Πόζοι Δάζκαλοι Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης και Νηπιαγωγοί θα
Απαζτοληθούν ζηην Ελληνική Οικονομία μέτρι ηο 2020;

Τν επάγγεικα ηνπ λεπηαγσγνύ θαζώο θαη ηνπ δαζθάινπ ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά θαζώο ζπκβάιινπλ ζηηο γλώζεηο αιιά θαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ παηδηνύ.
Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικάησλ πνπ σο βαζηθό αληηθείκελν έρεη ηε
δηδαζθαιία θαη ηε κεηάδνζε γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία.
Πέξαλ ηεο άξηζηεο γλώζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ ηνπ πεδίνπ, έλαο δάζθαινο/
λεπηαγσγόο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, πλεύκα
ζπλεξγαζίαο, δηδαθηηθέο ηθαλόηεηεο, κεηαδνηηθόηεηα, ακεξνιεςία, ππνκνλή, αιιά
θαη ήζνο, ηδίσο ν λεπηαγσγόο θαζόηη αιιειεπηδξά κε παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο, όπνπ ε
δηαπαηδαγώγεζή ηνπο απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Ο λεπηαγσγόο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηώλ ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Φξνληίδεη γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ
κηθξώλ παηδηώλ, ηα βνεζά λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο αληίιεςεο ηνπ θόζκνπ
πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη παξάιιεια θαη ηα αζθεί ζην ζπληνληζκό ησλ θηλήζεώλ ηνπο.
Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγεί ζην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ έλα εθπαηδεπηηθό
πεξηβάιινλ πινύζην ζε εξεζίζκαηα γηα ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο ην παηρλίδη, ην
ηξαγνύδη, ηελ απαγγειία, ηε δηήγεζε, ην ρνξό, ηε δσγξαθηθή, ηε ρεηξνηερλία. Επίζεο,
παξαθνινπζεί ηα παηδηά ηελ ώξα ηνπ παηρληδηνύ θαη ηνπ θαγεηνύ, κε ζθνπό λα
ζπλεζίζνπλ ζηελ ηάμε θαη ζηελ θαζαξηόηεηα θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ νκαδηθή
δσή (δείηε εδώ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην επάγγεικα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο
δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί).
Ο δάζθαινο έρεη σο έξγν ηνπ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο ειηθίαο από έμη σο δώδεθα εηώλ θαη είλαη ν θαζνδεγεηήο
ηνπ παηδηνύ ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. Με ηελ πξνζσπηθόηεηα, ην παξάδεηγκα
θαη ηηο γλώζεηο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνύ, ηελ εμέιημε θαη ηελ
πξόνδό ηνπ κέζα ζηε θνηλσλία (δείηε εδώ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην
επάγγεικα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί).

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
κέρξη ην 2020.
Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη
έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα
ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα
βαζηθό, έλα αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ
ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ
πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο
αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ελδεηθηηθά είλαη ηα Δηαγξάκκαηα 1 θαη 2.
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Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global
Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.
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Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Ο αξηζκόο ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ ζηελ Ειιάδα, ζύκθσλα κε ην βαζηθό
ζελάξην, αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 0,41% έσο ην 2020, δειαδή από 80.692 ην
2012 ζε 83.372 ην 2020. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2012
παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά 2,91%, ελώ από ην 2014 έσο ην 2020
παξαηεξείηαη κηα αύμεζε θαηά 5,63% παξόηη ην 2019 ζπλαληάηαη κηα κηθξή κείσζε.
Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ησλ δαζθάισλ θαη
λεπηαγσγώλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,82% από ην 2012 έσο ην 2020, δειαδή λα
θηάζεη ζηνπο 93.208 γηαηξνύο. Μάιηζηα, ζεκαληηθή κεηαβνιή αλακέλεηαη ην 2019,
όηαλ ν αξηζκόο ηνπο αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3.518 άηνκα ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνύκελν έηνο. Τέινο, ζύκθσλα θαη κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην αλακέλεηαη
κείσζε ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ θαηά 0,11% από ην 2012 έσο ην 2020
θηάλνληαο ηνπο 79.958 γηαηξνύο.
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