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Abstract: This study presents a part of a post-doctorate research that was carried out in
autumn of 2015 and was about the socialization of the students of Aristotle University of
Thessaloniki. It focused on students’ points of view about the ideal teacher. The attributes that
were put forward were scientific capacity, teaching ability, the clemency when assessing the
final papers of the students, the democratic behavior and the interesting way of teaching. The
main findings of this research are students’ emphasis on teaching ability and the scientific
capacity of their teacher. Moreover, some subordinate relations were observed between
students’ sex and the orientation of their studies.
Key words: students, teachers, Aristotle University of Thessaloniki.
Πεπίλητη: Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη έλα κέξνο κηαο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ
δηεμήρζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 θαη αθνξνχζε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δζηηάζηεθε ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα
ηνλ ηδαληθφ δηδάζθνληα. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξνηάρζεθαλ ήηαλ ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ε επηείθεηα ζηε βαζκνιφγεζε, ε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν
ελδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο. Κχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε έκθαζε ησλ θνηηεηψλ
ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ
παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο επηκέξνπο ζρέζεηο αλάκεζα ζην θχιν θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ
ζπνπδψλ.
Λέξειρ κλειδιά: θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διζαγυγή
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαζθφλησλ
απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Τν εξψηεκα ηεο δηακφξθσζεο κηαο
ειθπζηηθήο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην δεηνχκελν ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηνπ
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ξσρέιιεο, 1984. Παπαλνχκ, 2003). Έρνπλ πξνηαζεί
δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ έρνπλ δπζθνιίεο κε ηε πξνβιεπφκελε παξνπζίαζε ηεο
χιεο, ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ηελ πξνζαξκνγή ζηα δηαθνξεηηθά
καζεζηαθά κνληέια θαη επίπεδα, ηε δηαρείξηζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπο θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπο (Miller&Mckenna, 1998). Τν απνηέιεζκα είλαη ε αλάδεημε ελφο απφ
ηα πην ακθηιεγφκελα ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, απηφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηδαληθνχ
δηδάζθνληα. Δπηδίσμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ
ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά ην δήηεκα απηφ.

Αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ
Σηε κειέηε ηνπ ν Mordechai (1983) θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ δαζθάινπ,
φπσο απηά ζθηαγξαθνχληαη απφ θνηηεηέο θνιιεγίσλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη ζρνιψλ. Τα
πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα, ηε
ζπκβνπιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Richards (1987), ζηε
κειέηε ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ζπδεηά έλα δίιεκκα ζηελ εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα επηηαρπλζνχλ κε ηε ρξήζε απιψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο ηππηθά εζηηάδνληαη ζε άκεζα παξαηεξήζηκεο θαηεγνξίεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία έδεημαλ φηη ε ελδεδεηγκέλε
δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κφλν κε απηέο ηηο δηαθξηηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ
λα βειηησζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ε ελδεδεηγκέλε δηδαζθαιία είλαη έλα πην
πεξίπινθν θαη αθεξεκέλν θαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηθαλφηεηεο πνπ απνθηηνχληαη κε
ηελ εκπεηξία θαη κε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδάζθνληα, φπσο ε δηαρείξηζε ηεο νκάδαο, ε
δνκή ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο.
Ο Clark (1993), ζηε κειέηε ηνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ δηδάζθνληα δίλεη έκθαζε
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζηηο γλψζεηο ηνπ δηδάζθνληα, ζηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε δηδαζθαιία θαη ηέινο, ζηηο γλψκεο ησλ θνηηεηψλ γηα φ,
ηη απεηθνλίδεη ηνλ ηθαλφ δηδάζθνληα. Σε κία άιιε κειέηε νη Cray&Currie (1996), αλαθέξεηαη
φηη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπο, λα ιακβάλεηαη κε άιια ιφγηα ππφςε ε γλψκε ηνπο γηα ηνπο κειινληηθνχο
ηνπο δαζθάινπο. Ο Bsarkhuozen (1998) αλαθέξεη φηη θαη νη ίδηνη νη δηδάζθνληεο ζηα
παλεπηζηήκηα θαη ζηα θνιιέγηα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ηξνπνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε
δηδαθηηθή ηνπο κέζνδν αλάινγα κε ην αθξναηήξην ηνπο. Οη θνηηεηέο φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ
ίδην εξεπλεηή, δελ ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο δηδαζθαιίαο θαη
θαη’ επέθηαζε θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο. Δξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο
θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ παλεπηζηεκίσλ θαη θνιιεγίσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδαλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Φξεζηκνπνηψληαο ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία, ζπκπέξαλε
φηη νη δηδάζθνληεο ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ κία πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, αλ
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ζπλερψο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Ο Axelrod
(2008) ζπκπέξαλε επίζεο κέζσ ηεο δηθήο ηνπ έξεπλαο, ε νπνία είρε ηξεηο δηαδνρηθέο
κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα 5 εηψλ, φηη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ δελ παξνπζίαδαλ δηαθνξέο φζνλ
αθνξά ηνλ ηδαληθφ δηδάζθνληα. Αλαθέξεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
δαζθάινπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη δηαρξνληθά θαη ηαπηίδνληαη κε
αλαθνξέο παιαηφηεξσλ θνηηεηψλ κέζσ ηζηνξηθψλ κειεηψλ θαη απνκλεκνλεπκάησλ.
Δληφπηζε επηά ηδηφηεηεο νη νπνίεο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, «ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν, ηνλ ηφπν, ην
επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ηνλ ηχπν δηδαζθαιίαο». Σπλνπηηθά απηέο είλαη νη εμήο:
•

Πξνζβαζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο

•

Γηθαηνζχλε

•

Αλνηρηφ κπαιφ

•

Καιή γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ

•

Δλζνπζηαζκφο

•

Φηνχκνξ

•

Μεηαδνηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα έκπλεπζεο

Οη Aydınetal. (2009) έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πξνθξίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο απφ ηελ
ηέιεηα θαηνρή ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ. Καηά ηελ άπνςε ηνπο, έλαο απνηειεζκαηηθφο
δάζθαινο ρξεηάδεηαη πέξα απφ ηηο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηεο φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξεο κεηάδνζεο ηνπ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Οη Clark&Walsh (2004) δίλνπλ
έκθαζε ζην γεγνλφο φηη έλαο ηθαλφο δάζθαινο πξέπεη λα θαηέρεη θπξίσο ηελ παηδαγσγηθή
γλψζε. Απηή ε κειέηε αλαθέξεη ηηο αλαξίζκεηεο δηαζηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο φπσο
γηα παξάδεηγκα ηελ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηνπο θνηηεηέο ζην νπνίν κπνξνχλ
ζα είλαη ραιαξνί (relaxed) κε ζηφρν ηε κάζεζε, ηελ θαζνδήγεζε ηνπο, ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο, ηελ εμήγεζε δχζθνισλ ελλνηψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηε λέα γλψζε, ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε δηδαζθαιία κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Sjostrom, 1998). Δπηπξφζζεηα πξνθξίλεηαη θαη ε απφθηεζε εθ
κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ αθξναηήξηνπ ηνπ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο
ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε φζν
ιηγφηεξε έληαζε γίλεηαη. Τα πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ρακειά επίπεδα έληαζεο παξέρνπλ
κία ραιαξσηηθή αηκφζθαηξα φρη κφλν ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπο κε
ζηφρν ηελ αβίαζηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν κεξψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Ο Malikow (2006) θαηεγνξηνπνηεί ηα πην ζπρλά παξαηηζέκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηδάζθνληα αθνχ έθαλε αλαζθφπεζε ηεο
ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο:
•

ε ζέζε εθ κέξνπο ηνπ πςειψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ

•

ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ

•

ν ελζνπζηαζκφο θαη,
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•

ε δεκηνπξγηθφηεηα.

Σηελ παξαπάλσ ιίζηα άιινη κειεηεηέο πξφζζεζαλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ ππνκνλή, ηελ
επγέλεηα, ηελ ινγηθή, ην αλνηρηφ κπαιφ, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε ζεηηθή
ζηάζε γηα ηηο λέεο ηδέεο θαη ηε ζηνξγηθφηεηα απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο (Cheung, 2006∙
Shishavan&Sadeghi, 2009∙ Werbinska, 2009). Τέινο νη Schaeffer, Eptingetal (2003)
δηεμήγαγαλ κία έξεπλα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ
δάζθαιν θαη ηε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζπκπιήξσζαλ ζηα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ηελ έκπλεπζε ζεβαζκνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ζσζηήο θαζνδήγεζεο. Θεσξνχλ
επίζεο φηη έλαο δάζθαινο πνπ αλαπηχζζεη έλα θαιά νξηνζεηεκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο,
νξγαλψλνληαο ην ζσζηά βνεζάεη ηδηαίηεξα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

Σηόσορ ηηρ έπεςναρ
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ε νπνία
δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Μέξνο απηήο ηεο έξεπλαο απνηειεί θαη ε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο.
Γφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο νη παξαθάησ ηδηφηεηεο θαη δεηήζεθε λα ηηο ηεξαξρήζνπλ:
•

Υςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε

•

Γηδαθηηθή ηθαλφηεηα

•

Δλδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο: παξαζηαηηθφηεηα, πεηξάκαηα, ρξήζε slides, Ζ/Υ,
ρηνχκνξ.

•

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο

•

Απζηεξφηεηα, επηείθεηα, δηθαηνζχλε ζηε βαζκνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ

•

Δπηζπκία γηα ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κε ηα άηνκα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ;

Παξάιιεια αλαδεηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θνηηεηψλ θαη ζην θχιν, ζηε ζρνιή πνπ θνηηνχλ, ζην βαζκφ απνιπηεξίνπ, ζην εμάκελν ζην
νπνίν θνηηνχλ θαη ζηελ ζεηξά επηινγήο ηεο ζρνιήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν.

Μέθοδορ ζςλλογήρ δεδομένυν
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ζεσξήζεθε σο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε
επηζθφπεζε (survey) πνπ παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, ζεσξείηαη πιενλεθηηθφηεξε άιισλ
εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
θνηηεηψλ απφ δέθα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο (Παπαζηάκνπ, 1989. Likert, 1932). Δπηιέρζεθαλ ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθφ
γλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο
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απαηηήζεηο ζπνπδψλ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 ηα εμήο ηκήκαηα:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ππαγμαηικό
ποζοζηό

Χπρνινγίαο

99

15,5

15,7

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο

192

30,1

30,5

Πνιπηερλείν

14

2,2

2,2

Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο

74

11,6

11,8

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο

138

21,6

21,9

Πιεξνθνξηθήο

31

4,9

4,9

Φπζηθφ

57

8,9

9,1

Φηινινγία

15

2,4

2,4

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο

4

,6

,6

Γεξκαληθή Φηινινγία

5

,8

,8

Σχλνιν

629

98,6

100,0

Missing

9

1,4

Σχλνιν

638

100,0

Το πποθίλ ηυν θοιηηηών ηηρ έπεςναρ
Καηαξράο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δνθηκαζηηθή έξεπλα ζην ηκήκα Φηινζνθίαο θαη
Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο. Παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην αξρηθφ
εξσηεκαηνιφγην θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε ρακειέο ζπζρεηίζεηο
αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχζαλ ηνπο δείθηεο. Αθνχ έγηλαλ νη απαηηνχκελεο
αιιαγέο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη αλαδηακνξθψζεθαλ νη δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ
παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε μαλά δνθηκαζηηθή έξεπλα ζην
Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Αθνχ μεπεξάζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη
θάλεθαλ ηζρπξέο θνξηίζεηο ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη
ζπληάρζεθε ε αξρηθή επηζηνιή πνπ ζπλφδεπε ην εξσηεκαηνιφγην.
Σε δηάζηεκα ελφο κελφο είραλ ζπγθεληξσζεί 638 απαληήζεηο ην νπνίν απνηειεί θαη ην ηειηθφ
δείγκα (Ξσρέιιεο, 1984· Παπαλανχκ, 2003). Θα αθνινπζήζεη κηα παξάζεζε νξηζκέλσλ
δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε
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Πίνακαρ 1. Φύλο ηυν θοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηην έπεςνα
ΦΥΛΟ

Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Άλδξεο

238

37,8

Γπλαίθεο

392

62,2

Γελ απάληεζαλ

8

Σχλνιν

638

100

Γπάθημα 1. Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηος θύλος ηυν θοιηηηών.

Απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απηή 595 θνηηεηέο ήηνη 94,9% είλαη ζε
πξνπηπρηαθφ ζηάδην ελψ νη 32 ήηνη ην 5% ζε κεηαπηπρηαθφ ζηάδην. Δπίζεο ην 93,3%
πξνέξρεηαη απφ δεκφζην ζρνιείν ελψ νη ππφινηπνη, ήηνη ην 6,7% απφ ηδησηηθφ ζρνιείν. Τν
ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ ζην ηέινο
ηεο Γ’ Λπθείνπ, πξηλ δειαδή ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην.
Γπάθημα 2. Βαθμόρ απολςηηπίος θοιηηηών.
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Τν εμάκελν θνίηεζεο πνηθίιεη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πίνακαρ 2. Δξάμηνο ηυν θοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηην έπεςνα

Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ππαγμαηικό
ποζοζηό

Α Δμάκελν

101

15,8

18,0

Β Δμάκελν

112

17,6

20,0

Γ Δμάκελν

31

4,9

5,5

Γ Δμάκελν

41

6,4

7,3

Δ Δμάκελν

51

8,0

9,1

ΣΤ Δμάκελν

76

11,9

13,6

Ε Δμάκελν

74

11,6

13,2

Ζ Δμάκελν

39

6,1

7,0

9> Δμάκελν

35

5,7

6,3

Σχλνιν

560

87,8

100,0

Missing

78

12,2

12,2

Σχλνιν

638

100,0

Όζνλ αθνξά ηε ρξνληά εηζαγσγήο ηνπο ην 91,5% ησλ θνηηεηψλ πέηπρε ηελ πξψηε θνξά πνπ
έδσζε εμεηάζεηο ελψ ην 6,3% ηε δεχηεξε θνξά. Τέινο ν πίλαθαο παξαθάησ δείρλεη ηε ζεηξά
επηινγήο ηεο ζρνιήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ:
Πίνακαρ 3. Σειπά επιλογήρ ηηρ ζσολήρ ηυν θοιηηηών ηηρ έπεςναρ
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ππαγμαηικό
ποζοζηό

Πξψηε
επηινγή

349

54,7

55,7

Γεχηεξε
επηινγή

175

27,4

27,9

Τξίηε
επηινγή

81

12,7

12,9

Τέηαξηε θαη
πάλσ

22

3,5

3,5

Σχλνιν

627

98,3

100,0

Missing

11

1,4
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Σχλνιν

11

1,7

Σχλνιν

638

100,0

Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο θαηαλνκέο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ε ηεξάξρεζε
ησλ ηδηνηήησλ πνπ θαηά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ είλαη νη πην ζεκαληηθέο ζε έλαλ
δηδάζθνληα. Κξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη ζε έλαλ εληαίν πίλαθα κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ
αξηηφηεξε απεηθφληζε ησλ απφςεσλ ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη
παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο θαη φρη ηα πνζνζηά δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
θνηηεηέο δελ επέιεμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία:
Πίνακαρ 4. Ιεπάπσηζη ιδιοηήηυν «ιδανικού» διδάζκονηα.
Ιεπάπσηζη
Ιδιόηηηα

Ππώηη
πποηίμηζη

Γεύηεπη
πποηίμηζη

Τπίηη
πποηίμηζη

Σύνολο

108

107

134

349

288

184

68

540

180

216

125

521

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά

30

47

101

178

Απζηεξφηεηα
βαζκνιφγεζε

4

2

3

9

Δπηείθεηα ζηε βαζκνιφγεζε

11

22

37

70

Γηθαηνζχλε
βαζκνιφγεζε

10

41

141

192

Υςειή
θαηάξηηζε

επηζηεκνληθή

Γηδαθηηθή ηθαλφηεηα
Δλδηαθέξνλ
δηδαζθαιίαο

ηξφπνο

ζηε

ζηε

Με κηα πξψηε καηηά θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη ε ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ηνπ δηδάζθνληα θαηά
ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ είλαη ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία απνηειεί ηελ πξψηε
πξνηίκεζε ηνπ 45,1%. Αθνινπζεί ν ελδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζε πνζνζηφ 28,2% θαη ε
πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε πνζνζηφ 17%. Πνιχ ρακειά πνζνζηά (σο κεδεληθά) είλαη
απηά πνπ αθνξνχλ ηελ επηείθεηα ή ηελ απζηεξφηεηα ζηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ, γεγνλφο
πνπ θαηαξξίπηεη ηελ επηθξαηνχζα άπνςε φηη νη θνηηεηέο λνηάδνληαη κφλν λα πεξάζνπλ ηα
καζήκαηα αδηαθνξψληαο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε.
Σηελ επαγσγηθή αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα αλαδεηεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε ζρνιή, ην εμάκελν ζην νπνίν θνηηνχλ, ε ζεηξά
επηινγήο ηεο ζρνιήο θαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ ηνπο ζην ιχθεην. Σρεηηθά κε ην θχιν
παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 37,8% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν
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29% ησλ αλδξψλ πξνθξίλνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη ζηελ
παξαζηαηηθφηεηα, ζηε ρξήζε πεηξακάησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, σο ηελ πξψηε ηδηφηεηα πνπ
ζα έπξεπε λα έρεη έλαο επηηπρεκέλνο δηδάζθνληαο (ρ2=6.640, df=2, p=0,001<a). Δπίζεο, νη
άλδξεο ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ θαηαηάζζνπλ ηξίηε απηήλ ηελ ηδηφηεηα (29,5% ζε ζχγθξηζε
κε ην αληίζηνηρν 20,7% ησλ γπλαηθψλ). Τν γξάθεκα παξαθάησ δείρλεη παξαζηαηηθά ηελ
παξαπάλσ ζρέζε:
Γπάθημα 3. Σσέζη θύλος και ηπόπος διδαζκαλίαρ

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε θαη αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηε
δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ θαη πάιη νη γπλαίθεο θνηηήηξηεο ζε πνζνζηφ 20,7% ηελ
πξνθξίλνπλ σο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 35,8% ησλ αλδξψλ,
ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ ηεξάξρεζε ζηε ηξίηε ζέζε είλαη 62,2% γηα ηηο γπλαίθεο
θαη 47,8% γηα ηνπο άλδξεο (ρ2=8.980, df=2, p=0,002<a). Τέινο, νη άλδξεο θνηηεηέο ζεσξνχλ
φηη ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο ζε
πνζνζηφ 58,2% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 50,2% ησλ γπλαηθψλ (ρ2=7.230, df=2,
p=0,002<a). Ζ δεχηεξε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ε επίδξαζε εμεηάζηεθε ήηαλ απηή
ηνπ ηκήκαηνο ησλ θνηηεηψλ. Δπεηδή ε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ήηαλ κηθξή θαη άξα
αθαηάιιειε γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, νκαδνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζε δχν
κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ζηελ νπνία
ζπγθαηαιέρζεθαλ νη Πνιπηερληθέο ζρνιέο, νη Φπζηθνκαζεκαηηθέο θαη ε Πιεξνθνξηθή θαη ε
δεχηεξε ηηο αλζξσπηζηηθέο ζηελ νπνία ζπγθαηαιέρζεθαλ νη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, ε ζρνιή
Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, ε Χπρνινγία, ε Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο θα ην ηκήκα
Παηδαγσγηθήο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε νξηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε σο ηελ πην ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηδάζθνληεο
ηνπο ζε πνζνζηφ 32,4% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 23% ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο (ρ2=19.800, df=3, p=0,000<a). Σε αληηπαξαβνιή κε ην
πξνεγνχκελν εχξεκα, νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ πξνθξίλνπλ ηε δηδαθηηθή
ηθαλφηεηα ζε πνζνζηφ 65,3% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 50,8% ησλ θνηηεηψλ ησλ
αλζξσπηζηηθψλ ζρνιψλ (ρ2=14.700, df=3, p=0,007<a). Τν γξάθεκα παξαθάησ παξνπζηάδεη
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ηε ζρεηηθή ζπζρέηηζε:
Γπάθημα 4. Σσέζη ζσολήρ και επιθςμηηήρ δεξιόηηηαρ διδάζκονηα.

Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ δελ παξαηεξήζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο εθηφο απφ ηνλ ελδηαθέξνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, φπνπ θαη νη
δχν νκάδεο θνηηεηψλ είραλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο απφςεηο κε ην 34% ησλ θνηηεηψλ λα ηνλ
επηιέγνπλ σο πξψηε ηδηφηεηα θαη ην 41% γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη ην 44%
γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ λα ηνλ επηιέγνπλ σο δεχηεξε επηζπκεηή ηδηφηεηα.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ βαζκνχ ηνπ απνιπηήξηνπ ιπθείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
έιεγρνο ANOVA ν νπνίνο φκσο δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Όζνλ
αθνξά ην εμάκελν, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ έγηλε σο εμήο: ζηελ πξψηε νκάδα
ζπκπεξηιήθζεθαλ νη λένη θνηηεηέο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ εμακήλνπ, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία
νη θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ («παιηνί θνηηεηέο εληφο ηνπ νξίνπ ζπνπδψλ) θαη ζηε
ηξίηε θαηεγνξία φζνη θνηηεηέο έρνπλ μεπεξάζεη ην πξνβιεπφκελν φξην πεξάησζεο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο («αηψληνη» θνηηεηέο). Οη λένη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 38,9% πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε σο ηε ζεκαληηθφηεξε επηζπκεηή ηδηφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 22,7% ησλ παιηψλ θαη ην 29,6% ησλ «αησλίσλ» ζπλαδέιθσλ
ηνπο, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα φπνπ νη παιηφηεξνη θνηηεηέο
ηελ πξνθξίλνπλ ζε πνζνζηφ 64,4%, νη «αηψληνη» ζε πνζνζηφ 52,6% ελψ νη λένη θνηηεηέο ζε
πνζνζηφ κφιηο 45,7% (ρ2=21.890, df=3, p=0,002<a). Τέινο, πςειφ πνζνζηφ ησλ «αησλίσλ»
θνηηεηψλ (63,9%) δηθαηνινγεκέλα πξνθξίλνπλ σο ηξίηε ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ησλ
δηδαζθφλησλ ηνπο ηελ επηείθεηα ζηε βαζκνινγία.
Ζ ηειεπηαία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ζεηξά
πξνηίκεζεο ηεο ζρνιήο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ησλ θνηηεηψλ. Φξεζηκνπνηήζεθε ν
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο spearmanrho ν νπνίνο έδεημε φηη κφλν ζε κία πεξίπησζε ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά: απηή ηεο πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο
(0,121**) γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ φηη φζν πην πςειή είλαη ε πξνηίκεζε ηεο ζρνιήο
ηνπο ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε επηζπκία ηνπο νη δηδάζθνληεο ηνπο λα έρνπλ πςειή
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθνπλ. Σηηο ππφινηπεο ζπζρεηίζεηο δελ
Σειίδα 108 απφ 376

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη δελ
επεξεάδεη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο.

Σςμπεπάζμαηα
Ζ έξεπλα απηή επηδίσμε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θνηηεηψλ ηκεκάησλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη θαηά ηε
γλψκε ηνπο λα έρεη ν δηδάζθνληαο ηνπο. Σπκκεηείραλ θνηηεηέο απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
ηδξχκαηνο ελψ δφζεθε έκθαζε ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο (αλζξσπηζηηθή θαη ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε). Σηα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
απηήο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη πξψηε ηδηφηεηα ηνπ επηζπκεηνχ δηδάζθνληα απνηειεί ε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα κε δεχηεξε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Δπηκέξνπο επξήκαηα ηεο
έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη θνηηήηξηεο πξνθξίλνπλ ηνλ ελδηαθέξνληα ηξφπν δηδαζθαιίαο
θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ θνηηεηψλ αλάινγα κε
ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ηνπο: νη θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ελψ νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ πξνθξίλνπλ ηε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα. Τέινο, νη λένη θνηηεηέο πξνθξίλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ελψ νη
παιηφηεξνη ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα.
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα απνηειέζκαηα
άιισλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη φρη ζε ζέκαηα βαζκνιφγεζεο θαη επηείθεηαο (Videbeck,
1960.Franken, 1994.Cornelletal., 1990). Τα αθαδεκατθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο θαη ε θαηά θνηλή νκνινγία απνηπρία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εκθπζήζεη ηελ
αγάπε γηα ηε γλψζε, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ αλαδήηεζε δηδαζθφλησλ πνπ λα
ηνπο εκπλένπλ, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπο (DeNeve&Cooper,
1998). Τειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη αλάγθε εθ κέξνπο ησλ αζθνχλησλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εχξεζεο θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Παλεπηζηήκηα ην
νπνίν λα ζπλδπάδεη ηελ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα –
κεηαδνηηθφηεηα δηφηη σο γλσζηφ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ην εθπαηδεπηηθφ
δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά θίλεηξα θαη πςειφ βαζκφ εκπινθήο, δηαζέηεη ηελ πην
επλντθή πξνυπφζεζε εθπαηδεπηηθήο παξαγσγηθφηεηαο.
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