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1.

Κίλεηξα θαη επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο
Η επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη έλα πνιπζχλζεην θαη δηαβίνπ θαηλφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ

ηελ αιιειεπίδξαζε ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή ζθνπηά
ηνπ εξεπλεηή έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο πνιιά εξκελεπηηθά κνληέια ζρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, πνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάδεημε παξαγφλησλ, φπσο ε
πξνζσπηθφηεηα θαη ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ επηηάρπλζε ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο, ε
νπνία κεηαβάιιεη ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ζηελ έθπησζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ζηελ
κεηεμέιημε ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Αλαληίξξεηα, ε εθπαίδεπζε αληαλαθιά ηηο
ηάζεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ θξάηνπο,
γεγνλφο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο απνδέθηεο ηεο: ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη αιιαγέο απηέο ελζσκαηψλνληαη θαη ζπλεηδεηνπνηνχληαη
απφ φζνπο επηιέγνπλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηάζεσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα, επηηάζζεη ηε δηεμαγσγή
έξεπλαο γηα ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα. Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα
επηηαθηηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνπο καθξνρξφληνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο ησλ δαζθάισλ
θαη ηα ακθίβνια απνηειέζκαηά ηνπο ζηε βειηίσζε ηφζν ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ δαζθάισλ.
Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε ηθαλά θαη ηθαλνπνηεκέλα πξφζσπα θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ
ζπνπδψλ απνηεινχλ αίηεκα, αιιά θαη ηνικεξή πνιηηηθή απφθαζε κε αλάινγν νηθνλνκηθφ θφζηνο.
Παξάιιεια, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγή ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα, ε αικαηψδεο άλνδνο
ησλ βάζεσλ, ησλ ηκεκάησλ απηψλ ρσξίο ηελ αλαγθαία βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ησλ
ζεζκψλ πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη αλακθίβνιεο επηδξάζεηο ζηνπο δαζθάινπο θαη
ζηνπο κειινληηθνχο ζεξάπνληεο ηνπ επαγγέικαηνο. Η δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ
ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, ελ νιίγνηο, είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ
φηη ζα αλαδείμεη κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο ηεο παζνγέλεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θπξίσο ηηο
πξννπηηθέο ηεο ζηα δχζθνια - απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο - ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ. Γεδνκέλνπ φηη
κφλν ε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κπνξεί λα άξεη ηα εκπφδηα γηα πξφνδν θαη εμέιημε, ε
θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθψλ φξσλ ησλ ζηειερψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλδέεηαη
άξξεθηα κε θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζήο ηεο.

χκθσλα κε ηνλ Heckhausen (1991), ηα θίλεηξα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθέο, πξνζσπηθέο
πξνδηαζέζεηο πξνο πξάγκαηα πνπ έρνπλ αμία. Η απνδηδφκελε αμία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή θαη λα
θαηεπζχλεη ην άηνκν ζε ελέξγεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε θαη επίηεπμή ηεο, ή αξλεηηθή θαη
λα νδεγεί ην άηνκν ζε ελέξγεηεο απνθπγήο ηεο. Καηά ηνλ Vroom (1964), θίλεηξα είλαη νη
δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ.
ηνλ φξν «θίλεηξν» πεξηιακβάλεηαη θαη αλαθνξά ζε κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε, πνπ
ελεξγνπνηεί θαη θηλεηνπνηεί ην άηνκν γηα δξάζε θαη αληίδξαζε, πξνθαιψληαο ηξφπνπο
ζπκπεξηθνξάο αλάινγνπο πξνο ηηο θηινδνμίεο ηνπ (Μειαλίηνπ: 1966, Βάκβνπθαο: 1977, Υαζάπεο:
1980, Σξηιηαλφο: 2000). Δηδηθφηεξα, ν φξνο θίλεηξν «απνδίδεηαη ζηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα,
ζπλεηδεηφ ή αζπλείδεην, πνπ φρη κφλν δξαζηεξηνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ηνλ πξνδηαζέηεη, ηνλ
θηλεηνπνηεί θαη ηνλ θαηεπζχλεη ζηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο ή ζηελ επηηπρία ελφο ζθνπνχ. ηελ
πεξίπησζε πνπ απνηπγράλεη, δίλεη εμήγεζε ηεο απνηπρίαο ηνπ ή ρακειψλεη ην επίπεδν ησλ
θηινδνμηψλ ηνπ ή θαη ηξνπνπνηεί ηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα» (Αξαβαλήο 1988: 3). Η θηλεηνπνίεζε
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζδνθία γηα επηηπρία. πλεπαθφινπζα, νη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θαη ηελ επίδνζή ηνπ
(Bandura: 1997).
Η ζπλζεηφηεηα ηεο έλλνηαο ησλ θηλήηξσλ έδσζε ην έλαπζκα λα δηαηππσζνχλ πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν γεληθέο
θαηεγνξίεο: ηηο ςπρνινγηθέο, δειαδή απηέο νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν
θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ, πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ θάζε αηφκνπ (Maslow: 1943, Herzberg: 1966, McGregor: 1957, Alderfer: 1969) θαη ζηηο
θνηλσληνινγηθέο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζε
πςειή ή ρακειή εξγαζηαθή απφδνζε (Γεκεηξφπνπινο: 1994, Vroom: 1964, Locke: 1976).
χκθσλα κε ηηο πξψηεο ζεσξίεο, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο έρεη σο ππξήλα ην ίδην ην
άηνκν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε έκκεζε επίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ ζηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. Η νηθνγέλεηα, σο
πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο, παίδεη αλακθίβνια απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο επαγγέικαηνο ηνπ λένπ, αθνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, κεηαθέξεη αμίεο,
πξφηππα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί γνλείο θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ επηινγή ηνπ
δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, γηα λα εθπιεξψζνπλ δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη αλεθπιήξσηα φλεηξα,
εμαηηίαο ηνπ πξνζδνθψκελνπ θχξνπο, ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο παηδαγσγηθήο αγάπεο, θαη
άιινηε

ζπγθπξηαθά γηα επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε (Φξεηδεξίθνπ, Φνιεξνχ-Σζεξνχιε: 1991,

Blasé, Blasé: 1996).
Η επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζθάινπ, ζπλήζσο ζεσξείηαη ζπλεηδεηή θαη απνηειεί
πξντφλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαζνδήγεζεο απφ ηα καζεηηθά ρξφληα. Απφ ηελ

ειηθία ηεο εηζφδνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ν καζεηήο γλσξίδεη θαιά ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Οη δάζθαινη απνηεινχλ πξφηππα ξφινπ θαη κίκεζεο. Σα θίλεηξα αλάινγα κε ηελ
έληαζή ηνπο, δειαδή αλάινγα κε ην πφζν ηζρπξά ή φρη είλαη, κε ηελ θαηεχζπλζή ηνπο, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
απφθηεζεο ελφο επαγγέικαηνο θαη επηηπρίαο ζ' απηφ, θαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ηε
ζηαζεξφηεηα ή επζηάζεηα θαη ηε ζπλέρεηά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: α) ηα πνιχ
πξψηκα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ ειηθία θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, β) ηα πξψηκα, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθεβηθή θπξίσο ειηθία, γ) ηα φςηκα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ
εθεβηθή ειηθία θαη δ) ηα πνιχ φςηκα, πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηπρεκέλεο απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ γηα
επαγγεικαηηθή έληαμε. Η ζηαζεξφηεηα ελφο θηλήηξνπ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ζρεηίδεηαη κε
«ην βαζκφ απνθαζηζηηθφηεηαο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν αθνινπζεί ηνλ επαγγεικαηηθφ δξφκν πνπ
έρεη επηιέμεη» (Βάκβνπθαο 1982: 26), απνξξίπηνληαο ηπρφλ άιιεο ζθέςεηο δηαθνξεηηθήο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, δειαδή επαγγεικαηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ (Βάκβνπθαο:
1982).
Χζηφζν, πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο
ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Κάζε άηνκν δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά,
ηαιέληα, θιίζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ππφινηπα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά,
ζπλδένληαη ζπλήζσο κε δηάθνξα επαγγέικαηα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Holland (1985), ε
ζπκπεξηθνξά θαη νη επηινγέο ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ελφο αηφκνπ είλαη κέξνο
ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηά έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα
αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην δηθφ ηνπ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο. Η ζεσξία απηή δηαθξίλεη έμη
ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο: Ρεαιηζηηθφο, Δξεπλεηηθφο - Γηαλνεηηθφο, Κνηλσληθφο, πκβαηηθφο,
Δπηρεηξεκαηηθφο θαη Καιιηηερληθφο, πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ηέηνην
ψζηε λα επηηξέπεη ζην άηνκν λα εθθξάζεη αμίεο, ζηάζεηο θαη λα αλαιάβεη ηθαλνπνηεηηθνχο ξφινπο.
Αληίζεηα κε ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, νη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο, ζπλδένπλ ηελ επηινγή ηνπ
επαγγέικαηνο κε παξάγνληεο, πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην άηνκν. Απηνί ζρεηίδνληαη άκεζα ή
έκκεζα κε ην πεξηβάιινλ, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηελ πξνζθνξά
εξγαζίαο, ηε ζπγθπξία, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε (Βάκβνπθαο: 1977, Γεκεηξφπνπινο: 1994).
Η θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ην θευλζηαλφ θξάηνο πξφλνηαο ππνρσξεί θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη έλα
κεηαλεσηεξηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν νξγάλσζεο, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ
παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ. Ο δηεζλήο
αληαγσληζκφο δεκηνπξγεί πνιχπινθεο απαηηήζεηο θαη αλαδεηθλχεη ηελ ζπνπδαηφηεηα επέλδπζεο
ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ αλάγθε επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επέλδπζεο ζε ηνκείο,
φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε.

Παξφια απηά, ε ελζθήςαζα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
επίθαζε επεκεξίαο πνπ πξνεγήζεθε, ν λενπινπηηζκφο θαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα πνιιψλ
ηάμεσλ πνπ πξηλ δελ είραλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά αγαζά αλαδηακφξθσζε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο
θαη επεξέαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε
παγθνζκηνπνίεζε, ε ξαγδαία απνβηνκεράληζε, ε ηειε-παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ε
γηγάλησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε εηζδνρή λέσλ κειψλ, ε κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, ε
ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κηθξεκπνξίνπ επηηάζζνπλ κεγαιχηεξε θξαηηθή
παξέκβαζε θαη έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Όκσο, ε λενθηιειεχζεξε αληίιεςε αληί λα
ελδπλακψζεη ην θξάηνο πξφλνηαο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ εθθπιηζκφ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα,
νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία δελ απμάλνληαη παξφιν πνπ ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο επηβαξχλεη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά. Οη ξεπζηέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εγθαζηδξχνληαη
θαη ε αβεβαηφηεηα εθηηλάζζεηαη απεηιψληαο θπξίσο ηηο πξννπηηθέο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
Όια ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, αλαδεηθλχνπλ ηε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά ελίνηε πξνηξέπνπλ ζε ξηςνθίλδπλεο θαη
άζηνρεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζηκα επαγγέικαηα, φπσο απηφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ην πνιηηηζκηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ ηφπνπ, ηελ
πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, πξέπεη λα
ζηειερψλνληαη απφ ζπλεηδεηνπνηεκέλα άηνκα, πνπ δελ νδεγνχληαη ηπραία ζηελ επαγγεικαηηθή
απφθαζε. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εμάξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία
επηρεηξεί λα δηαθξηβψζεη θαηά πφζν νη θνηηεηέο ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ έρνπλ νδεγεζεί εθεί
εμαηηίαο σθειηκηζηηθψλ θηλήηξσλ ή εκθνξνχληαη απφ παηδαγσγηθά ηδαληθά θαη αμίεο.
Δίλαη θαλεξφ, φηη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηε βάζε ζε απηή ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, αιιά
παξάιιεια γίλεηαη απνδέθηεο ησλ αιιαγψλ. Καιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ηζνξξνπήζεη, κέζα
ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, πνπ επεξέαζαλ θαηαιπηηθά ηελ πνηφηεηά ηεο
(Φξαγθνπδάθε 1985: 207), θαζψο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ,
πνιηηηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο (Kandel: 1995). Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο αληαλαθιψληαη θαη ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη επηβάιινπλ ηελ αιιαγή
ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο.
2. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ
Αξρηθά, ν δάζθαινο είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα εμνπιίζεη ην άηνκν κε έλα πιέγκα
ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ
καζεηή, ζηε κχεζή ηνπ ζηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο (Unesco 1999:

207-222). ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε
επηινγή, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ηερληθψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηηεινχζε δειαδή έλαλ ηδενινγηθν-θνηλσληθνπνηεηηθφ
ξφιν θαη ηαπηφρξνλα έλα ηερληθν-καζεζηαθφ ξφιν (Κσλζηαληίλνπ 1994:30).
Χζηφζν, ζηε κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην
ξφιν ηνπ, λα δψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξκελεία θαη λα δηακνξθψζεη ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. Απαηηείηαη, επνκέλσο, λα
έρεη κία ζπλνιηθή άπνςε ηφζν γηα ην επάγγεικά ηνπ φζν γηα ην ζρνιείν, ηε δνκή θαη ηελ
θνπιηνχξα (Fullan, Hargeaves: 1992). Η πνιιαπιφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζπληειεί ζηε
δηαπίζησζε φηη ην εθπαηδεπηηθφ ιεηηνχξγεκα είλαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα. Οη δάζθαινη ζήκεξα
πξέπεη λα είλαη ςπρνιφγνη, παηδαγσγνί, αμηνινγεηέο, ζχκβνπινη, λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη λα κεηαηξέπνληαη ζε θαζεκεξηλνχο απνδέρηεο ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο
δάζθαινο ηνπ 21νπ αηψλα νθείιεη λα ζπλζέζεη ηηο ηάζεηο ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη λα ζπλδπάζεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ,
πνπ επηηάζζεη ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζθεληθφ.
Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα δχζθνια
αληηιακβάλνληαη ηελ πιεζψξα ησλ δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
κειινληηθνχ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Η επαγγεικαηηθή επηινγή ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ
θξηηήξηα, φπσο ε αζθάιεηα, ε κνληκφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, θίλεηξα
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα, αιιά πνπ δε ζπλάδνπλ κε ην ζθεληθφ
δηαθηλδχλεπζεο πνπ επηβάιεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αιιαγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο Σζηπιεηάξεο (2000) αλαθέξεη, φηη νη απνδνρέο ηνπ Έιιελα δαζθάινπ είλαη ρακειφηεξεο απφ
ηηο απνδνρέο ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 52% ησλ
δαζθάισλ ζεσξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε σο «ρξφληα κίδεξε» θαη ην 74% δειψλεη φηη ηα
ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπλ δελ θαιχπηνπλ ηηο βηνηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. Γη απηφ ην ιφγν
αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ κηα δεχηεξε εξγαζία.
Παξά ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν ησλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο επηινγήο, ε θνηλσληθή
απνδνρή, ε θαηαμίσζε, ε εμαζθάιηζε θχξνπο θαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν απνηεινχλ
ζνβαξέο παξακέηξνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή, είλαη ε ακθίδξνκε ζρέζε, πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο
επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ
ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ. Ο Βάκβνπθαο (1982), αλαθεξφκελνο ζηελ επηινγή ηνπ
δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο ζεκεηψλεη φηη, φζν πην ρακειφ είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν
ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν πην λσξίο νη έθεβνη επηιέγνπλ ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ πνπ ζεσξείηαη
ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο. Καη αληίζηξνθα: φζν πην πςειφ είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν δπζθνιφηεξα θαη αξγφηεξα παίξλεη θαλείο ηελ απφθαζε λα γίλεη
δάζθαινο.
ηα ίδηα πνξίζκαηα θαηέιεμε θαη ν Ππξγησηάθεο (1992), ν νπνίνο αλέθεξε φηη, νη Έιιελεο
δάζθαινη πξνέξρνληαλ απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. πγθεθξηκέλα, ην επάγγεικα
ηνπ δαζθάινπ ζηελ Διιάδα, ιεηηνπξγνχζε σο γέθπξα θνηλσληθήο αλφδνπ γηα ηα ρακειφηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ γηα ηα παηδηά ησλ επηζηεκφλσλ (γηαηξψλ, δηθεγφξσλ, κεραληθψλ), ην
επάγγεικα απηφ ζα ζήκαηλε θαζνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, αθνχ ε ζέζε πνπ ζα έπαηξλαλ ζηελ
ηεξαξρηθή θιίκαθα κε ηελ άζθεζή ηνπ, ζα ήηαλ ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ γνλέσλ ηνπο.
Χζηφζν, είλαη εκθαλέο φηη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα
κνλαδηθφ θίλεηξν, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ πνιιψλ παξακέηξσλ. Έλα εμαεηέο
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία ζε 4.790 ζπνπδαζηέο Παηδαγσγηθψλ
ηκεκάησλ, θαηέιεμε ζε πέληε επηθξαηέζηεξα θίλεηξα: ηελ αγάπε γηα ηα παηδηά θαη ηε δηδαζθαιία,
ηελ επηξξνή ζηνπο καζεηέο, ην θχξνο θαη ηελ αλαγλψξηζε. Χο δεπηεξνγελή θίλεηξα πξνέθπςαλ: ε
εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, νη καθξνρξφληεο δηαθνπέο, ε αλαηξνθνδφηεζε, ν κηζζφο θαη ε χπαξμε
άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή (Hobson, Malderez (Eds.), Kerr, Tracey, Pell,
Tomlinson, Roper: 2005). ηελ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεηαη φηη αξθεηνί θνηηεηέο επέιεμαλ ην
επάγγεικα επεηδή δελ είραλ άιιε επηινγή.
3.

Αληηθίλεηξα γηα ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξνληαη ε

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ δαζθάισλ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηηεινχκελσλ
εξγαζηψλ, ε ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία, ε απηνλνκία, ε εξγαζηαθή αλαηξνθνδφηεζε, ε δηαξθήο
επηκφξθσζε, ε πξνζθνξά (Hackman, Oldham: 1976). Δπίζεο, ην θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα
ηεο εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δνπιεηάο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαζψο ην ζρνιείν
ιεηηνπξγεί σο έλαο θνηλσληθφο νξγαληζκφο. Ο Hargreave (1991), ζεσξεί ηε ζπλεξγαζία σο έλαλ
παξάγνληα πνπ εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα.
ηελ Διιάδα φκσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ζηξεβιψζεηο κε
απνηέιεζκα ην βάξνο ηεο επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνγήο λα κεηαηνπίδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία θνπιηνχξαο, αμηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη άγξαθσλ θαλφλσλ δηαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξαθηήξα ελφο θνξέα
(Everard, Morris: 1999).
ηελ
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γξαθεηνθξαηηθή δνκή, πνπ πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε παζεηηθφ δέθηε, αθνχ δε
ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ, ζηηο επηινγέο θαη ζηηο απνθάζεηο (Παπαπξνθνπίνπ: 2002). Μία ζεηξά
παξαγφλησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή

θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ. Πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ζέξκαλζεο, πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο, κηθξέο θαη αθαηάιιειεο αίζνπζεο, αθαηάιιεινο θσηηζκφο, ελνριεηηθνί ζφξπβνη, ζπρλά
πέξα απφ ηα επηηξεπηά φξηα, έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο
εμάιινπ θαη ησλ καζεηψλ. Μηα δεχηεξε ζεηξά αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν θαη
ηνπο φξνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηε ζρνιηθή ξνπηίλα θαη ηελ παληειή έιιεηςε
αμηνιφγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Οη ζεηηθέο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
ηεο πξσηνβάζκηαο, γηα ην ζεζκφ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε, κφλν
κε ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε (Φξεηδεξίθνπ, Φνιεξνχ-Σζεξνχιε: 1991).
χκθσλα µε ηνλ Hendrickson (1979), ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο
δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία. Όηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή
θφπσζε απφ νμεία θαη παξνδηθή κεηαβιεζεί ζε ρξφληα θαηάζηαζε, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί
αδπλαηνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε γλψζε κε ηελ επάξθεηα πνπ απαηηείηαη
(Friedman: 2000), ελψ κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ αδηάθνξα ή θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη
ζηνπο καζεηέο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (αξλεηηθή εηηηθεηνπνίεζε, θπζηθή απνκάθξπλζε, θ.ά.)
ή λα έρνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ρακειήο πξνζσπηθήο επηηπρίαο (Trendall: 1989). Πνιιέο έξεπλεο
έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ επηθξαηεί ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
πξνλφκηα, ηφηε ε δπζαξέζθεηα απμάλεηαη (Fisher, Gitelson: 1983, Jackson, Schwab, Schuler: 1986,
Mathieu, Zajac: 1990).
Σν ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα, νθείιεη λα έρεη αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηελ παγθφζκηα
εθπαίδεπζε. Ο δξφκνο δελ είλαη νχηε εχθνινο νχηε ζχληνκνο. ε κία επνρή πνπ νη γλψζεηο
πνιιαπιαζηάδνληαη ην ζρνιείν νθείιεη λα πάςεη λα θπλεγάεη ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ. Η
πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα ε ηερλνινγία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ πνηφηεηα
θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο ε πνηφηεηα θαη ε επειημία ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ δαζθάισλ, ν βαζκφο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηνπο καζεηέο,
ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Η ελδπλάκσζε ηεο

εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο, είλαη απνδεθηή σο

ζπζηαηηθφ θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνβάιιεηαη σο αλαγθαία απφ ηε κηα πιεπξά, γηα ηελ
πηνζέηεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη απφ ηελ άιιε γηα ηε κείσζε ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ «αμηψλ». Η πςειήο
πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία.
ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ελδπλάκσζεο, ηεο
αγάπεο γηα ηνλ εαπηφ, γηα ηε γλψζε θαη γηα ηε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη.

Έξεπλα γηα ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο
Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ και ςποθέζειρ ηηρ έπεςναρ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα κειεηεζνχλ ηα θίλεηξα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Άιισζηε ε δηαδηθαζία επηινγήο
ελφο επαγγέικαηνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ χπαξμε θηλήηξσλ θαη αμηψλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη
θαζνξίδνπλ απηή ηελ επηινγή.
Μεζνδνινγία
Γείγμα
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απαξηίζηεθε απφ 615 θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ. Απφ
απηνχο, νη 139 (22,6%) είλαη άλδξεο θαη νη 476 (77,4%) είλαη γπλαίθεο. Σν ειηθηαθφ εχξνο
θπκαίλεηαη απφ 18 έσο 46 εηψλ, φπνπ ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθία ησλ 18
εηψλ (25%), αθνινπζεί ε ειηθία ησλ 20 εηψλ (27,1%) θαη ε ειηθία ησλ 21 εηψλ (20,9%). Οη
πεξηζζφηεξνη θνηηνχλ ζην δεχηεξν έηνο (28,4%), ην 27,9% θνηηεί ζην πξψην έηνο, ελψ ην 26,7%
ζην ηξίην θαη ην 17% ζην ηέηαξην. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία δελ έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
(98,5%).
Δπηπξνζζέησο, ην 46,5% είλαη ηα πξψηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, ην 37,9 % δεπηεξφηνθα θαη ην
12,2% ηξηηφηνθα. Σν 90,5% εηζήρζε ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη έλα
9,5% κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Ο βαζκφο απνιπηεξίνπ ζην Λχθεην θπκαίλεηαη απφ 11 έσο 20,
φπνπ ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη κεηαμχ 17 θαη 20 (80,6%). Η ρξνληά απφιπζήο ηνπο απφ
ην Λχθεην θπκαίλεηαη απφ ην 1980 έσο θαη ην 2008, κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα λα εκθαλίδεηαη
κεηαμχ 2005 θαη 2006 (26,2%). Σέινο, ην 94,3% δειψλεη φηη δελ είρε δηαγσληζζεί ζε εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο άιιεο ζρνιήο πξνηνχ εηζαρζεί ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα θαη ην 93% φηη έθαλε
πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα έλαληη 7% πνπ δελ έθαλε. Δπηπιένλ, ρνξεγήζεθε ην ίδην
εξσηεκαηνιφγην θαη ζε 125 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο απφ ηκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά
ζρνιεία, νη νπνίνη πξνήιζαλ απφ ηκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά ζρνιεία ησλ θάησζη πεξηνρψλ:
Μπηηιήλε, Αγία Παξαζθεπή θαη Υνιαξγφο Αηηηθήο, Βξηιήζζηα, Ηξάθιεην, Ξάλζε, Λάξηζα,
Θεζζαινλίθε θαη Πάηξα.
Μέζα ζςλλογήρ δεδομένων
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηα θίλεηξα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. πλνιηθά πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο κε αξθεηέο ππνεξσηήζεηο. Αξρηθά, γίλεηαη
αλαθνξά ζε βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ν αξηζκφο
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ηνπο, ν αξηζκφο
παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζεηξά γελλήζεσο θαη ν ηφπνο δηακνλήο. Αθνινπζνχλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά

πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζή ηνπο, φπσο ην έηνο ζπνπδψλ, αλ έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν βαζκφο
απνιπηεξίνπ ζην Λχθεην, ε ρξνληά απνθνίηεζεο, ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα, αλ
έθαλαλ πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα, αλ έρνπλ δηαγσληζζεί ζε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο άιιεο ζρνιήο
θαη πφηε πήξαλ ηελ απφθαζε λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κία ζεηξά
εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο
βαζκνινγείηαη απφ 0 έσο 5, αλάινγα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, φπνπ:
0- Καλέλα ξφιν
1– Ληγφηεξν ξφιν
2- Αξθεηά κεγάιν ξφιν
3- Πνιχ κεγάιν ξφιν
4- Πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν
5- Απνθαζηζηηθφ ξφιν
Σέινο, ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο δίλνληαη απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φπσο γηα ην θαηά
πφζν είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ απφθαζε λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί πξηλ θαη αθνχ έρνπλ
ζρεκαηίζεη κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην επάγγεικα, αλ απηή ήηαλ ε επηζπκία ηνπο εμ αξρήο θαη αλ
ελδηαθέξνληαη γηα άιιεο ζπνπδέο.
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 15. Σo κνληέιo πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε αλάιπζε ζπρλνηήησλ (θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, επάγγεικα
γνλέσλ).
Αποηελέζμαηα ανάλςζηρ
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε δελ είρε έξζεη
ζε επαθή κε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (79,2%), γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε παξάκεηξνο απηή δελ
επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο. Η ηδέα ηεο ελαζρφιεζεο
κε ηελ εθπαίδεπζε πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην ζε πνζνζηφ (45,53%),
πνιχ λσξίο ζην Γεκνηηθφ (35,45%), κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην Λχθεην (15,28%) θαη κεηά ηελ
απνηπρία εηζαγσγήο ζε άιιε ζρνιή (2,44%). Μεηά ηελ αζξνηζηηθή επηζθφπεζε ησλ πνζνζηψλ
είλαη πξφδειν φηη ε επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο νξηζηηθνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ Λπθεηαθψλ ζπνπδψλ (80,98%), ελψ κφλν ην 17,72% ησλ εξσησκέλσλ ιακβάλεη ηελ απφθαζε
κεηά ην Λχθεην.
---------------------------------------------------------------------(βιέπε πίλαθα 1.+ 2.)
-------------------------------------------------------------------------ε αληίζεζε κε επξήκαηα παιαηφηεξεο έξεπλαο (Βάκβνπθαο: 1982), νη θνηηεηέο ησλ
Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε κέζν θαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Η

πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ηνπο δηαζέηνπλ πηπρίν κέζεο εθπαίδεπζεο (28,9% - παηέξα θαη 34,8% κεηέξα), ελψ έλα εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ πηπρίν αλψηαηεο (26,4% - παηέξα θαη 24,07% - κεηέξα).
Σν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ δηαζέηνπλ απιψο απνιπηήξην πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 10,4%
σο πξνο ηνλ παηέξα θαη 11,05% σο πξνο ηε κεηέξα. Απμεκέλα είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ,
ησλ νπνίσλ νη γνλείο δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο (8,3% -παηέξα θαη 6,34% -κεηέξα).
Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, θπξίαξρν ξφιν έρεη ην επάγγεικα ηνπ ειεχζεξνπ
επαγγεικαηία (36,1%), αθνινπζεί απηφ ηνπ δεκφζηνπ (22,8%) θαη ηδησηηθνχ ππαιιήινπ (15,3%),
ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηνπο γνλείο ησλ θνηηεηψλ εξγάδνληαη ζε πςεινχ θχξνπο
επαγγέικαηα (15,7%), φπσο απηφ ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Χο πξνο ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο, ζε αληίζεζε κε ην παξαπάλσ εχξεκα, νη κεηέξεο ησλ
θνηηεηψλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ αζρνινχληαη κε νηθηαθά (31,71%), κε ειεχζεξα επαγγέικαηα
(14,8%), είλαη ηδησηηθνί (15,61%) θαη δεκφζηνη ππάιιεινη (8,78%). Η κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε
ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο παξαηεξείηαη ζηνπο θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο
εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο (20,81%), φπσο απηφ ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
---------------------------------------------------------------------(βιέπε πίνακα 3. + 4.)
-------------------------------------------------------------------------Γηάθνξνη θνηλσληθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά ηελ
επαγγεικαηηθή απφθαζε ησλ θνηηεηψλ: ε αγάπε γηα ηα κηθξά παηδηά (73,6%) θαη ε κίκεζε
πξνηχπσλ (31,8 %) απνηεινχλ ηζρπξά θίλεηξα, ελψ ε ζηαζεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο (65%) θαη νη
νηθνλνκηθέο απνιαβέο (46,1%), εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Πνιινί θνηηεηέο
δήισζαλ φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα λα μεπεξλά θαλείο ηηο
αδπλακίεο ηνπ θαη λα αλαλεψλεηαη (52,1%).
Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (50,6%), ε δηάζεζε
δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ γλψξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο
(28%), ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (48,1%) θαη
ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΠΣΓΔ (48,7%), είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά εξγαζηαθά θίλεηξα.
Οη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ απνηππψλνληαη ζηα αθφινπζα πνζνζηά: ην 44,3% ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη
ελδηαθέξεηαη λα βνεζήζεη θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο, ην 45,2%
ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ εμαζθαιίδεη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα,
ειεχζεξνο ρξφλνο γηα δηαθνπέο – μεθνχξαζε. Δπηπιένλ, αξθεηνί ζεσξνχλ φηη ην επάγγεικα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ραίξεη θνηλσληθήο εθηίκεζεο (34%) θαη απνθηά ελδηαθέξνλ, επεηδή έρεη λα θάλεη κε

κηθξά θαη άθαθα παηδηά (39%). Σν 49,6% δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ απνκάθξπλζε απφ ην παηξηθφ
ζπίηη, απφ ηελ ζεηεία ζηελ επαξρία (38,6%), ελψ ε εξγαζία θνληά ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ζεκαληηθφ
γηα ην 49,6% ησλ εξσηεζέλησλ.
Σέινο, έλα κεγάιν πνζνζηφ 86,5% δειψλεη φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ κία
ιχζε αλάγθεο, νχηε πξνέθπςε ιφγσ απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε άιιε ζρνιή (79,3%). Οη θνηηεηέο
δήισζαλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απφθαζε δελ ειήθζε κε ζθνπφ λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο ζε
πξνεγνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (67,7%) νχηε λα εθπιεξψζνπλ ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ ηνπο
(58%).
---------------------------------------------------------------------(βιέπε πίνακα 5.)
-------------------------------------------------------------------------Σν 53,5% ζεσξεί φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζθέξεη κεγάιε εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε εηδηθά ηψξα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη κία νινθιεξσκέλε άπνςε γη'απηφ (52,85%). Δίλαη
έλα δχζθνιν, αιιά παξάιιεια ελδηαθέξνλ επάγγεικα. Η ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
αθνξνχζε ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επηινγήο αλ δελ ππήξρε θαλέλα πξφζθνκκα
γη'απηή. Σν 65,4% ησλ θνηηεηψλ επηκέλεη φηη ε επηινγή ηνπο γηα ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα είλαη
ελζπλείδεηε θαη απφιπηε. Σν 11,5% ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, αιιά ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα, ην
21,6% ζα άιιαδε επάγγεικα, ελψ ην 58,2% δελ επηζπκεί άιιεο ζπνπδέο παξάιιεια ή κεηά ην
παηδαγσγηθφ ηκήκα.
---------------------------------------------------------------------(βιέπε πίλαθα 6. + 7. + 8.)
---------------------------------------------------------------------------Αλαδεηψληαο ηα θίλεηξα ηεο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, ζα αλαηξέμνπκε ζηελ
έξεπλα ηνπ Βάκβνπθα, φπνπ εξσηήζεθαλ 1.280 ζπνπδαζηέο (47%) θαη ζπνπδάζηξηεο (53%) ησλ
Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 1977-1978.
ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ε αγάπε γηα ηα παηδηά έρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ
επαγγέικαηνο, ν ζπκβηβαζκφο ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή έρεη έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ, ελψ ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ αθήλεη ην επάγγεικα, είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο
παξάγνληαο. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ζπνπδψλ (νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο είραλ δηεηή θνίηεζε),
ε επθνιία αλεχξεζεο εξγαζίαο θαη ε αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο λα ζηεξίμεη καθξνρξφληεο ζπνπδέο
θαίλεηαη λα απνηεινχλ επίζεο ζεηηθά θίλεηξα. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ γνλέσλ θαη
ην πξφηππν ησλ δαζθάισλ, απνηεινχλ αζζελή θίλεηξα επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο.
---------------------------------------------------------------------(βλέπε πίνακα 9.)
----------------------------------------------------------------------------

Μία βαζηθή ζπζρέηηζε πνπ επηρεηξήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξνχζε
ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο κε ην θχιν. Η ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε θαηαλνκή x2.

ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξνπζίαζαλ

νη

παξαθάησ ιφγνη:
ηελ εξψηεζε αλ ε επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο έγηλε επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα
αζρνιίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ έγηλε θαλεξή δεδνκέλνπ φηη ην 27,3% ησλ
γπλαηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ην 17,3% ησλ αλδξψλ δήισζαλ φηη απηφ έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ
επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο. Αληίζηνηρα, ην 24,3% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 18,7% ησλ αλδξψλ δήισζε
φηη ε παξάκεηξνο απηή έπαημε πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν. Η ζπζρέηηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ
απαληήζεσλ κε ηελ θαηαλνκή x2 θαηέιεμε φηη νη ζπζρεηίζεηο απηέο είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο
ζε επίπεδν 0,05 (x2 (5)= 12.924, sig=0,024).
Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε αλ ν ιφγνο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο ήηαλ γηαηί αγαπνχλ
ηα παηδηά, ηα νπνία είλαη ηξπθεξέο ππάξμεηο, νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε
ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αθνχ ην 54% ησλ γπλαηθψλ ζεσξεί φηη ν ιφγνο απηφο είρε απνθαζηζηηθφ
ξφιν έλαληη ηνπ 30,2% ησλ αλδξψλ. Σαπηφρξνλα, ην 23,1% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 30,9% ησλ
αλδξψλ ππνζηήξημε φηη έπαημε πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπο. Η ζπζρέηηζε είλαη
ζηαηηζηηθψλ ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,05 (x2(5)= 37.228, sig=0,000).
Δμίζνπ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε εκθάληζε ε κεηαβιεηή θχιν κε ηελ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε (x2(5)= 16.366, sig=0,012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 31,8% ησλ γπλαηθψλ δήισζε φηη
ε δπλαηφηεηα άκεζεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζθέξεη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα
έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ ζε ζρέζε κε ην 28,1% ησλ αλδξψλ. Σν 21,2% ησλ
γπλαηθψλ θαη ην 14,4% ησλ αλδξψλ δήισζε φηη ν ιφγνο απηφο έπαημε πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν.
Αλαιπηηθά ηα πνζνζηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 10.
---------------------------------------------------------------------(βλέπε πίνακα 10a +10b.)
---------------------------------------------------------------------------Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηα θίλεηξα ησλ δαζθάισλ απεπζχλζεθε ζε 125 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο
αγσγήο. νη εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη
ζηα θίλεηξα πνπ ηνπο ψζεζαλ ζην ηδηαίηεξν απηφ εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη. Μία ηαμηλφκεζε ησλ
απαληήζεσλ ηνπο απνθαιχπηεη ηα αθφινπζα:
Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξέζεθαλ γηα ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο ζε εηδηθά πιαίζηα (δεηήκαηα
δηνξηζκνχ, θάιπςε θελψλ ζέζεσλ θ.ιπ). Μφλν 20 απφ απηνχο δήισζαλ φηη εζθεκκέλα θαη
ελζπλείδεηα επέιεμαλ ηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σν ζχλνιν φισλ εμ απηψλ ζεσξεί φηη ε
απαζρφιεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή αγσγή είλαη πνιχ δεκηνπξγηθφηεξνη ζε
ζχγθξηζε κε ηε γεληθή αγσγή. ρεδφλ φινη (95%) δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπλερίζνπλ λα

δηδάζθνπλ ζηνλ ίδην απηφ ηνκέα. Βαζηθφο παξάγνληαο επηινγήο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ην
ειαζηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ην ηδηαίηεξν πξφγξακκα πνπ έρνπλ ηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηα
ηκήκαηα έληαμεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ιδηαίηεξν
θίλεηξν απνηειεί ε αλππαξμία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε επηινγή ηεο χιεο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην πεδίν ηεο αλαπεξίαο
ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα νινθιήξσζεο, πξνζθνξάο, αιηξνπηζκνχ θαη φηη νη εκπεηξίεο πνπ
είραλ απνθνκίζεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο ζηελ ςπρηθή πγεία ήηαλ αλαληηθαηάζηαηεο. Σέινο, έλα πνζνζηφ 63% ζεψξεζε φηη ην
επίδνκα ηεο εηδηθήο αγσγήο απνηέιεζε έλα βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα δηδαζθαιία
ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο.

πκπέξαζκα
Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο
ζέζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα: ελψ ζηελ αξρηθή έξεπλα ηνπ Βάκβνπθα νη
δάζθαινη ζεσξνχληαλ άηνκα ρακεινχ θνηλσληθνχ γνήηξνπ, απφ θησρέο θαη νηθνλνκηθά αζζελείο
νηθνγέλεηεο θαη νη παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο ιχζε αλάγθεο γηα φζνπο ζπνπδαζηέο δελ κπνξνχζαλ λα
κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο πφιεηο θαηαγσγήο ηνπο, ζήκεξα ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη άξδελ. Η άκεζε
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε άλνδνο ησλ εηζαγσγηθψλ βάζεσλ θαη νη θαιέο – ζε ζχγθξηζε κε
ην παξειζφλ – ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλ θαη δελ έρνπλ εμαιείςεη ηα παξάπνλα, εληνχηνηο
πξννησλίδνπλ κία θαιή πνηφηεηα δσήο ζε επνρέο αλαζθάιεηαο, ξεπζηψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη
δηαθηλδχλεπζεο.
Σα θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ δελ είλαη κφλν πιηθά: δειψζεηο πεξί
αγάπεο γηα ηα κηθξά παηδηά, γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα απηνπξαγκάησζεο δηαλζίδνπλ
ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη πξνζθέξνπλ ειπίδεο φηη κειινληηθά θάηη ζα αιιάμεη ζε κία αζζκαίλνπζα
εθπαίδεπζε. Η πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί φηη ε απφθαζε ηεο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ
επαγγέικαηνο ήηαλ ζπλεηδεηή θαη εηιεκκέλε απφ ηα ιπθεηαθά ηνπο ρξφληα: Σν δηδαζθαιηθφ
επάγγεικα δελ ήηαλ ιχζε αλάγθεο, αιιά έλα δχζθνια εθηθηφο ζηφρνο, πνπ απαίηεζε κειέηε,
απηνπεηζαξρία, αληαγσληζηηθφ πλεχκα θαη πξνζσπηθέο ζπζίεο. Ο δάζθαινο είλαη πιένλ
επηζηήκνλαο θαη απαηηεί γλψζεηο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα. Θεσξνχκε φηη
νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πίλαθαο 1. Καηά ηε θνίηεζε ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε είραηε επηθνηλσλία κε παηδηά κηθξφηεξεο
ειηθίαο
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

127
487
614
1
615

20,6
79,2
99,8
,2
100,0

Ναη
Όρη
Total
Missing System
Total

Πίλαθαο 2. Υξνληθή πεξίνδνο πνπ απνθάζηζαλ λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί
Υξνληθή πεξίνδνο πνπ πξώηε
θνξά δεκηνπξγήζεθε ε ηδέα λα
γίλεηε δάζθαινο

Μεηαβιεηέο

Υξνληθή πεξίνδνο πνπ ε
απόθαζε λα γίλεη
δάζθαινο ήηαλ
νξηζηηθή

Frequency
218

Percent
35,45

Frequency
48

Percent
7,8

καζεηήο ζην Λύθεην, πξνηνύ ηειεηώζεη
απνιπηήξην Λπθείνπ

280
94

45,53
15,28

372
155

60,5
25,2

απνηπρία ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο άιιεο ρνιήο
Total
Missing System
Total

15
607
8
615

2,44
98,7
1,3
100,0

26
601
14
615

4,23
97,72
2,28
100,0

καζεηήο(ηξηα) ζην Γεκνηηθό ρνιείν

Πίλαθαο 3. Δπάγγεικα γνλέσλ

Δθπαηδεπηηθόο
Ιδησηηθόο Τπάιιεινο
Γεκόζηνο Τπάιιεινο
πληαμηνύρνο
Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο
Γηαηξόο
Γηθεγόξνο
Δπηρεηξεκαηίαο
Οηθηαθά
Total
Missing System
Total

Frequency
Percent
Παηέξα
61
9,9
94
15,3
140
22,8
26
4,2
222
36,1
23
3,7
13
2,1
28
4,6
607
98,7
8
1,3
615
100,0

Frequency
Μεηέξα
90
96
54
12
91
15
23
9
195
585
30
615

Percent
14,63
15,61
8,78
1,95
14,8
2,44
3,74
1,46
31,71
95,12
4,88
100,0

Πίλαθαο 4. Μνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ
Frequency

Percent

Frequency

Παηέξα
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
Πηπρηνύρνο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
Πηπρηνύρνο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην ρνιείνπ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Γελ ηειείσζε Γεκνηηθό ρνιείν
Total
Missing System
Total

Percent

Μεηέξα

51
162
132
178

8,3
26,4
21,5
28,9

39
148
125
214

6,34
24,07
20,33
34,8

64
26
613
2
615

10,4
4,2
99,7
0,3
100,0

68
20
614
1

11,05
3,25
99,84
0,16
100,00

Πίλαθαο 5. Λφγνη επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο
Μεηαβιεηέο
Πξόηππν εθπαηδεπηηθό
Αγάπε γηα ηα κηθξά παηδηά
ίγνπξε θαη ζηαζεξή
δνπιεηά
Ιθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο
απνιαβέο
Δύθνιε επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε
Γηαθνξνπνίεζε από ηνπο
δαζθάινπο πνπ γλώξηζαλ
θαηά ηελ ζρνιηθή δσή
Δπηηξέπεη ηελ αζρνιία κε
ηελ νηθνγέλεηα
Δλδηαθέξνληα καζήκαηα
Βνήζεηα ρακειόηεξσλ
θνηλσληθώλ νκάδσλ
Τπάξρεη αξθεηόο ειεύζεξνο
ρξόλνο γηα δηαθνπέο
Ξεθνύξαζην επάγγεικα
Αζρνιείζαη κε αγλά θαη
άθαθα παηδηά
Υαίξεη εθηίκεζεο ζηελ
θνηλσλία
Γελ ρξεηάδεηαη λα
απνκαθξπλζείο από ην
παηξηθό ζνπ ζπίηη
Τπεξεηείο ζηελ ύπαηζξν
Λύζε αλάγθεο
Δμαζθάιηζε ηνπ ζίγνπξνπ
θαη αλαδήηεζε αξγόηεξα
θάηη θαιύηεξνπ
Απνηπρία εηζαγσγήο ζε
άιιε ζρνιή
Απόδεημε αμίαο ζε
πξνεγνύκελνπο
εθπαηδεπηηθνύο
Παξόηξπλζε από ηνπο
ζπγγελείο
Κνηλσληθό γόεηξν

Καλέλα
ξφιν
2,4
1,6

Ληγφηεξν ξφιν

Απνθαζηζηηθφ
ξφιν
28,2
73,6

χλνιν

15,6
2,6

Πνιχ κεγάιν
ξφιν
31,8
22

3,7

5,7

25,6

65

100

8,3

11,1

46,1

34,5

100

14,8

9,1

25,4

50,6

99,9

25,6

12,1

24,3

28

90

8,5

5,5

37,9

48,1

100

10,9

7,5

32,9

48,7

100

5,7

7,2

42,8

44,3

100

6,2

9,4

39,2

45,2

100

16,5

13,6

42

27,9

100

13,2

10,3

39

37,5

100

31,3

22,3

34

12,4

100

49,6

16,7

21,2

12,5

100

38,6
86,5

18,2
5,9

26,6
5,1

16,6
2,5

100
100

37,2

12,2

24,8

25,8

100

79,3

6,3

8,2

6,2

100

67,7

16,2

11,1

5

100

58

19,7

16,8

5,5

100

41,6

19,5

27,3

11,6

100

78
99,8

Πίλαθαο 6. Βαζκφο επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο γηα ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ
Βαζκόο επραξίζηεζεο ή
δπζαξέζθεηαο γηα ην
επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ
όηαλ πήξαηε ηελ νξηζηηθή
ζαο απόθαζε

εκεξηλή εηθόλα πνπ
ζρεκαηίζαηε γηα ην
επάγγεικα ηνπ
δαζθάινπ

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Πνιύ επραξηζηεκέλνο

329

53,5

325

52,85

Δπραξηζηεκέλνο
Ούηε επραξηζηεκέλνο νύηε δπζαξεζηεκέλνο
Γπζαξεζηεκέλνο
Πνιύ Γπζαξεζηεκέλνο
Total
Missing System
Total

219
55
9
2
614
1
615

35,61
8,94
1,46
0,33
99,84
0,16
100,0

232
48
6
2
613
2
615

37,72
7,8
0,98
0,33
99,675
0,32
100,0

Μεηαβιεηέο

Πίλαθαο 7. Πνην επάγγεικα ζα αθνινπζνχζαηε
Αλ ηίπνηα δελ ζαο απέθιεηε από ηνπο
επαγγεικαηηθνύο νξακαηηζκνύο ζαο πνην
επάγγεικα ζα αθνινπζνύζαηε

Μεηαβιεηέο

Frequency

Percent

402
71

65,4
11,5

133

21,6

606
9
615

98,5
1,5
100,0

Δπάγγεικα δαζθάινπ
Δθπαηδεπηηθνύ άιιεο βαζκίδαο
Άιιν επάγγεικα
Total
Missing System
Total

Πίλαθαο 8. Θα ζέιαηε λα θάλεηε άιιεο ζπνπδέο παξάιιεια ή κεηά ην Π.Σ.Γ.Δ
Μεηαβιεηέο

Θα ζέιαηε λα θάλεηε άιιεο ζπνπδέο
παξάιιεια ή κεηά ην Π.Σ.Γ.Δ
Frequency

Percent

358
221
579
36
615

58,2
35,9
94,1
5,9
100,0

Ναη
Όρη
Total
Missing System
Total

Πίλαθαο 9 – Καηάινγνο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ
ΚΙΝΗΣΡΑ

ΔΝΣΑΗ %
ΠΟΛΤ ΙΥΤΡΗ

ΙΥΤΡΗ

ΑΓΤΝΑΣΗ

ΜΗΓΔΝΙΚΗ

Η αγάπε ησλ
παηδηώλ

56,2%

27,9%

9,8%

6,1%

Η ηθαλνπνίεζε ηεο
επηζπκίαο ησλ
γνλέσλ κνπ

4,7%

8,5%

19,2%

67,6%

Ο ειεύζεξνο ρξόλνο
πνπ αθήλεη ην
επάγγεικα

14,0%

35,3%

28,0%

Ο ζπκβηβαζκόο ηνπ
επαγγέικαηνο κε ηελ
νηθνγελεηαθή δσή

20,7%

34,7%

20,2%

24,4%

Η επθνιία λα βξεηο
δνπιεηά κε ην πηπρίν
ηεο Π.Α

6,7%

26,6%

28,5%

38,2%

10,4%

18,7%

16,5%

54,4%

5.5%

14.5%

21.3%

58.7%

12,4%

28,5%

24,9%

34,2%

Η αδπλακία ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ λα
κε βνεζήζεη γηα
καθξνρξόληεο
ζπνπδέο
Η αγάπε θαη ν
ζεβαζκόο πνπ ηξέθσ
γηα ηνπο δαζθάινπο
κνπ
Ο πεξηνξηζκέλνο
ρξόλνο ζπνπδώλ

22,7%

Πεγή: Βάκβνπθαο,1982: 46-48
Πίλαθαο 10a: πζρέηηζε θχινπ κε ιφγνπο επηινγήο δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο
ΡΟΛΟ %
ΚΑΝΔΝΑ
ΡΟΛΟ

ΛΙΓΟΣΔΡΟ
ΡΟΛΟ

ΑΡΚΔΣΑ ΜΔΓΑΛΟ
ΡΟΛΟ

ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ
ΡΟΛΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΟ
ΡΟΛΟ
ΡΟΛΟ

Δπηινγή επαγγέικαηνο ηνπ Γαζθάινπ γηαηί αγαπνύλ ηα παηδηά. Δίλαη ηξπθεξέο ππάξμεηο
ΆΡΡΔΝ

,7%

6,5%

7,9%

23,7%

30,9%

30,2%

ΘΗΛΤ

1,9%

1,5%

2,5%

16,9%

23,1%

54,0%

Δπηινγή δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε ηελ νηθνγέλεηα
ΆΡΡΔΝ
ΘΗΛΤ

6,5%

7,9%

18,7%

30,9%

18,7%

17,3%

5,3%

8,7%

11,8%

22,6%

24,3%

27,3%

Δπηινγή δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο επεηδή ηνπο πξνζθέξεη άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
ΆΡΡΔΝ
ΘΗΛΤ

17,3%

6,5%

21,6%

12,2%

14,4%

28,1%

10,2%

10,2%

12,5%

21,2%

31,8%

14,1

Πίλαθαο 10b. πζρέηηζε θχινπ κε ιφγνπο επηινγήο δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο
ΛΟΓΟΙ

Δπηινγή επαγγέικαηνο
ηνπ Γαζθάινπ γηαηί
αγαπνύλ ηα παηδηά. Δίλαη
ηξπθεξέο ππάξμεηο
Δπηινγή δηδαζθαιηθνύ
επαγγέικαηνο επεηδή
ηνπο επηηξέπεη λα
αζρνιεζνύλ κε ηελ
νηθνγέλεηα
Δπηινγή δηδαζθαιηθνύ
επαγγέικαηνο επεηδή
ηνπο πξνζθέξεη άκεζε
επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε

2

X

DF

Sig

37,228

5

0,000

12,924

5

0,024

16,366

6

0,012

Πεξίιεςε
Κεληξηθφ δήηεκα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο. Η πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα βηβιία, ηα
πξνγξάκκαηα, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, αιιά θπξίσο απφ ην δάζθαιν. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ
απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. Μέζα
απφ ηελ έξεπλα απηή, επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ 615 ζπνπδαζηψλ ησλ
Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη 125 εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο
νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ηεο ζηελήο ακθίδξνκεο ζρέζεο
πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα θίλεηξα θαη ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο. Η έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βάκβνπθα (1972), ελψ ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 15. Γηαπηζηψζεθε φηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε, ηα θίλεηξα, θαζψο θαη νη πνιχπινθεο ζπλζήθεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα, επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ αηφκσλ λα αθνινπζήζνπλ ην δηδαζθαιηθφ
επάγγεικα. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θχινπ θαη επηινγήο επαγγέικαηνο απνδείρζεθαλ ζηαηηζηηθψλ
ζεκαληηθέο γηα ηηο παξακέηξνπο νηθνγέλεηα, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη αγάπε γηα ηα παηδηά.
Λέμεηο θιεηδηά: Κίλεηξα, εθπαηδεπηηθφο, επηινγή επαγγέικαηνο, ξφινο ηνπ δαζθάινπ,
αληηθίλεηξα, δηδαζθαιία, θχιν, εηδηθή αγσγή.

