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Παρότι πολλές έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχουν ασχοληθεί με τα 
κίνητρα των μαθητών, δεν έχει δοθεί ανάλογη προσοχή στο θέμα των κινήτρων παρώθησης 
των εκπαιδευτικών. Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει τους παράγοντες που 
αποτελούν κίνητρα για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας τη σημασία αυτών των παραγόντων για τη 
βελτίωση και ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας είναι αρκετά έως 
πολύ υψηλά. Οι παράγοντες που λειτουργούν ως θετικά κίνητρα είναι ως επί το πλείστον 
ενδογενείς, ενώ ως αντικίνητρα θεωρούνται κυρίως διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Τα 
πλέον θετικά κίνητρα διδασκαλίας ήταν η σχέση με τους μαθητές και η αγάπη για το 
αντικείμενο, ενώ ως βασικότεροι ανασχετικοί παράγοντες κρίθηκαν οι συχνές 
μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και οι χαμηλές οικονομικές απολαβές. 
Δεδομένου ότι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών επηρεάζουν άμεσα τα κίνητρα των μαθητών 
τους, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά κίνητρα είναι απαραίτητοι για ένα αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά συνέπεια, σημαντικός τομέας του σχεδιασμού εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρέπει να είναι τόσο η ενίσχυση των θετικών κινήτρων των εκπαιδευτικών, όσο 
και η ελάττωση ή η εξάλειψη των παρεμποδιστικών παραγόντων του εκπαιδευτικού έργου. 
 

 
 
Although many studies within the field of educational psychology have addressed the issue of 
students’ motivation, not as much attention has been given to teacher motivation. The 
present study aims at examining the factors that motivate EFL teachers working at Greek 
State Primary and Secondary schools, highlighting the importance of these factors for the 
improvement and enhancement of the teaching performance. The results of the study 
indicated that EFL teachers are quite motivated. Motivating factors are mostly intrinsic in 
nature, while demotivation rises mainly from extrinsic factors. Among the most powerful 
motivators were the teachers’ relation with their students and the subject matter itself, while 
frequent educational reforms and poor remuneration were identified as highly demotivating 
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factors. Given that teachers’ motivation directly influences students’ motivation, highly 
motivated teachers are crucial for an effective educational system. Consequently, an 
important part of education policy-making should be the enhancement of teacher motivation 
as well as the reduction or elimination of any factors that impede teachers’ performance. 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Το θέμα των κινήτρων δεν είναι καινούριο στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Η 
έρευνα όμως έχει επικεντρωθεί περισσότερο στους μαθητές (κίνητρα μάθησης) και πολύ 
λιγότερο στους εκπαιδευτικούς (κίνητρα διδασκαλίας), μολονότι, όπως υποστηρίζει η Renc-
Roe (2006) ‘Είναι άσκοπο να μιλάμε για κίνητρα μαθητών χωρίς να έχουμε πρώτα 
προσδιορίσει ποια είναι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών’. Παρεμφερή θέματα, όπως είναι η 
ικανοποίηση από την εργασία (job satisfaction) ή το άγχος και η εξουθένωση του 
εκπαιδευτικού (teacher stress and burn-out), έχουν απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες 
αρκετούς ερευνητές (Kyriacou,\ 2001, Pennington 1992, Πυργιωτάκης 1992, Μακρή-
Μπότσαρη & Ματσαγγούρας 2003, Παπάνης & Γιαβρίμης 2007) κυρίως λόγω της 
αυξανόμενης δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου, η οποία τους 
οδηγεί όλο και συχνότερα σε πρόωρη αποχώρηση από το επάγγελμά τους. Ειδικά όμως για 
το θέμα των κινήτρων διδασκαλίας η ελληνική βιβλιογραφία εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη (με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως έρευνες των Gheralis-Roussos 2003, Tziava 
2003, Βάμβουκα 1982, Κοντέλλη 2008), με αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να παραμένει 
ακόμα μάλλον αχαρτογράφητος. Η σημασία των κινήτρων, όμως, γίνεται εύκολα 
κατανοητή, αν δεχτούμε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν εξαρτάται μόνο από τα 
προσόντα, τις γνώσεις και τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών, αλλά επίσης και από 
τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τη δέσμευση προς το επάγγελμά τους.  
 
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας στους 
εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία 
αυτή τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
 
• Ποια είναι τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στα ελληνικά 

δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 
• Ποιοι παράγοντες αποτελούν κίνητρα και ποιοι αντικίνητρα για τους εκπαιδευτικούς της 

Αγγλικής Γλώσσας; 
• Ποια είναι η πηγή των κινήτρων των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας; Επηρεάζονται, 

δηλαδή, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί περισσότερο από ενδογενείς ή από εξωγενείς 
παράγοντες; 

 
Μετά από μια σχετικά σύντομη εξέταση του θέματος από θεωρητική σκοπιά, θα 
ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα, η 
οποία πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χίου κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Τέλος, θα 
κατατεθούν προτάσεις για περαιτέρω ανάλυση του θέματος και αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων της έρευνας. 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
Ορισμοί 
 
Πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να αποδώσουν την έννοια των κινήτρων, 
χωρίς να υπάρχει ακόμα ένας σαφής και κοινά αποδεκτός ορισμός. Η δυσκολία έγκειται 
κυρίως στο ότι τα κίνητρα αποτελούν σύνθετη έννοια, η οποία καλύπτει πολλές εκφάνσεις 
των λειτουργιών που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και το πώς αυτή 
ενεργοποιείται (Γεράλη-Ρούσσου 2006: 52). Ο Πυργιωτάκης παραδέχεται πως «η 
αναζήτηση και η μελέτη των κινήτρων είναι δύσκολα προσπελάσιμος χώρος», ειδικά στον 
λεπτό και πολύπτυχο τομέα της εκπαίδευσης (1992: 32-33). Η πλειοψηφία των ερευνητών 
θεωρεί τα κίνητρα ως την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μορφής ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Οι Berelson και Steiner (1964: 234 στην Kim 2000), περιλαμβάνουν στον 
ορισμό και «κάθε εσωτερική παρόρμηση που στρέφει το ενδιαφέρον ενός ατόμου σε μια 
δραστηριότητα και πυροδοτεί συγκεκριμένη συμπεριφορά». Ο Ifinedo (2003) αναγνωρίζει 
τους ανθρώπους με υψηλά επίπεδα παρώθησης από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό, τη 
συγκέντρωση, το ζήλο και τη συνεισφορά τους σε προσωπικούς ή γενικότερους σκοπούς 
και στόχους.  
 
Βέβαια, η πρόκληση και μόνο του ενδιαφέροντος δεν είναι ικανή να διατηρήσει τα κίνητρα 
σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, μια άλλη ομάδα ερευνητών αναφέρεται όχι μόνο σε κίνητρα που 
ενεργοποιούν ή καθοδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και σε παράγοντες που 
συντηρούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, σύμφωνα με τον Dörnyei (2001:8), πίσω από τον 
ορισμό των κινήτρων υπάρχουν τρεις βασικοί παρονομαστές: α) η επιλογή μιας 
συγκεκριμένης δράσης, β) η επιμονή σε αυτή και γ) η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη 
δράση αυτή. Με άλλα λόγια, τα κίνητρα εξηγούν γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν 
κάτι, με πόση επιμονή επιδιώκουν το στόχο τους και για πόσο διάστημα συνεχίζουν να 
προσπαθούν. 
 
Επάγγελμα και κίνητρα 
 
Βασική αρχή της οργανωσιακής ψυχολογίας είναι ότι τα κίνητρα αποτελούν καθοριστικό 
παράγοντα για την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων. Οι Steers & Porter (1991) 
συσχετίζουν το δυναμικό μοντέλο των επαγγελματικών κινήτρων με τρεις μεταβλητές: τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε εργαζόμενου (ανάγκες, 
ενδιαφέροντα), τη φύση του επαγγέλματος και το εργασιακό περιβάλλον. Σε γενικές 
γραμμές, το επάγγελμα αποτελεί θετικό κίνητρο όταν α) έχει νόημα β) προσφέρει 
αυτονομία και γ) δίνει δυνατότητες ανατροφοδότησης στους εργαζόμενους (Hackman 
1991), θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια, αφού σχετίζονται άμεσα και με 
τα κίνητρα των εκπαιδευτικών. 
 
Ιστορική θεώρηση: θεωρίες των κινήτρων 
 
Αρκετές σχολές έχουν κατά καιρούς μελετήσει την έννοια των κινήτρων από διάφορες 
σκοπιές, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει πολλές διαφορετικές θεωρίες. Ειδικά στην 
οργανωσιακή ψυχολογία, επειδή τα κίνητρα σχετίζονται με την εργασιακή 
αποτελεσματικότητα, αυτές οι θεωρίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση 
ερμηνευτικών μοντέλων απόδοσης των εργαζομένων. Οι Walker & Symons (1997:16-17) 
υποστηρίζουν ότι όλες σχεδόν οι θεωρίες συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Το κοινό 
σημείο όλων των επί μέρους θεωριών, δηλαδή, είναι ότι τα κίνητρα φτάνουν στο 
αποκορύφωμά τους όταν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι, έχουν (ή αισθάνονται ότι 
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έχουν) επαρκή αυτονομία, θέτουν αξιόλογους στόχους, ανατροφοδοτούνται και 
επιβεβαιώνονται από τους άλλους. 
 
Γενικά οι θεωρίες των κινήτρων διαιρούνται σε στατικές και δυναμικές. Οι στατικές 
εστιάζουν στο τι ενεργοποιεί τα κίνητρα και δίνουν έμφαση στις ανάγκες των ατόμων και 
την ικανοποίησή τους. Από την άλλη, οι δυναμικές θεωρίες εστιάζουν στο πώς 
ενεργοποιείται και συντηρείται μια μορφή συμπεριφοράς. Γνωστότερη από τις στατικές 
θεωρίες είναι η θεωρία του Abraham Μaslow, η οποία βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο 
αναγκών. Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ανθρώπινες ανάγκες κατηγοριοποιούνται σε πέντε 
βασικές ομάδες (φυσιολογικές ανάγκες, ανάγκες ασφάλειας, κοινωνικές ανάγκες, ανάγκη 
αυτοεκτίμησης και ανάγκη για αυτοπραγμάτωση ή αυτοολοκλήρωση). Στην ιεραρχική αυτή 
δομή μία ανάγκη δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο αν δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο 
ποσοστό η προηγούμενη. Προέκταση των αρχών του Maslow αποτελεί η θεωρία του 
Alderfer (1972), όπου οι πέντε βασικές κατηγορίες αναγκών συνοψίζονται σε τρεις: Στις 
«ανάγκες ύπαρξης», στις «ανάγκες σχέσης» και στις «ανάγκες ανάπτυξης». Στο ίδιο μήκος 
κύματος, ο McClelland εστίασε τη θεωρία του σε τρία κίνητρα-ανάγκες τα οποία όλοι οι 
άνθρωποι κατέχουν: ανάγκη για επιτεύγματα, ανάγκη για εξουσία και ανάγκη για 
συναδελφικότητα. Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg, κατηγοριοποιεί τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ενδογενή κίνητρα (όπως η 
επιτυχία, η αναγνώριση, η εργασία αυτή καθ’ αυτή, η υπευθυνότητα και η εξέλιξη) και σε 
εξωγενή κίνητρα ή παράγοντες «υγιεινής» (όπως οι συνθήκες εργασίας, η πολιτική της 
διεύθυνσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αμοιβή, το κύρος κ.ά).  
 
Από τις δυναμικές θεωρίες, εφαρμογή στην εκπαίδευση βρίσκει η θεωρία της 
αυτοαποτελεσματικότητας, του Bandura (1993). Ο Bandura ορίζει την 
αυτοαποτελεσματικότητα ως την πίστη που έχει ένα άτομο ότι διαθέτει τις ικανότητες να 
εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι όσο 
περισσότερο πιστεύει το άτομο στις δυνατότητές του, τόσο περισσότερο επιμένει και στην 
προσπάθειά του (Savvides & Pashiardis 2004). Σημαντική είναι επίσης η θεωρία της 
ισότητας, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι κινητροποιούνται αν αισθάνονται ότι αυτά 
που προσφέρουν στην εργασία τους (π.χ. προσπάθεια, προσόντα) είναι ανάλογα αυτών 
που λαμβάνουν (π.χ. μισθός) ή αυτών που λαμβάνουν σε άλλα επαγγέλματα άνθρωποι με 
ανάλογα προσόντα. Αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, οι εργαζόμενοι τείνουν να 
απογοητεύονται και τα κίνητρά τους εμφανίζουν πτώση. Τέλος, ο Victor Vroom, με τη 
θεωρία της προσδοκίας (1964), επιχειρεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έχουν τα μεγαλύτερα 
ανταποδοτικά οφέλη. Ο Vroom δηλαδή εξετάζει και ερμηνεύει τους στόχους ενός ατόμου 
και τις προσδοκίες του για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ασφαλώς, αυτές οι θεωρίες 
επηρεάζουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και τους εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενους, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
 
Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών 
 
Εστιάζοντας τώρα στα κίνητρα των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι η σημασία τους 
έγκειται στο γεγονός ότι το επίπεδο του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης του 
εκπαιδευτικού έχει επίπτωση στα κίνητρα μάθησης, στην προδιάθεση των μαθητών και 
γενικότερα στη μαθησιακή επιτυχία ή αποτυχία. Με άλλα λόγια, επειδή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία η διαπλοκή των σχέσεων είναι άμεση, όσο περισσότερο παρακινημένος είναι ο 
εκπαιδευτικός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να παρακινηθούν και οι μαθητές για να 
μάθουν (Γεράλη-Ρούσσου 2006: 53). Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά κίνητρα 
είναι απαραίτητοι για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εξίσου απαραίτητο, 
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όμως είναι να καθοριστούν και οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τα κίνητρα 
διδασκαλίας. 
 
O Dörnyei (2001: 157-8) επισημαίνει ότι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών καθορίζονται:  
α) από ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την εσωτερική ανάγκη του ατόμου 
να διδάσκει, να μεταφέρει σε άλλα άτομα γνώσεις και αξίες, αλλά και γενικότερα να 
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο· 
β) από εξωγενείς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το εργασιακό 
περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Οι τελευταίοι διακρίνονται σε μακρο-περιβαλλοντικούς 
(όπως η στάση της κοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς, το επαγγελματικό status, η 
εκπαιδευτική πολιτική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης σοβαρών 
αποφάσεων) και μικρο-περιβαλλοντικούς που έχουν να κάνουν με το στενότερο εργασιακό 
περιβάλλον του σχολείου (σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους, αριθμός μαθητών, 
κτηριακός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ωράριο εργασίας κτλ). 
 
Ο Dörnyei επισημαίνει ακόμα (όπ. π.: 158) ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται 
«εύθραυστο», με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός συνεχώς βάλλεται από παρεμποδιστικούς 
παράγοντες, όπως είναι η ιδιαίτερα αγχωτική φύση του επαγγέλματος, η έλλειψη 
αυτονομίας, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η ανία και η καθημερινή ρουτίνα, η έλλειψη 
επαγγελματικής ανέλιξης κ.ά. Το άγχος θεωρείται από τα πιο σημαντικά αντικίνητρα ειδικά 
στα σημερινά σχολεία και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι επιφορτισμένο, αν όχι 
συνώνυμο, με πλείστους αγχογόνους παράγοντες: τις προσδοκίες των γονέων, τον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, διάφορα μισθολογικά θέματα, την πίεση από ανωτέρους, τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών, την ανεπαρκή επιμόρφωση. Στη συνέχεια θα δούμε κατά 
πόσο αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τα συμπεράσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Παρουσίαση της έρευνας 
 
 Δείγμα - Ερευνητικά εργαλεία 
 
Ως περιοχή έρευνας ορίστηκε ο νομός Χίου, ο οποίος περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί, 
καθώς και τα δύο μικρότερα νησιά Οινούσσες και Ψαρά. Στο νομό εντοπίστηκαν 27 
Δημοτικά Σχολεία στα οποία διδάσκεται τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, καθώς και 30 
Γυμνάσια, Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Τα μισά περίπου από αυτά 
βρίσκονται στην πρωτεύουσα του νομού και τα υπόλοιπα στην περιφέρεια.. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (37 στην Πρωτοβάθμια και 46 στη Δευτεροβάθμια) που 
υπηρετούσαν σε αυτά τα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006-2007 αποτέλεσαν τον 
πληθυσμό της έρευνας, η διεξαγωγή της οποίας έγινε κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 
 
Στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι 
ανάλυσης. Ως ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η χρήση της «τριγωνοποίησης» 
αυτής έγινε για να ενισχυθεί η εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο 
προτιμήθηκε λόγω της ευκολότερης πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος και για 
να αυξηθεί, λόγω της ανωνυμίας, η πιθανότητα ειλικρινέστερων απαντήσεων από τους 
συμμετέχοντες. Η συνέντευξη, λόγω της αμεσότητάς της, κρίθηκε ότι θα βοηθήσει στην 
άμεση διευκρίνιση πιθανών ασαφειών, θα περιορίσει τις παρερμηνείες και θα ενισχύσει 
την περιγραφική αξιοπιστία της έρευνας, δίνοντας μια ολιστική εικόνα του υπό εξέταση 
θέματος. 
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Έτσι, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 
τύπου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα ερωτηματολόγια. Πιο συγκεκριμένα, από τους 
συμμετέχοντες ζητήθηκε  
i) να συμπληρώσουν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, προσόντα, προϋπηρεσία, 

βαθμίδα εκπαίδευσης, χαρακτηριστικά του σχολείου που υπηρετούν κ.ά) 
ii) να καθορίσουν σε ποιο βαθμό επηρεάζονται τα επίπεδα παρώθησής τους από 

συγκεκριμένους παράγοντες (με βάση μια κλίμακα Likert πολύ-αρκετά-λίγο-καθόλου) 
και, επομένως, να αξιολογήσουν αυτούς τους παράγοντες ως κίνητρα ή αντικίνητρα, και  

iii) να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 
επαγγέλματος, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της δουλειάς τους και τα συνολικά 
επίπεδα της παρώθησής τους. 

 
Οι συνεντεύξεις προτιμήθηκε να είναι ημι-δομημένες. Οι ερωτήσεις, δηλαδή, κάλυπταν 
τους τομείς που εξετάζονταν στο ερωτηματολόγιο, αλλά παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο θέμα, να αναπτύξουν τις απόψεις τους και ενίοτε 
να αναφερθούν σε θέματα που δεν περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, αλλά 
θεωρούνταν για κάποιους σημαντικά. 
 
Στόχοι 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα ερευνητική εργασία επεχείρησε να διαφωτίσει τους 
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, 
με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Προσπαθώντας να 
διεισδύσει σε έναν μάλλον ανεξερεύνητο χώρο της εκπαίδευσης, η έρευνα προσπάθησε να 
εντοπίσει τα σημεία εκείνα που δρουν είτε υποστηρικτικά είτε ανασταλτικά στο 
εκπαιδευτικό έργο. Βασικοί στόχοι ήταν: 
• Να διαπιστωθούν τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
• Να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης των 

εκπαιδευτικών. 
• Να ομαδοποιηθούν αυτοί οι παράγοντες σε κίνητρα και αντικίνητρα, δηλαδή σε 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόδοση των εκπαιδευτικών. 
• Να καθοριστεί η προέλευση και ο προσανατολισμός των κινήτρων των εκπαιδευτικών. 

Να διαπιστωθεί, δηλαδή, κατά πόσο τα κίνητρα που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς 
είναι ενδογενή ή εξωγενή. 

• Να συσχετισθούν τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας με αυτά 
άλλων σχετικών ερευνών, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο και να διερευνηθεί 
στην πράξη η εφαρμογή των θεωριών που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό μέρος της 
εργασίας. 

  
Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 
Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 
 
Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα 
ανταποκρίθηκαν θετικά, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να φτάσει το 83,3%. Η 
συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (80%), αναλογία που αντιστοιχεί 
στην εσωτερική δομή του συνολικού πληθυσμού ως προς το φύλο, καθώς το επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται γυναικοκρατούμενο στην Ελλάδα. Σχεδόν 
οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 (45%) και 27% ήταν 
μεταξύ 21-30 ετών. Επομένως, το 72% του δείγματος συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς 
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κάτω των 40 ετών. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι ο μέσος όρος ηλικίας των 
εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας σε όλη την Ελλάδα έχει μειωθεί, μετά την κατάργηση της 
επετηρίδας και την εισαγωγή των πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας στην εκπαίδευση μέσω 
εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π. Λόγω της αύξησης του αριθμού νεοδιορισθέντων, υπάρχουν πολλοί 
νέοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί στο χώρο.  
 
Κατ’ αναλογία, οι μισοί από τους συμμετέχοντες (52%) διένυαν την πρώτη δεκαετία της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, 15% είχαν προϋπηρεσία από 11-15 χρόνια, 17% 16-20 
χρόνια και 16% ήταν οι λεγόμενοι «βετεράνοι» εκπαιδευτικοί, με περισσότερα από 21 
χρόνια προϋπηρεσίας. Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές σπουδές, πέρα από το πτυχίο του 
Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για το διορισμό στην 
εκπαίδευση, αρκετά σημαντικό ποσοστό (28%) κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και 3% 
διδακτορικό, στοιχείο που αποδεικνύει ότι αρκετοί νέοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική 
την περαιτέρω ειδίκευση και τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση στο επάγγελμά τους.  
 
Το 60% των ερωτηθέντων ήταν καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 40% 
εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (58%) 
εργάζονταν σε σχολεία της πόλης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου (21%) 
υπηρετούσε σε δύο ή περισσότερα σχολεία. Τέλος, ο μέσος όρος των μαθητών ανά τάξη 
κυμαινόταν, για τους περισσότερους από τους ερωτηθέντες, από 11-20. 
 
Συνολικά επίπεδα παρώθησης 
 
Εξετάζοντας τα στοιχεία της έρευνας στο σύνολό τους, η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει 
είναι ότι τα κίνητρα παρώθησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν εμφανίζονται αρκετά 
υψηλά. Χωρίς να θεωρείται αμελητέο (αντίθετα είναι μάλλον υψηλό) το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που δήλωσε αρκετά έως και πλήρως απογοητευμένο υπό τις τρέχουσες 
εργασιακές συνθήκες (34%), η πλειοψηφία του δείγματος (66%) δήλωσε αρκετά έως πολύ 
ικανοποιημένη. Το ποσοστό αυτό δεν είναι υπερβολικό και η αξιοπιστία του ενισχύεται από 
το γεγονός ότι μία ακόμα έρευνα (Stigka 2008) -η πιο πρόσφατη, μέχρι σήμερα, στον 
ελληνικό χώρο- εμφανίζει ανάλογα υψηλό ποσοστό ικανοποιημένων εκπαιδευτικών 
Αγγλικής γλώσσας (77%). Τα υψηλότερα επίπεδα παρώθησης στην παρούσα έρευνα 
εντοπίστηκαν σε γυναίκες εκπαιδευτικούς, κάτω των 35, κατόχους μεταπτυχιακού 
διπλώματος, με προϋπηρεσία από 6-10 έτη. Όπως επισημαίνει ο Huberman (1989), στη 
διάρκεια της πρώτης πενταετίας στην καριέρα του εκπαιδευτικού, οι αρχικές προσδοκίες -
επομένως και τα κίνητρα- είναι αρκετά υψηλά. Το ίδιο επιβεβαιώνεται σε ανάλογη πολύ 
πρόσφατη έρευνα της Kirkpatrick (2007) εστιασμένη σε εκπαιδευτικούς των Η.Π.Α.  
 
Αρχικά κίνητρα για επιλογή επαγγέλματος 
 
Έρευνες πάνω σε μελλοντικούς μόνιμους εκπαιδευτικούς (φοιτητές Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών ή καθηγητικών σχολών, αναπληρωτές, ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς κτλ.) 
έδειξαν ότι η επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι ένας συγκερασμός 
πολλών διαφορετικών παραγόντων, ενδογενών και εξωγενών (Yong 1995, Βάμβουκας 1982, 
Δημητριάδου 1982). Στην παρούσα μελέτη, το βασικό κίνητρο για να ακολουθήσει κανείς το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν «η επιθυμία για διδασκαλία», «η προσφορά στην 
κοινωνία» ή «η συναναστροφή με παιδιά και νέους», κάτι που, σε γενικές γραμμές, συνάδει 
με τα συμπεράσματα των Dinham και Scott (2002), καθώς και με άλλες παρεμφερείς 
έρευνες (Kyriakou & Coulthard 2000, Malderez et al. 2004, Stigka 2008), στις οποίες 
δεσπόζουν κατά κύριο λόγο τα «παιδοκεντρικά» κίνητρα. Άλλοι ενδογενείς παράγοντες που 
αναφέρθηκαν ήταν η αγάπη των εκπαιδευτικών για την Αγγλική Γλώσσα και τον πολιτισμό, 
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η επιθυμία τους να διδάξουν ξένες γλώσσες ή η αγάπη τους προς τα μικρά παιδιά. Όπως 
δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες «Όντας συνεχώς ανάμεσα σε παιδιά, ο δάσκαλος 
μένει πάντα νέος». Κάποιοι εξωγενείς παράγοντες αναφέρθηκαν επίσης, όπως «το ελαφρύ 
ωράριο» ή «η ασφάλεια του δημοσίου τομέα» ενώ για κάποιους το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού ταίριαζε στον τρόπο ζωής τους (κοινές διακοπές με τα παιδιά, ίδιο 
επάγγελμα με τον/την σύζυγο κ.ά ). 
 
Κίνητρα των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται με φθίνουσα σειρά, οι παράγοντες που εκτιμήθηκαν 
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ως σημαντικότερα εργασιακά κίνητρα: 
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 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΩΘΗΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ) 

Μ.Ο 

1. Η σχέση με τους μαθητές μου 4.70 

2. Το μάθημα που διδάσκω (Αγγλικά) 4.66 

3. Η αυτονομία που μου παρέχει το επάγγελμά μου 4.65 

4. 
Η βοήθεια που προσφέρω σε νέους ανθρώπους μεταδίδοντας 
γνώσεις και αξίες 

4.63 

5. Η συναναστροφή με παιδιά / εφήβους 4.53 

6. Η ικανότητά μου ως εκπαιδευτικός 4.49 
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7. Οι στόχοι που θέτω ως εκπαιδευτικός 4.33 

8. Οι καλή επίδοση των μαθητών μου 4.31 

9. Η ανατροφοδότηση που παίρνω για τη δουλειά μου 4.30 

10. 
Η συζήτηση με συναδέλφους σχετικά με διδακτικές 
μεθόδους/στρατηγικές 

4.13 

11. Η επιμόρφωσή μου (σεμινάρια, Π.Ε.Κ. κτλ) 3.76 

12. Η ασφάλεια που μου προσφέρει το επάγγελμά μου 3.75 
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13. Το ωράριο που εργάζομαι 3.66 

14. Τα βιβλία/ βοηθητικά μέσα που έχω στη διάθεσή μου 3.61 

15. 
Η διεύθυνση (ηγεσία) του σχολείου μου & ο τρόπος διοίκησης του 
συγκεκριμένου οργανισμού 

3.60 

16. Το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο μου 3.60 

17. Οι εξωδιδακτικές αρμοδιότητες που μου ανατίθενται 3.36 

18. Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη 3.33 

Λ
ΙΓ

Ο
 Ή

 
ΚΑ

Θ
Ο

Λ
Ο

Υ 
(Π

Ο
Λ

Υ 
Α

ΡΝ
Η

ΤΙ
ΚΟ

 
ΚΙ

Ν
Η

ΤΡ
Ο

) 

19. Το status του μαθήματός μου σε σύγκριση με τα άλλα μαθήματα 3.11 

20. Η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το σχολείο μου 3.10 

21. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας 2.70 

22. Οι οικονομικές απολαβές που μου προσφέρει το επάγγελμά μου 2.65 

 
Πίν. 1 : Κίνητρα εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας 

 
Πρώτο και σημαντικότερο κίνητρο των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, όπως 
παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, ήταν η σχέση με τους μαθητές. Αναλυτικότερα, το 
74% των ερωτηθέντων έκρινε ότι αυτός ο παράγοντας είναι πολύ θετικό κίνητρο και 23% 
ότι είναι μάλλον θετικό, σχηματίζοντας το συντριπτικό ποσοστό του 97%. Σημαντικό είναι 
επίσης ότι κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν αξιολόγησε τον συγκεκριμένο παράγοντα 
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ως αντικίνητρο. Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι 
σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών αποτελούν βασικό κίνητρο και για τις δύο πλευρές 
(Brunetti 2001, Caprara et al. 2003, Rhodes et al. 2004). Το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο 
ήταν το αντικείμενο της διδασκαλίας (στην περίπτωσή μας η Αγγλική ως ξένη γλώσσα), το 
οποίο, όπως είδαμε, αποτέλεσε για αρκετούς και κίνητρο επιλογής επαγγέλματος. Είναι 
αλήθεια ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
ξεπεράσει τα όρια των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων και να συμπεριλάβει στοιχεία 
πολιτισμού καθώς και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων του αντικειμένου διδασκαλίας. 
Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η αγάπη του εκπαιδευτικού για το μάθημά του είναι, ή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως κίνητρο για να αγαπήσει το μάθημα και ο μαθητής.  
 
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θεώρησαν πολύ σημαντικό κίνητρο την 
επαγγελματική τους αυτονομία. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τα συμπεράσματα άλλων 
ερευνών (π.χ. Gheralis-Roussos 2003). Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε αν οι εκπαιδευτικοί 
αξιολόγησαν ως κίνητρο την αυτονομία που όντως διαθέτουν ή την αυτονομία που θα 
επιθυμούσαν να διαθέτουν. Εν τούτοις, στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, πολλοί 
εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη δυνατότητα που τους δίνει το επάγγελμά τους να είναι 
αυτόνομοι και να αισθάνονται ελεύθεροι στην τάξη. Φυσικά η έννοια της αυτονομίας και 
της ελευθερίας καθορίζεται διαφορετικά από τον καθένα και διέπεται από υποκειμενικά 
κριτήρια. Οι συμμετέχοντες πάντως στην παρούσα έρευνα μίλησαν για ελευθερία επιλογών 
ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών ή την 
παρουσίαση του μαθήματος, καθώς και για ελευθερία σκέψης και αποφάσεων μέσα στην 
τάξη. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα αυστηρά «κλειστό» και νομοθετικά 
δομημένο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και, γι’ αυτό το λόγο, οι 
εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι ελέγχονται ή ότι οφείλουν να λογοδοτήσουν σε κάποιον 
ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθούν ή ως προς τη διδακτέα ύλη τους, τουλάχιστον 
στο συγκεκριμένο μάθημα. 
 
Στη συνέχεια, σημαντικά κίνητρα απόδοσης θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς η 
μεταφορά γνώσεων και αξιών, η συναναστροφή με παιδιά ή νέους καθώς και η προσωπική 
τους εκτίμηση σχετικά με τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτικοί. Όπως είδαμε στις θεωρίες 
των κινήτρων, η αυτοαποτελεσματικότητα λειτουργεί ως βασική ορίζουσα της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Το ίδιο έχει αποδειχθεί και σε έρευνες των Carpara et al (2003), Milner 
(2002) και άλλων. 
 
Κίνητρα που επίσης αξιολογήθηκαν ως «μάλλον θετικά» από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα ήταν οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν 
(επιβράβευση, ενθάρρυνση, συμβουλές), η συζήτηση με συναδέλφους για κοινά 
προβλήματα, η επιμόρφωση που τους παρέχεται καθώς και η σταθερότητα και η ασφάλεια 
που τους παρέχει το επάγγελμά τους. Δεν θα επεκταθούμε στην ανάλυση αυτών των 
παραγόντων, αλλά πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο τελευταίος παράγοντας (ασφάλεια) 
βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερη θέση σε αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό, ενώ στην 
Ελλάδα, η κατάκτηση μιας θέσης στο δημόσιο τομέα, και η εξασφάλιση ενός σταθερού 
μηνιαίου εισοδήματος, θεωρείται ακόμα βασική επιδίωξη. 
 
Προχωρώντας τώρα στους παράγοντες που θεωρήθηκαν μάλλον αρνητικοί ως κίνητρα, στις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται το ωράριο και τα σχολικά εγχειρίδια, τα 
οποία βεβαίως εξαρτώνται και καθορίζονται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, επομένως δεν 
αποτελούν σταθερές. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται ενοχλημένοι από το ωράριο 
είναι στην πλειοψηφία τους αυτοί που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή αυτοί 
που υπηρετούν σε περισσότερα από δύο σχολεία. Για ένα σημαντικό ποσοστό 
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ερωτηθέντων (22%), πάντως, το ωράριο δεν παίζει κανένα ρόλο ως προς την απόδοσή τους, 
ενώ για τους περισσότερους θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό σε σύγκριση με άλλα 
επαγγέλματα. Με την ίδια λογική, τα βιβλία και τα βοηθήματα που έχουν στη διάθεσή τους 
οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θεωρούνται βασικό 
αντικίνητρο, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι 
καθηγητές έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν οι ίδιοι τα διδακτικά εργαλεία τους. 
 
Η ηγεσία του σχολείου αλλά και η γενικότερη «κουλτούρα» που προσδιορίζεται από το 
επικοινωνιακό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανισμού, παίζουν αναμφίβολα πολύ σημαντικό 
ρόλο στην παρώθηση των εκπαιδευτικών. Έτσι, σύμφωνα με παρόμοιες έρευνες, η 
συνεργατική, φιλική σχολική κουλτούρα και η ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
ιδεών, πληροφοριών, ενεργειών και συναισθημάτων προωθεί τον σχεδιασμό από κοινού 
και επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Bexley 2005, Davis & Wilson 
2000, Karaköse & Kocanas 2006, Ρες & Βαρσαμίδου 2006). Εξίσου σημαντική είναι και η 
ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Οι Katzenmeyer & Moller (2001), 
λόγου χάρη, θεωρούν ότι δίνοντας στους εκπαιδευτικούς ηγετικούς ρόλους, προάγεται o 
αυτοσεβασμός τους και η ικανοποίησή τους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα 
απόδοσης λόγω των υψηλών κινήτρων. 
 
Αρκετά αρνητικά ως κίνητρα, αξιολογήθηκαν οι εξωδιδακτικές αρμοδιότητες (σχολικές 
γιορτές, εφημερίες, διόρθωση γραπτών κτλ.) καθώς και ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά 
τάξη (ιδιαίτερα ανασχετικό στοιχείο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας όπως και τα 
μεικτά επίπεδα). Από τους πλέον αρνητικούς παράγοντες κρίθηκαν στην παρούσα έρευνα, 
το status του μαθήματος των αγγλικών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα διδακτέα μαθήματα, 
κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (29%). Το φαινόμενο 
εντοπίζεται εντονότερο μεταξύ των καθηγητών Λυκείου, οι οποίοι θεωρούν 
υποβαθμισμένο το μάθημα των αγγλικών, λόγω της μη ένταξής του στα μαθήματα 
«κατεύθυνσης», στα οποία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι μαθητές για την εισαγωγή τους 
στα Πανεπιστήμια. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, παρεμποδιστικός παράγοντας 
θεωρήθηκε η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός των σχολείων (43%), πράγμα 
που, όπως επισημαίνουν και οι Gordon & Maxey (2000), αποτελούσε ανέκαθεν εμπόδιο για 
όλες τις γενιές των εκπαιδευτικών σε όλες σχεδόν τις χώρες.  
 
Οι επιβληθείσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ήταν ένα από τα σημαντικότερα 
αντικίνητρα για τους μισούς σχεδόν από τους εκπαιδευτικούς αυτής της έρευνας (46%). 
Πολλοί από τους συμμετέχοντες κατέκριναν το γεγονός ότι στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα η εκπαιδευτική πολιτική διαγράφεται μέσα από το γνωστό διπολικό 
σχήμα, μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο γενικότερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής οδηγεί τους Έλληνες δασκάλους και καθηγητές στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του 
έμψυχου δυναμικού της εκπαίδευσης περιορίζεται να είναι απλά εκτελεστικός ή 
διαχειριστικός.  
 
Αυτό το συμπέρασμα συνάδει βέβαια με τα πορίσματα άλλων ερευνών, αλλά έρχεται σε 
αντιδιαστολή με τον παράγοντα «αυτονομία», που θεωρήθηκε ισχυρότατο κίνητρο. Η 
αντίφαση δηλαδή που επισημαίνεται είναι η εξής: Πώς, από τη μία πλευρά, ένας 
εκπαιδευτικός αποθαρρύνεται από τις επιβληθείσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
αντιδρά δυναμικά σε αυτές με κινητοποιήσεις και θεωρεί ότι δεν συμμετέχει όσο θα 
έπρεπε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και από την άλλη δηλώνει ότι αισθάνεται 
ελεύθερος και αυτόνομος στη δουλειά του; Η απάντηση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
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συνδέουν την αυτονομία με τα στενότερα πλαίσια της τάξης ή του σχολείου, ενώ τις 
μεταρρυθμίσεις με «άνωθεν» επιβαλλόμενες πρακτικές.  
  
Τέλος, νούμερο ένα αντικίνητρο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας στα ελληνικά 
δημόσια σχολεία κρίθηκαν οι οικονομικές αποδοχές τους. Έτσι, 30% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι ο μισθός τους λειτουργεί μάλλον αρνητικά ως προς την παρώθησή τους και 
18% ότι λειτουργεί πολύ αρνητικά (σύνολο 48%). Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται από τις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αλλά και από τις 
συνεντεύξεις, όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι οικονομικές απολαβές του Έλληνα 
εκπαιδευτικού είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το έργο που προσφέρει και προς τις 
αρμοδιότητες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος. Σε παρόμοιες έρευνες, τόσο παλαιότερες 
(Πυργιωτάκης 1992: 66), όσο και πιο πρόσφατες (Τσιπλητάρης 2000, 2002, Stigka 2008), οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την οικονομική τους κατάσταση ως «χρόνια μίζερη» 
και δηλώνουν ότι οι αποδοχές τους δεν καλύπτουν τις βιοτικές και κοινωνικές τους 
ανάγκες, πράγμα που τους ωθεί στην εύρεση και δεύτερης εργασίας.  
 
Τέλος, δύο παράγοντες που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, δεν 
επηρεάζουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά τα επίπεδα παρώθησής τους και επομένως 
κρίθηκαν ουδέτεροι, ήταν η κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος και οι προοπτικές για 
επαγγελματική ανέλιξη. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε και η πρόσφατη έρευνα σχετικά με 
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα (Stigka 2008), όπου 72% των ερωτηθέντων δεν θεώρησε ιδιαίτερα 
σημαντικό κινητροποιό παράγοντα την κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος. Αντίθετα, 
σε πολλές διεθνείς έρευνες (McKnight 1992, Pennington 1992), τόσο το επαγγελματικό 
status όσο και οι περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας αποτελούν ένα από τα 
μεγαλύτερα αντικίνητρα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει 
είτε διότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν εκ των προτέρων (πριν δηλαδή εισαχθούν 
στην εκπαίδευση) πώς λειτουργεί το σύστημα σχετικά με τις προαγωγές (κριτήριο η 
αρχαιότητα στην υπηρεσία, υποκειμενικότητα συνεντεύξεων κτλ.), είτε διότι το δείγμα της 
συγκεκριμένης έρευνας ήταν στην πλειονότητά του στην αρχή της καριέρας τους και, 
επομένως, δεν τους απασχολούσε ακόμα το θέμα των προοπτικών ανέλιξης.  
 
Ενδογενή και εξωγενή κίνητρα 
 
Απαντώντας στο τρίτο ερώτημα της έρευνας, σχετικά με την προέλευση των κινήτρων 
διδασκαλίας, η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι οι περισσότεροι παράγοντες που 
θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικά ή πολύ σημαντικά θετικά κίνητρα 
ήταν ενδογενείς. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα αντικίνητρα ήταν φύσει εξωγενή. Έχουμε 
ήδη αναφερθεί στην υψηλή συνάφεια μεταξύ ενδογενών κινήτρων και διδασκαλίας, καθώς 
και στην εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου να «διδάξει», να μεταφέρει δηλαδή γνώσεις 
αλλά και αξίες και τρόπους ζωής σε κάποιον νεότερό του. Μάλιστα, η παρούσα έρευνα 
έδειξε ότι η εσωτερική παρόρμηση των συμμετεχόντων σχετίζεται στενότερα με τις πλέον 
ικανοποιητικές όψεις του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, δηλαδή με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και με το αντικείμενο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Θα 
μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της έρευνας δείχνουν να 
αγγίζουν την αυτο-πραγμάτωση, την κορυφή δηλαδή της πυραμίδας του Maslow. Tα 
συμπεράσματά μας επίσης συμφωνούν με τη θεωρία του Herzberg, αφού τα θετικά κίνητρα 
εστιάζονται στο επάγγελμα αυτό καθ’αυτό, ενώ τα αντικίνητρα στις εργασιακές συνθήκες.  
 
Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι, ενώ η καλή επίδοση των μαθητών αξιολογήθηκε ως 
ένα από τα πλέον θετικά κίνητρα για τον εκπαιδευτικό, κανείς δεν ανέφερε το αντίθετο, 
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δηλαδή τη σχολική αποτυχία ως αντικίνητρο. Αυτό ενισχύει τη γενικότερη θεωρία ότι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης δεν είναι απολύτως αντίθετοι μεταξύ 
τους, δεν αγγίζουν δηλαδή απαραίτητα τα δύο άκρα και δεν λειτουργούν αντισταθμιστικά, 
αλλά απολύτως ανεξάρτητα. 
 
Τέλος, στην παρούσα έρευνα δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ μικρο-
περιβαλλοντικών και μακρο-περιβαλλοντικών εξωγενών κινήτρων. Ο μόνος εξωγενής 
παράγοντας που λειτούργησε θετικά στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν η 
επαγγελματική εξασφάλιση και η σταθερότητα που προσφέρει το επάγγελμα, η οποία 
θεωρείται, όπως προαναφέραμε, σημαντικό επαγγελματικό προσόν στην νεοελληνική 
κοινωνία. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
 
Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπό είχε να προσεγγίσει το ζήτημα των κινήτρων των 
εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά 
ή αρνητικά τα επίπεδα παρώθησής τους. Παρά το μικρό σχετικά δείγμα, τα αποτελέσματα 
κρίνονται αξιόπιστα και σε γενικές γραμμές συμπλέουν με αυτά αντίστοιχων ερευνών, τόσο 
σε διεθνές, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις που 
προέκυψαν από την έρευνα συνοψίζονται στα εξής: 
 
• Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας διαθέτουν υψηλά επίπεδα παρώθησης και 

εμφανίζονται αρκετά έως πολύ παρακινημένοι. Αυτό σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα 
του δείγματος και, αντίστοιχα, με την προϋπηρεσία και την εργασιακή εμπειρία του. Οι 
περισσότεροι, δηλαδή, βρίσκονται στο στάδιο εκείνο όπου, από τη μία είναι αρκετά 
νέοι ώστε να έχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά με το επάγγελμά τους, αλλά 
ταυτόχρονα και αρκετά έμπειροι, ώστε να έχουν ξεπεράσει τις απογοητεύσεις, τις 
δυσκολίες και την «συναισθηματική κρίση» που αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους 
οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας επιλέγουν το συγκεκριμένο επάγγελμα 

παρακινούμενοι από ενδογενή και κατά βάση παιδοκεντρικά ή, γενικότερα, 
αλτρουιστικά κίνητρα, όπως αγάπη για τη διδασκαλία και το διδακτικό αντικείμενο, 
επιθυμία συναναστροφής με παιδιά και νέους, προσφορά στην κοινωνία κτλ. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας έχουν αρκετά ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση και 

αυτοαντίληψη. Αποφασίζουν οι ίδιοι πόσο και πώς να επενδύσουν στο επάγγελμά τους 
και χαίρονται την ευελιξία και την ελευθερία που τους προσφέρει η εργασία τους σε 
ένα περιβάλλον το οποίο οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν «laissez-faire». 

 
• Παρά το αίσθημα αυτονομίας, οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας αισθάνονται ότι δεν 

είναι ενεργά μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν 
και απογοητεύονται έντονα από τις συχνές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 

 
• Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας παρακινούνται από μια πληθώρα 

παραγόντων. Στην παρούσα έρευνα οι ενδογενείς παράγοντες υπερίσχυσαν των 
εξωγενών. Σημαντικότεροι ενδογενείς παράγοντες αξιολογήθηκαν το αντικείμενο 
διδασκαλίας, η σχέση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και η ιδέα ότι 
μεταδίδουν γνώσεις και αξίες σε νεότερες γενιές. Ισχυρά κίνητρα θεωρήθηκαν επίσης η 
συνεργατικότητα και η παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης.  
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• Οι οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο τομέα 

κρίνονται από τους ίδιους ανεπαρκείς και φαίνεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
απόδοσή τους, καθώς οι περισσότεροι τις θεωρούν αντιστρόφως ανάλογες προς τις 
δυσκολίες του επαγγέλματος και τον πολύπλοκο ρόλο που καλείται να παίξει ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός.  

 
• Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την έρευνα φαίνονται να παρακινούνται 

θετικά, δεν σημαίνει ότι το ζήτημα των κινήτρων διδασκαλίας πρέπει να αγνοείται στη 
διαδικασία του σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί 
μεταρρυθμιστές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο πώς μπορεί να φτάσει 
σε υψηλό επίπεδο η παρώθηση των εκπαιδευτικών, αλλά και πώς μπορεί να 
διατηρηθεί και να συντηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα.  

 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, 
προτείνονται τα εξής : 
 
• Να εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε στενότερα ή 

ευρύτερα πλαίσια, ώστε να αποτελούν όχι μόνο «μέρος του προβλήματος», αλλά και 
«μέρος της λύσης του». Αυτό θα δώσει στους εκπαιδευτικούς ένα έννομο συμφέρον ως 
προς την απόδοσή τους και την επαγγελματική τους εικόνα και θα διασφαλίσει την 
πολιτική συνοχή σε όλες τις βαθμίδες. 

 
• Να δοθούν κίνητρα για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση, με σκοπό να 

βελτιωθούν οι διδακτικές τεχνικές των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση αποτελεί ένα 
προφανές μέσο προς αυτόν το στόχο.  

 
• Να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η αυτονομία που αισθάνονται ότι διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, θα 
συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και στην αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της. 

 
• Επειδή η αποζημίωση μιας κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς της αντανακλά τη 

σημασία που δίνει η πολιτεία προς το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι μισθοί των 
εκπαιδευτικών χρειάζεται να εξισωθούν με αυτούς άλλων επαγγελμάτων που απαιτούν 
ανάλογες ικανότητες και σπουδές. Επιπλέον, τα σχολεία πρέπει να εξοπλιστούν με 
ικανοποιητικά βοηθητικά μέσα ώστε να υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική 
πράξη. 

 
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 
Το πεδίο των κινήτρων των εκπαιδευτικών μπορεί να προσφέρει γόνιμο έδαφος για πιο 
ενδελεχείς μελέτες. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε κατ’ αρχάς να επεκταθεί σε μεγαλύτερο, 
άρα και αντιπροσωπευτικότερο, δείγμα πληθυσμού. Επιπλέον, μια συγκριτική έρευνα όσον 
αφορά στα κίνητρα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ή 
μεταξύ εκπαιδευτικών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) θα καθόριζε κατά πόσο η μία 
ομάδα είναι περισσότερο ή λιγότερο κινητροποιημένη από την άλλη.  
 
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν: 
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• Την παρώθηση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και τη συνάφειά της με τα επίπεδα 
παρώθησης εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων. 

• Αλλαγές, μεταπτώσεις και διακυμάνσεις των επιπέδων παρώθησης με το πέρασμα των 
ετών. 

• Επιπτώσεις άλλων παραμέτρων και ανεξάρτητων μεταβλητών (όπως το φύλο ή τα έτη 
προϋπηρεσίας) στα επίπεδα παρώθησης. 

 
Επίλογος 
 
Το 1962, σε μία από τις πρώτες έρευνες για το παρεμφερές θέμα της ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών (Rudd & Wiseman στον Wiley 2000), ως κυριότεροι ανασχετικοί παράγοντες 
του εκπαιδευτικού έργου κρίθηκαν οι χαμηλές οικονομικές αποδοχές, ο ανεπαρκής 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων και η χαμηλή εκτίμηση του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού από την κοινωνία. Όσο κι αν είναι απογοητευτική ή και τραγικά ειρωνική η 
διαπίστωση, σχεδόν μισό αιώνα μετά, τα πράγματα δεν φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί 
ριζικά. Από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι ενδογενείς 
παράγοντες είναι αυτοί που κατέχουν πάντα τα πρωτεία στην παρώθηση των 
εκπαιδευτικών, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι το μεράκι και το φιλότιμο -ίδιον 
του Έλληνα εκπαιδευτικού- καθώς και το πάθος του για διδασκαλία και η θεώρηση του 
εκπαιδευτικού έργου (ακόμα) ως λειτούργημα παρά ως επάγγελμα συντελούν στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών και στην εξουδετέρωση κάθε παρεμποδιστικού παράγοντα. 
 
Πιστεύεται γενικότερα ότι «ο ευτυχισμένος δάσκαλος είναι και αποδοτικότερος δάσκαλος» 
(Hean & Garrett 2001). Η βελτίωση των σχολείων, η συνολική, διαρκής και με σημασία 
επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστηρικτική εκπαιδευτική αξιολόγηση δίνουν πολλές 
ελπίδες για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων στην παρώθηση των εκπαιδευτικών και στο 
πάθος και την αγάπη τους για διδασκαλία. Θεωρούμε ότι η γνώση των θετικών κινήτρων, 
αλλά κυρίως των αντικειμενικών δυσκολιών και των παρεμποδιστικών παραγόντων, όπως 
αυτοί έχουν καταγραφεί στην παρούσα ερευνητική εργασία, θα βοηθήσει στην άρση των 
δυσκολιών και την επίλυση των προβλημάτων. Αντίστοιχα, η εκτίμηση του ζητήματος των 
κινήτρων κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας θα ενισχύσει τη 
δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση μιας νέας σχολικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας, για να μπορέσει το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του, όπως αυτός διαγράφεται σήμερα μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις. 
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