιστορία Δηµοτικής

Εκπαιδεύσεως, ισχυούσης Νοµοθεσίας», (Μπουζάκης Α΄, 2002: 649).
Στο νόµο 4368/9 Αυγούστου 1929, (ΦΕΚ, 291/17081929, τχ. Α΄) µε τον τίτλο
«Περί τροποποιήσεως του νόµου 3182, ως ούτος ετροποποιήθη δια µεταγενεστέρων

νόµων «Περί διδασκαλείων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», καταργήθηκαν τα
µονοτάξια Διδασκαλεία και όλα τα πολυτάξια µεταρρυθµίστηκαν σε πεντατάξια και
έτσι υπήρχε µόνο ένας ενιαίος τύπος, (DendrinouAntonakaki: 1955). Στο άρθρο 2
του νόµου ορίστηκε µεταξύ των άλλων µαθηµάτων να διδάσκεται και το σχετικό µε
τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων µάθηµα µε τον τίτλο: «γ) Η

Ιστορία και η ισχύουσα Νοµοθεσία της παρ’ ηµίν δηµοτικής εκπαιδεύσεως»,
(Μπουζάκης Α΄, 2002: 59 & 656).

 45 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 14/10/2019 16:00:52 |

Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών,
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τόµος ΣΤ’ (2013)

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓ�ΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες
γινόταν σε όλη την περίοδο λειτουργίας τους µε τη διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων
Σχολικής Νοµοθεσίας και Ιστορίας της Δηµοτικής εκπαίδευσης και Δηµοσίου Δικαίου.

Στο νόµο 5802/28 Σεπτεµβρίου 1933, (ΦΕΚ, 286/29091933, τχ. Α΄) για τις
Παιδαγωγικές Ακαδηµίες σχετικά µε τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων
δασκάλων προβλέφθηκαν δύο σχετικά µαθήµατα, (Thoidis: 1965. Xochellis: 1961)).
Το ένα ήταν η διδασκαλία της «Σχολικής Νοµοθεσίας» για το οποίο καθορίζονταν στο
νόµο να αναλαµβάνει ο Υποδιευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, και να
διδάσκεται επί 1 ώρα την εβδοµάδα στο Β΄ έτος. Το άλλο µάθηµα που είχε τίτλο

«Στοιχεία Δηµοσίου Δικαίου, Πολιτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας» διδάσκονταν
στο Α΄ έτος για 2 ώρες την εβδοµάδα., από ειδικό εκπαιδευτικό, (Μπουζάκης Β΄,
2002: 114115, Δηµαράς Β΄, 1988: 181, Ευαγγελόπουλος : 3592).

Στο Διάταγµα 21/16 Φεβρουαρίου 1934, (ΦΕΚ, 82/24021934, τχ. Α΄) µε τίτλο

«Περί του Αναλυτικού και �ρολογίου Προγράµµατος των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών»
προβλέπονταν η διδασκαλία του µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» για 1 ώρα στο 2ο
έτος (Δηµαράς Β΄, 1988: 181) και του µαθήµατος «Στοιχεία Δηµοσίου Δικαίου,

Πολιτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας» για δύο ώρες στο 1ο έτος το οποίο είχε
γενικό διοικητικό περιεχόµενο (Μπουζάκης Α΄, 2002: 59 & 656). Η ύλη του
µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» προβλέπονταν στο Διάταγµα αναλυτικά ως εξής:

«Είδη σχολείων δηµοτικής εκπαιδεύσεως και οργανώσεως αυτών. Προσωπικόν
δηµοτικών σχολείων και διαβάθµισις αυτών. Υποχρεωτική φοίτησις µαθητών.
Διοίκησις

της

δηµοτικής

εκπαιδεύσεως,

επιθεωρείται,

εποπτικά

συµβούλια,

εκπαιδευτικόν συµβούλιον. Νοµοθεσία ανεγέρσεως και επισκευής διδακτηρίου.
Μετεκπαίδευσις. Εκπαιδευτικοί, αναρρωτικαί και κανονικαί άδειαι», (Μπουζάκης Β΄,
2002: 123).

Μετά από λίγα χρόνια στο Αναλυτικό και �ρολόγιο Πρόγραµµα των Παιδαγωγικών
Ακαδηµιών η δικτατορία του Μεταξά διατήρησε µε τον Α.Ν. 953/12 Νοεµβρίου 1937,
(ΦΕΚ, 469/19111937, τχ. Α΄) τη διδασκαλία των δύο µαθηµάτων η οποία
συνεχίστηκε χωρίς αλλαγές το επόµενο διάστηµα µέχρι το 1964, (Μπουζάκης Β΄,
2002: 31 & 44).
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Στα Αναλυτικά Προγράµµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών του 1964 και του 1966
για τη διοικητική κατάρτιση των δασκάλων δεν προβλέπονταν για πρώτη φορά στην
µέχρι τότε πορεία της κατάρτισης των δασκάλων κανένα ειδικό µάθηµα παρά µόνο το
γενικό µάθηµα «Στοιχεία του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος και του Δικαίου» το οποίο
διδάσκονταν στο 2ο εξάµηνο επί 1 ώρα, (Μπουζάκης Β΄, 2002: 4648).

Στα Αναλυτικά Προγράµµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών του 1967 τα οποία
καθόρισε το δικτατορικό καθεστώς επανέρχεται το µάθηµα «Σχολική Νοµοθεσία» και
προβλέπονταν να διδάσκεται στο Β΄ και στο Γ΄ εξάµηνο επί 2 ώρες, (Μπουζάκης Β΄,
2002: 304). Παράλληλα καταργήθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς τα µαθήµατα

«Στοιχεία του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος» και «Κοινωνιολογία». Το περιεχόµενο
του µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» περιγράφεται αναλυτικά στην Υπ. Απόφαση αρ
154319/11111967 η οποία έχει θέµα: «Περί καθορισµού Αναλυτικού και �ρολογίου

Προγράµµατος παιδαγωγικών Ακαδηµιών δια το Ακαδηµαϊκόν έτος 19671968»,
(ΦΕΚ, 711/02121967, τχ. Β΄). Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: (Σχολική

Νοµοθεσία, Τάξις Β΄, (ώραι 2). Διδακτέα Ύλη: (εν γενικαίς γραµµαίς). α΄) Η εξέλιξις
της σχολικής νοµοθεσίας της Ελλάδος από της απελευθερώσεως µέχρι των ηµερών
µας. Η Παιδεία εις τας αποφάσεις της Εθνοσυνελεύσεως και τα Συντάγµατα της
Ελλάδας. Ο Αγών δια την γενικήν υποχρεωτικήν 6ετή στοιχειώδη Εκπαίδευσιν. β΄) Η
ισχύουσα νοµοθεσία δια το Δηµοτικόν Σχολείον. Οργάνωσις, διοίκησις, πρόγραµµα,
Σχολική Εφορεία. Βιβλία του σχολείου και έγγραφα. Εποπτεία. Σχέσις µετά των
Επιθεωρητών του Υπουργείου Παιδείας και των Νοµαρχιών. Η νοµοθεσία δια την
θέσιν του Διδασκάλου και τα καθήκοντα αυτού. γ΄) Η νοµοθεσία δια την προστασίαν
των µαθητών, υγεία, κατασκηνώσεις. Διεθνείς Οργανισµοί δια το παιδί και την
Παιδείαν», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 327).
Στο Ν.Δ. 842/1971, (ΦΕΚ 37/1621971, τ. Α΄), µε τίτλο «Περί αναδιοργανώσεως

των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και συµπληρώσεως της περί αυτών κειµένης
νοµοθεσίας» και πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 2, παραγρ. 1 και µε τον τίτλο
διδασκόµενα µαθήµατα προβλέπεται µεταξύ των άλλων και η διδασκαλία του
µαθήµατος

«Οργάνωσις

και

Διοίκησις

της

Εκπαιδεύσεως».

Στο

µάθηµα

περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες: «Γενικαί αρχαί οργανώσεως και Διοικήσεως,

Εκπαιδευτική Πολιτική, Οργάνωσις, Διοίκησις και Εποπτεία της Εκπαιδεύσεως,
Διοίκησις και Εποπτεία Δηµοτικού Σχολείου, Προγράµµατα, σχολικά Βιβλία,
Εκπαιδευτική Νοµοθεσία», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 378).
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Στο Β.Δ. αριθ. 343/29 Απριλίου 1972 (ΦΕΚ, 81/31031972, τχ. Α΄) µε τον τίτλο

«Περί του �ρολογίου και Αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων και ασκήσεων
των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών κατά έτη σπουδών», προβλέπεται ξανά το ίδιο µάθηµα
«Οργάνωσις και Διοίκησις της Εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 442) που είχε
οριστεί το 1971 να διδάσκεται στο Β΄ έτος σπουδών για 1 ώρα την εβδοµάδα και µε
το ίδιο αναλυτικό περιεχόµενο (Μπουζάκης Β΄, 2002: 458).
Με το Π.Δ. 306/25071984 (ΦΕΚ, 113/07081984, τχ. Α΄) που έχει τίτλο «�ρολόγιο

και Αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων και ασκήσεων των Παιδαγωγικών
Ακαδηµιών κατά έτη σπουδών», δεν προβλέπεται διδασκαλία ειδικού µαθήµατος
Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, (Μπουζάκης Β΄, 2002: 596).

Προβλέπεται

όµως

να

διδάσκεται

το

µάθηµα

«Ιστορία

της

Νεοελληνικής

Εκπαίδευσης» επί 1 ώρα κάθε εβδοµάδα στο Β΄ έτος σπουδών µε περιεχόµενα
ιστορικής εξέλιξης της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης όπως: «α) Έννοια,

σκοπός και σηµασία, β) Ιστορική εξέλιξη του σχολείου στην Ελλάδα, γ) Παράγοντες
διαµόρφωσης του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, δ) Ιστορία, οργάνωση,
διοίκηση της δηµοτικής εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Β΄, 2002: 599).
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ΔΙΑΠΙΣΤ�ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ�Ν ΥΠΟΨΗΦΙ�Ν ΔΑΣΚΑΛ�Ν
Από την πιο πάνω λεπτοµερή παράθεση των δεδοµένων τα οποία αποδελτιώθηκαν
µέσα από πρωτογενείς πηγές, όπως τα σχετικά προγράµµατα µαθηµάτων, οι
κανονισµοί λειτουργίας Διδασκαλείων και τα νοµοθετικά κείµενα για την κατάρτιση
των υποψηφίων δασκάλων και συλλογές νοµοθεσίας, µπορούν να εξαχθούν
ορισµένες βασικές διαπιστώσεις.

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι σε όλη σχεδόν τη διάρκεια λειτουργίας των σχολών
κατάρτισης υπήρχε πρόβλεψη να καταρτίζονται και να προετοιµάζονται για το
διοικητικό έργο τους οι µελλοντικοί δάσκαλοι µε βασικές γνώσεις διοικητικής
κατάρτισης µέσα από αυτοτελές ή όχι διδασκόµενο µάθηµα.

Ιδιαίτερη σηµασία δίνονταν επίσης µέσα από τα σχετικά µαθήµατα στην απόκτηση
γνώσεων σχολικής νοµοθεσίας, ιστορικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήµατος
καθώς

και

οργάνωσης

και

διοίκησης

της

δηµοτικής

εκπαίδευσης.

Ακόµη

προβλέπονταν ενηµέρωση για τα καθήκοντα και το διοικητικό ρόλο του διευθυντή
των σχολικών µονάδων και απόκτηση γνώσεων για την αλληλογραφία και το αρχείο
του σχολείου. Η κατάρτιση αυτή, κατά την περίοδο που εξετάζει η παρούσα µελέτη,
ήταν απολύτως αναγκαία διότι οι δάσκαλοι διορίζονταν σε όλη την ελληνική
επικράτεια και σε ολιγοθέσια σχολεία όπου αναλάµβαναν από την αρχή της
διδασκαλικής τους σταδιοδροµίας διοικητικά καθήκοντα.

Από την συνολική παρουσίαση των τεκµηρίων διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευσή τους
στη διοικητική κατάρτιση γινόταν µε ιδιαίτερα διδασκόµενο µάθηµα και σε πολύ λίγες
περιπτώσεις µε σχετικές ενότητες µέσα από τα µαθήµατα της Παιδαγωγικής ή της
Ιστορίας της Εκπαίδευσης, (Δερβίσης, 1989: 3298).

Η ένταξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης µέσα στις
ενότητες των µαθηµάτων των Παιδαγωγικής και η µη διδασκαλία τους ως ιδιαίτερου
µαθήµατος ήταν µια συνειδητή ενέργεια των παιδαγωγών την οποία στήριζαν και
θεωρητικά. Για το θέµα αυτό ο παιδαγωγός Νικόλαος Εξαρχόπουλος ο οποίος από την
αρχή του 20ου αιώνα ήταν καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε
διατυπώσει την άποψη ότι «…τα περί διοικήσεως των σχολείων και της εποπτείας

αυτών…περιλαµβάνονται εν τω κύκλω των υπό της παιδαγωγικής ερευνωµένων
θεµάτων», (Εξαρχόπουλος Α, 1952: 20).
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Σε ότι αφορά δε τις ενότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στη θεµατική περιοχή της

«Διοίκησης και Εποπτείας των σχολείων» ο Ν. Εξαρχόπουλος αφού τις περιέγραψε
στο σύγγραµµά του αναφέρει στη συνέχεια τις ενότητες µε λεπτοµέρειες. Υποστήριξε
ότι Παιδαγωγική προσπαθεί να θέσει τις αρχές µε βάση τις οποίες πρέπει να
ρυθµίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Επίσης ότι
η Παιδαγωγική καθορίζει ποια εκπαιδευτικά συµβούλια πρέπει να λειτουργούν, ποια
σύνθεση θα έχουν, από ποιους πρέπει να εκλέγονται και ποιο θα είναι το έργο τους.
Ακόµη καθόρισε µέχρι ποιο σηµείο επιτρέπεται η εισαγωγή του θεσµού της
αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση, σε ποιες αρχές πρέπει να στηρίζεται, και ποια µορφή
θα παίρνει η αποκέντρωση στη διοίκηση της. Ακόµη υποστήριξε ότι η αποκέντρωση
θα πρέπει να εξασφαλίζει την αρµονική συµµετοχή, στη λειτουργία των σχολείων,
όλων των παραγόντων της αγωγής και την αυτενέργεια των δασκάλων στην
εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Τέλος αναφερόµενος στο θέµα της
εποπτείας υποστήριξε ότι «Διαγράφει εισέτι η Παιδαγωγική τον σκοπόν της

επιθεωρήσεως των σχολείων, τα έργα των επιθεωρητών και τας ιδιότητας αίτινες
πρέπει να περικοσµώσιν εκείνους εις τους οποίους ανατίθεται το υπούργηµα τούτο»
(Εξαρχόπουλος Α, 1906).

Επίσης και άλλος παιδαγωγός ο Θεόδωρος Χαραλαµπίδης στο σύγγραµµα του «Γενική

Παιδαγωγική» συγκαταλέγει στο περιεχόµενο της Παιδαγωγικής Επιστήµης, τα
«Οργανωτικάδιοικητικά προβλήµατα», (Χαραλαµπίδης: 130) και περιγράφει τους επί
µέρους κλάδους της που είναι σχετικοί µε τα προβλήµατα αυτά. Αναφέρει δε τους
υποδιαιρέσειςκλάδους: «την Εκπαιδευτική Πολιτική, τη Σχολική Νοµοθεσία, την

Παιδονοµία, (κυρίως το πειθαρχικό µέρος), τον Οδηγό ή Νοµικό Σύµβουλο του
Δασκάλου, τις Σχετικές φροντιστηριακές ασκήσεις κλπ», (Χαραλαµπίδης: 135)
Σαν γενικό συµπέρασµα από όλα όσα αναφέρθηκαν µπορεί να εξαχθεί ότι η
διοικητική

κατάρτιση

των

υποψηφίων

δασκάλων

ενώ

προβλέπονταν

στα

προγράµµατα σπουδών δεν ήταν αρκετή ώστε να τους εξοπλίσει µε όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και να τους ετοιµάσει µε επάρκεια για να ανταποκριθούν στο
δύσκολο έργο της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών µονάδων.
Αυτό συνέβαινε διότι τα σχετικά µαθήµατα διδάσκονταν για λίγες ώρες την εβδοµάδα
και δεν περιελάµβαναν αναλυτικά όλα τα θέµατα τα οποία θα αντιµετώπιζε στο
διοικητικό έργο του ο µελλοντικός δάσκαλος.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ�ΣΗΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η παρούσα µελέτη είχε θέσει ως στόχο της τη συγκέντρωση, παρουσίαση και
ανάλυση των νοµοθετικών ρυθµίσεων που είναι σχετικές µε τη διοικητική κατάρτιση
των υποψηφίων δασκάλων και νηπιαγωγών.

Στην πρώτη ενότητα έγινε η διερεύνηση της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων
νηπιαγωγών µέσα από τα Διδασκαλεία και τις Σχολές Νηπιαγωγών στις οποίες
καταρτίζονταν. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επειδή οι σχολές ήταν λίγες και
λειτουργούσαν µε προγράµµατα σπουδών τα οποία εγκρίνονταν από το Υπουργείο
Παιδείας µε κεντρική και ενιαία κατεύθυνση, διοικητική κατάρτιση σε µεγάλο ή µικρό
βαθµό, όταν υπήρχαν σχετικά µαθήµατα, αποκτούσαν όλες οι νηπιαγωγοί οι οποίες
αποφοιτούσαν από τις σχετικές σχολές.

Στη δεύτερη ενότητα εξετάστηκε η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων
µέσα από τα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες που λειτούργησαν την
περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
και µελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι στα ιδρύµατα κατάρτισης των υποψηφίων
δασκάλων γινόταν διοικητική κατάρτιση όλων δασκάλων που διορίζονταν στην
εκπαίδευση. Αυτό συνέβαινε διότι όπως και στην περίπτωση της κατάρτισης των
νηπιαγωγών υπήρχε ενιαία κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας µέσα από τα
προγράµµατα σπουδών και δεν αφήνονταν στην κάθε σχολή να αποφασίσει αν θα
διδαχθεί ή όχι το συγκεκριµένο µάθηµα.

Τέλος η εργασία καταλήγει στα γενικά συµπεράσµατα και τη διαπίστωση ότι η
διοικητική κατάρτιση υπήρχε στις σχολές για όλους τους υποψηφίους νηπιαγωγούς
και δασκάλους αλλά δε φαίνεται να ήταν επαρκής µε βάση τα διδασκόµενα µαθήµατα
και τις διατιθέµενες ώρες διδασκαλίας.
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