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Περίληψη 

Στη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα συνεχίζει να επιβεβαιώνεται η θέση ότι η συνεχιζόμενη 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επιδρά σημαντικά στη βελτίωση των 

ακαδημαϊκών –και μη- επιτευγμάτων των μαθητών στο σχολείο και στη συνακόλουθη άμβλυνση 

των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων (Palard, 2013; Borman & Dowling, 2012; Haberman 

2010; Coleman, Campbell, et al., 1966).  

Ως προς την επίτευξη της παραπάνω στοχοθεσίας, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται: α) να 

επιδεικνύουν δέσμευση και αφοσίωση ως προς την εκπλήρωση του σύνθετου κοινωνικο-

εκπαιδευτικού τους ρόλου (Mockler, 2011), β) να έχουν επαρκή επιστημονική συγκρότηση, 

διδακτική κατάρτιση και λειτουργική γλωσσική επικοινωνία (Hamzeh, Faisal, et al., 2012), γ) να 

επικαιροποιούν/πιστοποιούν τις αποκτημένες κοινωνικο-γνωστικές και συναισθηματικές τους 

δεξιότητες (Darling-Hammond & Youngs, 2002), δ) να εσωτερικεύουν αρχές της ηθικής και 

κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και να τις μετασχηματίζουν σε στάσεις, πεποιθήσεις, 

πρακτικές και εμπειρίες (Cambell, 2008) και ε) να εργάζονται με εσωτερικά κίνητρα, στόχευση, 

μέθοδο, θετική ανατροφοδότηση και πάθος στις ποικίλες περιστάσεις της καθημερινής σχολικής 

ζωής (Smith & Gorard, 2007; Hattie & Timperley, 2007).  

Η παρούσα εργασία: α) επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της ηθικής και της επαγγελματικής 

δεοντολογίας στη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των 

εκπαιδευτικών (Lovat, Toomey, et.al, 2009) και β) προτείνει -σύμφωνα με το παράδειγμα των 

ανεπτυγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων των Η.ΠΑ, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας-, 

όπως αυτές (επαν)ενταχθούν ως θεματικές ενότητες σπουδής και βιωματικής εργασίας στα 

ισχύοντα προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης/δια βίου εκπαίδευσης των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών (Sunderman, 2010; Jones, 2009; Lovat, 2005; Nucci, Drill, et al., 2005; Rowe, 

2003). 

 

Education in ethics and professional ethics: a contribution to the ongoing personal and 

professional development of teachers in USA, Australia and New Zealand 

 

Summary 

In the international literature and research continues to confirm the position that the continued 

personal and professional development of teachers has a major influence on improving academic -

and non- achievements of pupils at the school and subsequently on reducing of educational/social 

inequalities. Towards achieving the above setting goal, teachers need: a) to demonstrate 

commitment and dedication to the fulfillment of their complex social-educational role, b) to have 

sufficient scientific constitution, training and functional linguistic communication, c) update/certify 

their got socio-cognitive and emotional skills, d) to internalize the principles of ethics and rules of 

professional ethics and transform them into attitudes, beliefs, practices and experiences and e) to 

work with internal motivations, target, method, positive feedback and passion to the varied 

circumstances of everyday school life. 

This work: a) points to the important role of ethics and professional ethics to the quality of the 

provided didactic work and b) suggests -according to the example of developed educational systems 

in U.S.A, Australia and New Zealand- as they are(re) comprised as a thematic study and 

experiential work in the initial and continuing/lifelong education of Greek teachers. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ηθική, επαγγελματική 

δεοντολογία, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών. 
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Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία και ποιότητα εκπαιδευτικού έργου 

 

Όπως αναφέρθηκε, η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών αποτελεί τον πιο 

σημαντικό παράγοντα για τη σχολική επιτυχία, αφού επιδρά σημαντικά στη γνωστική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Wescombe-Down, 2009). Με βάση τα 

συγκεκριμένα ευρήματα, στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα καταγράφηκαν σημαντικές 

πρωτοβουλίες και εφαρμόστηκαν στοχευμένες θεσμικές δράσεις με στόχο το «ανέβασμα του πήχη» 

της ποιότητας/αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου έργου των εκπαιδευτικών στην τοπική 

σχολική μονάδα/τάξη (Fernandez, 2011; O’Meara, 2011).  

Παρ’ όλο δε που αρχικώς υπήρχαν υψηλές προσδοκίες ότι αυτό θα επιτυγχάνονταν μέσω της 

ενίσχυσης της επιστημονικής και διδακτικής κατάρτισης και της αύξησης των οικονομικών 

αποδοχών –ως κύριο παράγοντα για την επιλογή του επαγγέλματος- των εκπαιδευτικών αυτές 

περιορίστηκαν, (Connell, 2009), καθώς βρέθηκε ότι η συνεχιζόμενη προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχετίζεται σημαντικά με το βαθμό εσωτερίκευσης θεμελιωδών αξιών 

ηθικής και αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας (Lovett & Cameron, 2011). Σε αυτές συμ-

περιλαμβάνονται πρωτίστως: α) η πιστοποίηση και αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών -ως ηγέτες της σχολικής τάξης- (Fairman & 

Mackenzie, 2012; Ingvarson & Rowe, 2008), β) η υιοθέτηση κανόνων, συμπεριφορών και 

στάσεων, που αρμόζουν στους παρόχους υπηρεσιών αγωγής/εκπαίδευσης (Cummings, Harlow & 

Maddux, 2007) και γ) η προαγωγή της εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και αποδοχής του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους μαθητές, τους γονείς τους συναδέλφους και ειδικούς επιστήμονες (Vescio, 

Ross & Adams, 2008).  

Αυτό συμβαίνει επειδή η ηθική και η δεοντολογία είτε ως ένα προσωπικό/εσωτερικό σύστημα 

αρχών (φρόνηση, αρετές, ήθος) είτε ως ένα θεσμικό/εξωτερικό σύστημα αρχών (κώδικας, 

καθήκοντα, υποχρεώσεις) βρίσκεται στον πυρήνα της συγκρότησης και ανάπτυξης κάθε 

επιστημονικού κλάδου επαγγελματιών (Mergler, 2008).
1
  

Επομένως, η ηθική και η επαγγελματική δεοντολογία των εκπαιδευτικών αποτελεί πρώτιστη 

λειτουργική προϋπόθεση για την -εν δυνάμει και ενεργεία- διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου (Lovat & Toomey, 2007), αφού έχει: α) προληπτική διάσταση ως προς 

την άμβλυνση της αρνητικής επίδρασης ποικίλων εξωτερικών (κοινωνικών, οικογενειακών, 

πολιτικών, νομικών) και εσωτερικών (επιστημονικών, διδακτικών, επικοινωνιακών, 

συναισθηματικών) παραγόντων στην καθημερινή σχολική ζωή των εκπαιδευτικών (Condron, 2009; 

Rivkin, Hanushek & Kain, 2005), β) ανθρωπιστική/ολιστική διάσταση ως προς την 

εκπαίδευση/διαμόρφωση επαγγελματιών εκπαιδευτικών, που έχουν αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση 

και αναστοχασμό ως προς τη λήψη αποφάσεων (Santoro, 2011; Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy, 2007) αναφορικά με: i) τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης, ii) την πρόταξη 

σκοποθεσίας και στοχοθεσίας στην μαθησιακή διαδικασία, iii) το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τις 

τεχνικές μάθησης, και τα εργαλεία (αυτο)αξιολόγησης των μαθητών και iv) την επιλογή 

θεμάτων/ζητημάτων της διδακτέας ύλης για ανακάλυψη, συζήτηση και παραγωγικό συλλογισμό 

(Goldhaber & Hansen, 2010). 

 

 

                                                           
1 Ήδη από την αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης διετύπωσε τον πρώτο αρχετυπικό κώδικα ηθικής και επαγγελματικής 

δεοντολογίας, που χρειαζόταν να διέπει κάθε άνθρωπο που επιθυμούσε να ασκήσει με επάρκεια και 

αποτελεσματικότατα το λειτούργημα/επάγγελμα του ιατρού επιστήμονα. 
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Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία στη διδασκαλία 

Οι αναφερόμενες ποιοτικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου αναδεικνύουν την 

αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί ως ηγέτες και ως μέντορες: α) να έχουν εσωτερικεύσει τους 

θεσμικούς κανόνες της σχολικής τάξης (Thornberg, 2008) καθώς και τις βασικές αξίες/αρχές της 

ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, πριν επιχειρήσουν να τις διδάξουν -μέσω .άμεσης και 

πρότυπης καθοδήγησης- στους μαθητές τους στο επίπεδο λειτουργίας του επίσημου/κρυφού 

προγράμματος σπουδών (Woolfolk-Hoy & Hoy, 2009).  

Ως προς την επίτευξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται: α) να εκπαιδευτούν/ασκηθούν 

στην εφαρμογή αρχών της ηθικής και δεοντολογίας σε αυθεντικές καθημερινές περιστάσεις της 

σχολικής ζωής (Revell & Arthur, 2007), β) να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν έναντι 

σημαντικών ζητημάτων παιδαγωγικής (ενίσχυση αυτονομίας/ανεξαρτησίας μαθητών, αποφυγή 

πρόκλησης ψυχοσωματικών βλαβών, παροχή φροντίδας, ισότιμη αντιμετώπιση/επικοινωνία με 

μαθητές) (Wayne & Youngs, 2003) γ) να αναπτύξουν επαγγελματική ετοιμότητα ώστε να 

παρατηρούν, να αξιολογούν και να αναστοχάζονται αναφορικά με τις συμπεριφορές, τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους (Podgursky, Monroe, & Watson, 2004) και δ) να αποκτήσουν 

‘δεοντολογική επάρκεια’ και επαγγελματική υπευθυνότητα και συνέπεια ως προς την εκπλήρωση 

των διδακτικών και διοικητικών του καθηκόντων μέσω αυθεντικών διαδικασιών 

(αυτο)αξιολόγησης (Jacob & Lefgren 2008).  

Στην περίπτωση αυτή θα καταστούν ικανοί να οικοδομήσουν ένα ενταξιακό και ασφαλές 

μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές: α) καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις επιθυμίες, τα 

συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους (Klem & Connell, 2004), β) εργάζονται σε 

ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές δραστηριότητες. που ενισχύουν την κοινωνικο-συναισθηματική 

νοημοσύνη και την αποκλίνουσα και δημιουργική τους σκέψη (Pelletier & Sharp, 2009), γ) έχουν 

πολλαπλές ευκαιρίες για αυτορρύθμιση, επιλογή και αυτονομία (Hattie, 2009), δ) δέχονται άμεση, 

στοχευμένη και συνεχή κοινωνικο-γνωστική και ψυχολογική/συναισθηματική ανατροφοδότηση 

(Day & Kington, 2008), ε) έχουν βιώματα υψηλών προσδοκιών από τους σημαντικούς κοινωνικά 

άλλους (γονείς, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι) (Delpit, 2006), στ) έχουν εμπειρίες -σε ποικίλες 

περιστάσεις της καθημερινής σχολικής τους ζωής- αυθεντικής φροντίδας, εν-συναίσθησης, έγνοιας, 

εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος από πλευράς των εκπαιδευτικών (Kleinhenz & Ingvarson, 2004).  

Επομένως χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί μέσω της αρχικής/και διά βίου επαγγελματικής τους 

εκπαίδευσής τους και της προσωπικής τους αναζήτησης να καταστούν ικανοί ώστε να 

υποστηρίξουν –χωρίς στοιχεία αυταρχισμού/προσηλυτισμού- τους μαθητές τους στην 

απόκτηση/εσωτερίκευση θεμελιωδών αρχών και αξιών της ηθικής και της δεοντολογίας στην 

εκτέλεση των μαθησιακών τους καθηκόντων (Darling-Hammond, 2003).  

 

Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη 

 

Σε όλα τα ανεπτυγμένα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι Η.Π.Α, 

η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία -όπου υφίστανται επαγγελματικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών- 

έχουν θεσπιστεί κώδικες ηθικής και δεοντολογίας, που λειτουργούν ως πυξίδα προσανατολισμού 

στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίες στοχεύουν: α) στην 

πιστοποίηση της επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, β) 

στην υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικών αρχών, συμπεριφορών και στάσεων, που αρμόζουν στους 

παρόχους υπηρεσιών αγωγής/εκπαίδευσης, γ) στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και 

αποδοχής των εκπαιδευτικών από τους μαθητές και γονείς και της συνεργασίας τους με 

συναδέλφους του χώρου και άλλους επιστήμονες.  

Πιο αναλυτικά (Alexander, 2010; Rowe, Stewart & Patterson, 2007; Freakley, 2007; Sahlberg, 

2007; Rowe, 2004):  

α) ως προς την πιστοποίηση και αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών -ως ηγέτες της σχολικής τάξης- οι εκπαιδευτικοί: i) εγγράφονται σε 
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επαγγελματικούς συλλόγους και επιστημονικούς φορείς και συμμετέχουν ενεργά στις 

επιμορφωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις τους, ii) εκπαιδεύονται, (αυτο)επιμορφώνονται και 

επικαιροποιούν συνεχώς τις γνώσεις και δεξιότητές τους, iii) χρησιμοποιούν τις βέλτιστες 

διδακτικές τεχνικές και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα προς όφελος των μαθητών τους, iv) 

σέβονται και συνεργάζονται με τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και νομικούς θεσμούς της τοπικής 

κοινωνίας και του κράτους, v) αποφεύγουν ενέργειες/δράσεις που υποβαθμίζουν τους ίδιους ως 

προσωπικότητες και που απαξιώνουν το κοινωνικό status του επαγγέλματός τους, v) οριοθετoύν 

από την αρχή με υπευθυνότητα, καθαρότητα και συνέπεια τις σχέσεις τους με τους μαθητές και 

τους γονείς τους, vi) περιορίζονται στην άσκηση του επιστημονικού 

εκπαιδευτικού/κοινωνικοποιητικού τους έργου έναντι των μαθητών τους και vii) επιδεικνύουν την 

ίδια μέριμνα και επιμέλεια προς όλους τους μαθητές τους ανεξαρτήτως της οικονομικής, 

κοινωνικής, θρησκευτικής και φυλετικής τους προέλευσης/θέσης,  

β) ως προς την υιοθέτηση κανόνων, συμπεριφορών και στάσεων, που αρμόζουν στους παρόχους 

υπηρεσιών αγωγής/εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί: i) ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς 

τους για τους στόχους, την πορεία και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ii) 

(αυτο)αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών τους ενεργειών και τις 

αναπροσαρμόζουν, όταν διαπιστώνουν ότι οι μαθητές τους δεν αποκομίζουν όφελος, iii) 

πληροφορούν τους γονείς αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, που δρουν υποστηρικτικά στην 

βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, iv) συντάσσουν περιγραφικές εκθέσεις 

αξιολόγησης για τους μαθητές τους και τις κοινοποιούν στους γονείς και σε δημόσιους φορείς, v) 

έχουν εποπτεία και πλήρη υπευθυνότητα, όταν χρειαστεί να εκχωρήσουν συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό έργο σε ειδικούς επιστήμονες, vi) λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 

και προστασίας της ψυχοσωματικής υγείας των μαθητών τους στο χώρο του σχολείου και vii) 

διατηρούν ενημερωμένο και απόρρητο τον ατομικό φάκελο και αίρουν την εμπιστευτικότητα των 

προσωπικών του δεδομένων, όταν διαπιστώσουν εγκληματικές ενέργειες εις βάρος των μαθητών 

τους,  

γ) προαγωγή της εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και αποδοχής του έργου των εκπαιδευτικών από 

τους μαθητές, τους γονείς τους συναδέλφους και ειδικούς επιστήμονες i) εκτιμούν και 

συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων, ii) 

αντιμετωπίζoυν με συζήτηση και καλή διάθεση πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο 

εργασίας και ενημερώνουν το σύλλογο των εκπαιδευτικών, iii) ενημερώνoυν εμπεριστατώμενα το 

νέο συνάδελφο εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει τους μαθητές του, iv) εντάσσoνται σε 

διεπιστημονικές ομάδες και διατηρoύν αγαστές σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαιότητας, v) 

αναγνωρίζoυν και τηρούν τα όρια των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους στο χώρο/πλαίσιο 

εργασίας τους και vi) αποφεύγoυν δημοσιοποιήσεις που στοχεύουν στη δυσφήμιση, διάδοση 

ψευδών αναφορών και επίκριση συναδέλφων και άλλων επιστημόνων. 

 

Συζήτηση  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αρχική εκπαίδευση και η δια-βίου μάθηση /επιμόρφωση και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ηθικής και επαγγελματικής 

δεοντολογίας αποτελεί πρώτιστη λειτουργική προϋπόθεση για τη διασφάλιση και βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου. Η ανάδειξη στη δημόσια συζήτηση του σημαντικού 

ρόλου της ηθικής και της δεοντολογίας στη συνεχιζόμενη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών και η θεσμική θέσπιση κανόνων και πρακτικών ενός κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας –και- για τους εκπαιδευτικούς ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των 

πολιτών ως προς τον σημαντικό κοινωνικό-εκπαιδευτικό ρόλο που έχουν στις σύγχρονες 

δημοκρατικές φιλελεύθερες κοινωνίες.  
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