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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλνχκε αθελφο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά 

(βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ) θαη αθεηέξνπ ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ (αλαγθψλ), ησλ νπνίσλ ε πιεξφηεηα ή φρη 

νδεγνχλ ζε ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα,  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ Γήκσλ Δπφζκνπ/Γπηηθή 

Θεζζαινλίθε θαη Καιακαξηάο/Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά νη έλλνηεο «πνηφηεηα», 

«πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε», «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» θαη ηξφπνη κέηξεζήο 

ηεο, «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ». ην δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεηαη.   βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο, ε νπνία καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν έλλνηεο είλαη πνιχ ζηελά, 

ακθίδξνκα θαη αλαινγηθά ζπλδεδεκέλεο. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 

δηεξεχλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Kano, ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε /δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δπφζκνπ θαη Καιακαξηάο, ε 

νπνία έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξγαζία ηνπο θαηά πξψην ιφγν θαη αθνινπζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη ακνηβέο. 

Ο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ιηγφηεξν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βξέζεθε φηη είλαη ε επνπηεία. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηφηεηα, πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ, παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, κνληέιν Kano 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη έλλνηεο «πνηφηεηα», «απνηειεζκαηηθφηεηα», «απνδνηηθφηεηα», «πνηνηηθφο 

έιεγρνο», «δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο», «θξηηήξηα θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο», 

θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Οη έλλνηεο 

απηέο έρνπλ σο πξνέιεπζή ηνπο θπξίσο ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, ζπλδένληαη κε ην 

ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη 

επεθηείλεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δηακνξθψλνπλ 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
 
(Γνχθαο, 

Υ.,1999). 

κσο ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνηίκεζή ηεο, 

είλαη δχζθνιν θαη πνιχπινθν εγρείξεκα, δηφηη επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη 

ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, απφ πνιηηηθέο επηινγέο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο γηα πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελεο ζην δήηεκα νκάδεο. Άιισζηε 

φια μεθηλνχλ απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν  

είλαη απνηέιεζκα πνιηηηθψλ επηινγψλ ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ πνιηηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ,  θηινζνθηθφ ππφβαζξν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή- εθπαηδεπηηθή ηδενινγία. Απφ ηηο επηινγέο απηέο 

πξνθχπηεη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο πξνζδίδεη ζην ζχζηεκα 

ζπγθεληξσηηθφ ή απνθεληξσηηθφ  ραξαθηήξα. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη κεγάιε ζεκαζία αθνχ απηφο θαζνξίδεη ηα πεξηζψξηα 

ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο λα αζθνχλ δηνίθεζε
 
θαη θπζηθά λα παίξλνπλ απνθάζεηο. 

(Καηζαξφο Η, 2008) 

ηε ρψξα καο ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο αζθείηαη ζπγθεληξσηηθά. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΓΒΜΘ απφ ηελ νπνία 

δηνρεηεχνληαη γηα πινπνίεζε ζε πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 

ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο(ππξακηδνεηδήο δηάηαμε ηεο δηνίθεζεο). Μ’ απηφλ ηνλ  

ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αιιά θαη ν απνδνηηθφηεξνο ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο. Με 

ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» επηρεηξείηαη απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

απνθηνχλ έλα κέξνο απηνλνκίαο. 

Χζηφζν παξά ηε κεγάιε ζπδήηεζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε πνπ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ, δελ είλαη 
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πάληα επδηάθξηην πνηνη κπνξνχλ λα ηελ θάλνπλ (νη εθπαηδεπηηθνί, ε εθπαηδεπηηθή 

εγεζία, ηα παλεπηζηήκηα, νη ζπλδηθαιηζηέο, ην ΤΠΓΒΜΘ), θαζψο θαη πψο απηή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί (ζε πνην πιαίζην, κε πνηεο δηαδηθαζίεο, κε πνηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία).  

Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Απνηεινχλ 

εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ δέρζεθαλ θαη νη ίδηνη εθπαίδεπζε εληφο  

ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη εζσηεξηθνί πειάηεο αθνχ εξγάδνληαη ζ’ απηφ. Δμαξηάηαη 

άξαγε ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ 

ππεξεηνχλ θαη αλ λαη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο ζ’ 

απηήλ; Ή κήπσο είλαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο;  
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1. ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1.1.Οπιζμψρ ηηρ ποιψηηηαρ 

Γηα κηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο  δσή-ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηνπ-, ηε δεθαεηία ηνπ εμήληα, πιήζνο Διιήλσλ 

εγθαηέιεηπε ηελ χπαηζξν, ζηέγαδε ηελ νηθνγέλεηα ζε κηθξά απζαίξεηεο θαηαζθεπήο 

δηακεξίζκαηα θαη ζηνίβαδε ηα παηδηά ηνπ ζε πνιχβνπα ζρνιεία δηπιήο βάξδηαο  ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο. Αξγφηεξα, ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο λέαο ρηιηεηίαο, πιήζνο Διιήλσλ 

εγθαηέιεηπε ηα αζηηθά θέληξα αλαδεηψληαο πάιη ηελ πνηφηεηα αιιά ηψξα ζηελ 

χπαηζξν.  

Αλαξσηηέηαη, ινηπφλ, θαλείο, ηη είλαη πνηφηεηα θαη πψο απηή αιιάδεη θαη 

κεηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο. Γηαηί είλαη θαλεξφ φηη ν φξνο «πνηφηεηα» 

έρεη γηα ηνλ θαζέλα δηαθνξεηηθή ππφζηαζε αθνχ είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα, φπσο ε 

θνπιηνχξα, ν πνιηηηζκφο θη έρεη ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθηήζεη θαλείο. 

πλήζσο, ζην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, ππάξρεη κε ηελ απφιπηε έλλνηά 

ηεο, δειαδή είλαη ζπλψλπκε κε ην ηέιεην ή ην άξηζην. ηε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρεηηθή έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, δειαδή έλα  πξντφλ ή 

ππεξεζία, γηα λα είλαη πνηνηηθφ, πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.  

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε νξίδεηαη σο πνηφηεηα ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο αληηθεηκέλνπ, φ, ηη ην ραξαθηεξίδεη ή ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα φκνηά ηνπ, θαζψο 

θαη ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ.( Μπακπηληψηεο Γ, 1998) 

Μεξηθνί απφ  ηνπο πην γλσζηνχο θαη απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο «πνηφηεηαο», νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο «γθνπξνχ» ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, είλαη: 

Καηά ηνλ Deming: 

«Πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε». Ζ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα 

εθθξαζηεί απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:  

Ηθαλνπνίεζε = Σσξηλή απφδνζε – Αλακελφκελε απφδνζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ησξηλή απφδνζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε, ηφηε 

ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κεγαιψλεη.(Εαβιαλφο Μ.,2003) 

Καηά ηνλ Crosby: 

«Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε». 

Καηά ηνλ Juran: 

«Πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε» 

Καηά ηνλ Feigenbaum: 
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«Πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηειεζκαηηθέο, νινθιεξσκέλεο ηερληθέο θαη δηεπζπληηθέο 

δηαδηθαζίεο, γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

κεραλψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε» 

(Λνγνζέηεο, Ν. 1992) 

Καηά ηνλ Taguchi: 

«Πνηφηεηα είλαη ε απψιεηα πνπ πξνμελεί ζηελ θνηλσλία έλα πξντφλ ή ππεξεζία απφ 

ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηνπ». 

Καηά ηνλ J. Oakland: 

Ζ πνηφηεηα βξίζθεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ (Meeting the requirements). 

Ο Garvin αλαθέξεη πέληε νξηζκνχο ηεο πνηφηεηαο , νη νπνίνη δηαηππψζεθαλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο θαη θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.(Garvin, 

1998) 

Πίνακαρ 1. Οπιζμοί ποιψηηηαρ 

α/α Με βάζε Οξηζκφο 

1. Σν αγαζφ ή ηελ ππεξεζία Ηθαλνπνίεζε θάπνηνπ θξίζηκνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ 

2. Σνλ πειάηε ή ρξήζηε Ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ πειάηε 

3. Σελ αμία Ζ ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ηηκήο  

4. Σελ παξαγσγή/ηηο 

ιεηηνπξγίεο 

πκκφξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο 

5. Σελ ηειεηφηεηα Ζ πνηφηεηα είλαη ζπλψλπκε κε ηελ αξηζηεία 

 

Οη κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο παγθφζκηα απνδεθηνχ νξηζκνχ 

θξίλνληαη κάιινλ αλεπηηπρείο παξά ην γεγνλφο φηη ε αμία ηεο πνηφηεηαο θαηέρεη 

πξσηεχνπζα ζέζε κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization, 

ISO), νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλεο ή  

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. (ISO 8402/1986, ΔΛΟΣ EΝ ISO 9000–1995) Ο νξηζκφο 

απηφο θαιχπηεη ηελ θαηαιιειφηαηα γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ αιιά θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ.  
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Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ φηη: 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο  λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πειάηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο αιιά ζα πξέπεη λα θαηαλννχκε θαη ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ λα εθπιεξψζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

 Γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε πνηφηεηα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεκαίλεη γηα 

φινπο ην ίδην. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ππφζεζε φισλ ζε φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο 

θαη ζε φια ηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ. Οιηθή Πνηφηεηα είλαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα 

όισλ ησλ αηόκσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ή θαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ (Εαβιαλφο Μχξσλ, 

2006).  

 

1.2. Ποιψηηηα ζηην εκπαίδεςζη     

1.2
 
.1 Ιζηοπική αναδπομή 

Ο δεκφζηνο ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θπξηαξρείηαη δηεζλψο θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο απφ ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο. Σν δήηεκα, φκσο, ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ είλαη λέν, αιιά ζχκθπην κε ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ίδηα ε 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί 

ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν.  

Ζ πνηφηεηα είλαη έλλνηα ζχλζεηε θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε, κε ην λνεκαηηθφ ηεο 

πεξηερφκελν λα πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθά θαη λα αληαλαθιά ηελ 

ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη ηηο θαηά πεξίπησζε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Ο Μαηζαίνπ, 

παξαθνινπζεί ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη 

ππνζηεξίδεη φηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε εθθξάδνπλ ηηο 

ηδενινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

θάζε επνρήο.(Μαηζαίνπ, 2007) 

ηελ Δπξψπε, ν 19
νο

 αηψλαο, ν αηψλαο ηεο ζεκειίσζεο ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, ζεκαδεχεηαη απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε αιιά θαη απφ 

εληππσζηαθέο φζν θαη θαηαηγηζηηθέο εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο, πνπ ακθηζβεηνχλ ην 

«πίζηεπε θαη κε εξεχλα» θαη ζηελ πνιηηηθή, φπνπ ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε 
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ζπγθξνχνληαη κε ηηο αμηψζεηο ηεο ζενθχιαθηεο κνλαξρίαο, ν εζληθηζκφο κε ηελ 

εμνπζία ησλ ππεξεζληθψλ δπλάκεσλ ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ πνιπεζληθψλ 

απηνθξαηνξηψλ, ν ζνζηαιηζκφο κε ηελ απεξηφξηζηε ειεπζεξία δξάζεο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηελ εζληθηζηηθή πεξηραξάθσζε. Ζ εθπαίδεπζε βξέζεθε αλαπφθεπθηα ζηε δίλε απηή. 

Ηδενινγηθά ξεχκαηα θαη εζληθέο επηδηψμεηο ζεκάδεςαλ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, 

ηελ ηαπηφηεηά ηεο. ε γεληθέο γξακκέο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαηά ην 19
ν 

αηψλα ήηαλ ε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ε 

ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο.  

Ζ εθπαίδεπζε θιήζεθε λα πξνβάιεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα κηαο ζπιινγηθφηεηαο, 

ηα κέιε ηεο νπνίαο κνηξάδνληαλ ηελ ίδηα πνιηηηζηηθή θαηαγσγή θαη ζπλέπηπηαλ ζηελ 

επηζπκία ηνπο λα δήζνπλ καδί κε αιιειεγγχε, παξά ηηο κεγάιεο αλάκεζά ηνπο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο (Davies, 1997) χκθσλα κε ηνλ Μαηζαίνπ (Μαηζαίνπ, 2007) 

ν McLean ππνζηεξίδεη φηη ηα αγγιηθά  public θαη grammar schools – φπσο θαη ηα 

παλεπηζηήκηα ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ Κέηκπξηηδ – παξείραλ εθπαίδεπζε πςειήο 

πνηφηεηαο, γηαηί πξνεηνίκαδαλ κε επηηπρία ηνλ Άγγιν gentleman, ελψ ν  Halls φηη ηα 

γαιιηθά lycée, φπσο θαη νη grandes écoles, έθεξλαλ κε επηηπρία ζε πέξαο ηελ 

απνζηνιή ηνπο, ηελ παξαγσγή, δειαδή, πςεινχ επηπέδνπ αλψηαησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ απφ ηε κηα, θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

δηάδνζε ηνπ απαξάκηιινπ γαιιηθνχ πλεχκαηνο απφ ηελ άιιε. Ο  Green αλαθέξεη φηη 

κε αλάινγα θξηηήξηα, ε ζπκβνιή ηνπ πξσζηθνχ ζρνιείνπ ζηελ άξηηα γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ ζηξαηνχ απνηέιεζε ην βαζηθφ 

θξηηήξην πνπ ην αλέδεημε ζε πξφηππν πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα κάηηα ησλ άιισλ 

επξσπαίσλ αιιά θαη ησλ ακεξηθαλψλ. Οη Βεξέκεο, Κνιηφπνπινο θαη Κηηξνκειίδεο 

γξάθνπλ φηη νκνίσο, πνηνηηθφ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη – αλ θαη ν δίθαηνο 

έπαηλνο ζπαλίσο ηνπ απνδίδεηαη – ην «παλίζρπξν ειιεληθφ ζρνιείν» ην νπνίν 

θαηφξζσζε φρη κφλν λα  δηακνξθψζεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα κε ηε ζπλαίξεζε ησλ 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ηεο αξραηνειιεληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο βπδαληηλήο 

νηθνπκεληθήο παξάδνζεο, αιιά θαη λα αθππλίζεη ην εζληθφ αίζζεκα ζε πιεζπζκνχο 

ηεο θαζ’ εκάο Αλαηνιήο πνπ θηλδχλεπαλ λα αθνκνησζνχλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά  

ηηο ΖΠΑ, αληίζεηα, φπνπ νη αξηζηνθξαηηθέο θαηαβνιέο ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηεο 

θαη ην Ακεξηθαληθφ λεηξν πνπ δηαθηλνχζε ε δηεπξπλφκελε αζηηθή ηάμε ήηαλ 

αλνηρηφ ζε φινπο, νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειίη 
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ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «θνηλνχ ζρνιείνπ» (common school) γηα 

φινπο θαη ππέξ κηαο πξαγκαηηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

Παξά ηελ πξνθαλή αμία ηεο απνηειεζκαηηθήο επίηεπμεο ελφο βαζηθνχ ζηφρνπ σο 

θεληξηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε έκθαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηελ 

πνηφηεηα θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν δφζεθε θαηά θχξην ιφγν θαη ζε δχν άιια 

θξηηήξηα:  

 ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλζξψπσλ ηεο 

δηαλφεζεο, αιιά θαη θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θχθισλ ηεο επνρήο εθείλεο, βαζηθφ 

ζηνηρείν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε δηδαζθαιία ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ γξακκάησλ πνπ ζε πνιιέο ζπλέπηπηε κε ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ηεο 

αξραίαο θιαζηθήο γξακκαηείαο. ηδξχκαηνο. 

 θαη ζηελ αλζξψπηλε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ηα επηβιεηηθά θηήξηα, ηα εξγαζηήξηα, νη βηβιηνζήθεο θαη νη 

ρψξνη άζιεζεο απνηέιεζαλ ζχκβνια θχξνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 

ηεθκήξηα πνηφηεηαο ηνπ επηηεινχκελνπ ζε απηά έξγνπ. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Οη ζπνπδέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθε, ην ήζνο θαη νη 

εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη, πάλσ απ’ φια, ε βαζεηά γλψζε ηεο επηζηήκεο ηνπ 

απνηεινχζαλ θξηηήξηα πνηφηεηαο κε αληηθεηκεληθή αμία.  

ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ 

αηψλα έσο ην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν νη αληηιήςεηο πεξί πνηφηεηαο δελ άιιαμαλ ζεκαληηθά, φπσο δελ άιιαμε 

άιισζηε γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ κφλε αμηνκλεκφλεπηε ίζσο 

αιιαγή πνπ αθνξνχζε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηα ρξφληα απηά εληζρχζεθε ε 

παξνπζία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην πξφγξακκα – απνηέιεζκα ηεο εληππσζηαθήο 

πξνφδνπ ηνπο                                              

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ζεκεηψλεηαη αμηφινγε αλαζεψξεζε ζην λνεκαηηθφ 

θαη ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο (Μαηζαίνπ, 2007α). Οη ιατθέο πξνζδνθίεο 

γηα έλα θαιχηεξν θαη δηθαηφηεξν αχξην ακθηζβεηνχζαλ ηελ πξνπνιεκηθή ηάμε 

πξαγκάησλ. Τηνζεηήζεθαλ  πνιηηηθέο εθδεκνθξαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνδφκεζε θξάηνπο πξφλνηαο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε απηφ ζήκαηλε 

ηε δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, κε ηελ επέθηαζε θαη ηε δσξεάλ παξνρή 
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ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηνηρεηψδνπο θαη 

κέζεο εθπαίδεπζεο (φπνπ απηά ήηαλ πξνεγνπκέλσο κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα), ηελ 

άξζε ησλ εμεηαζηηθψλ θξαγκψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φισλ ησλ επηπέδσλ. 

εκαηνδνηνχζε ηε «καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο»: πεξηζζφηεξνη λένη θαη γηα 

πεξηζζφηεξν ρξφλν έπξεπε λα παξακέλνπλ ζηα καζεηηθά ζξαλία θαη ηα ζπνπδαζηηθά 

έδξαλα, ρσξίο θνηλσληθνχο ή άιινπο πεξηνξηζκνχο.  

ε φ, ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα, ε εμέιημε απηή ζήκαηλε φηη ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ 

εζληθφ ζηφρν πξνζηίζεην πιένλ θαη ν θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο. Ζ εθπαίδεπζε 

αληηκεησπηδφηαλ σο κεραληζκφο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη σο 

κνριφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ εθπαίδεπζε έπξεπε λα ζεσξείηαη πνηνηηθή αλ, 

εθηφο απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο εζληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηεο απνζηνιήο, είρε νπζηψδε 

ζπκβνιή θαη ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Οη λένη ηχπνη ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

εληαία ζρνιεία, ή ηα λέα εηδηθά πξνγξάκκαηα, φπσο απηά ηεο παηδηθήο κέξηκλαο, ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θηι, είραλ σο βαζηθφ 

ζηνηρείν πνηφηεηαο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη ζηε δηαζθάιηζε πξννπηηθψλ νηθνλνκηθήο βειηίσζεο.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 κε ηελ επηθξάηεζε  ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξαγκαηηζκνχ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο θαηαθιχδεηαη 

θαη θπξηαξρείηαη απφ έλλνηεο δαλεηζκέλεο απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ: επηινγή, 

αληαγσληζκφο, απνηειεζκαηηθφηεηα, απφδνζε ιφγνπ, κάλαηδκελη, παξαγσγηθφηεηα, 

θαηαλαισηήο απνηεινχλ ηα λέα θεηίρ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ο ζαπκαζκφο γηα 

ην δπλακηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πεηπραίλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαη λα ζσξεχνπλ πινχην, εληζρχνπλ ηηο θσλέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα πηνζεηήζεη ηα πξφηππα ηεο αγνξάο: λα κεηαηξέςεη ζρνιεία θαη 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζε απηνηειείο κνλάδεο δηεθπεξαίσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, λα ελζαξξχλεη ηνλ 

κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, λα εθαξκφζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κάλαηδκελη (θαη αλ ρξεηαζηεί λα πξνζιάβεη κάλαηδεξο απφ ηελ αγνξά), λα εθρσξήζεη 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λα ζπκπεξηιάβεη ηδηψηεο (γνλείο, εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ θνξέσλ 

θηι) ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, λα ζπλδεζεί θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε επηρεηξήζεηο θαη λα αλαδεηήζεη πξφζζεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο 
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απφ απηέο, αθφκε θαη λα πξνρσξήζεη ζε εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο ηδξπκάησλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ_ ζε θάζε πεξίπησζε λα ραιαξψζεη ηνλ αζθπθηηθφ 

ελαγθαιηζκφ ηνπ θξάηνπο πξνρσξψληαο ζε απνξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ νηθνλνκία, ν επηδησθφκελνο νπζηαζηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζε ππνζχζηεκά ηεο, ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη, θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Ζ ζηεξέσζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ησλ θξαηηθψλ δνκψλ απφ ηε κηα, θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζθιεξνχ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ε αγσληψδεο πξνζπάζεηα 

ηνπ αηφκνπ λα εμαζθαιίζεη επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ζε κηα ξεπζηή αγνξά 

εξγαζίαο πνπ καζηίδεηαη απφ ηελ αλεξγία ήηαλ θπζηθφ λα ζπκβάινπλ ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Πνηνηηθή ραξαθηεξίδεηαη πιένλ ε 

εθπαίδεπζε πνπ πξνεηνηκάδεη ην άηνκν λα καζαίλεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη δηα βίνπ 

ζε κηα θνηλσλία πςειήο δηαθηλδχλεπζεο, λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία, ηνλ 

θίλδπλν θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, λα θαηλνηνκεί θαη λα παξάγεη. Ζ εξγαιεηαθή 

γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε, ηελ 

πεκπηνπζία ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Γη’ απηφ θαη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη 

εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Πνηνηηθφ είλαη νηηδήπνηε ηθαλνπνηεί ηηο επηδηψμεηο ή ηηο 

επηζπκίεο ησλ απνδεθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ: ζπνπδαζηψλ, γνλέσλ, αγνξάο 

εξγαζίαο. Με ηηο λέεο ζεσξήζεηο πεξί πνηφηεηαο θαη κε ηνπο κεραληζκνχο 

πηζηνπνίεζήο ηεο δε ζπκθσλνχλ βέβαηα φινη φζνη έρνπλ ιφγν επί ηνπ ζέκαηνο. 

Τπάξρνπλ  εθείλνη πνπ απνξξίπηνπλ ην θηιειεπζεξηζκφ γηα ηνλ αλεξκάηηζην 

αηνκηθηζκφ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη 

θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αγνξά, εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην 

ζεκαληηθνί κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, εθείλνη πνπ δελ απνδέρνληαη φηη ην λνεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα είλαη έξκαην ηδηνζπγθξαζηαθψλ πξνηηκήζεσλ ή 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ πνπ θξίλνληαη θάζε θνξά θαηαιιειφηεξνη γηα ηελ πην 

αμηφπηζηε απνηίκεζή ηεο. 

 

1.2.2 Σι ζημαίνει ποιψηηηα ζηην εκπαίδεςζη 

Ζ πην δηαδεδνκέλε άπνςε νξίδεη σο πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, φηαλ απηή ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ζηελ εζηθή ηνπ αλάηαζε θαη ζηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη αθέξαηνπ ραξαθηήξα(Μαηζαίνο,2000) 
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Οη έξεπλεο θαη νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ νδεγνχλ ζε θάπνηεο βαζηθέο γξακκέο. 

χκθσλα κ’ απηέο γηα λα εθηηκήζεη θαλείο ηελ πνηφηεηα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί 

ζε ηξεηο παξάγνληεο: 

 Ο πξψηνο εθπξνζσπεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγσγήο (treatment) φπσο 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ζηπι εθπαηδεπηηθνχ, πεξηερφκελν πξνγξακκάησλ, δηδαθηηθέο 

κέζνδνη, αλαινγία καζεηψλ /δαζθάισλ, νη απφςεηο θαη αθφκε θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ.  

  Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο(effects) 

ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ζχληνκνπο φξνπο θαη πξαθηηθά 

θξηηήξηα φπσο «επηηπρήο κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν εθπαίδεπζεο» ζε 

πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζε αξρέο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο φπσο «αλάπηπμε 

δεκνθξαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ». 

  Ζ ηξίηε θαηεγνξία θξηηεξίσλ πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο ηεο δηαδηθαζίαο 

(process). Απηέο αλαθέξνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Κάπνηνο κπνξεί λα θαηαγξάςεη ην ρξφλν ζην 

έξγν, ηε ζπρλφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ή λα πξνζπαζήζεη λα 

αμηνινγήζεη ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. ια απηά βέβαηα έρνπλ 

επίθεληξν ην παηδί  (Laevers, F.,1994)  

Καηά ηνλ Griffith  πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ηα παξαδνηέα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα. 

Οξίδεη δχν δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο: 

α) Σε ζρεηηθή εθηίκεζε επηηεχγκαηνο (Relative achievement assessment), ε νπνία 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν θαηάιιειεο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε  ζηαδηαθήο πξνφδνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Γηα λα κπνξεί λα ειπίδεη έλα  

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  λα πεηχρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα επελδχζεη 

ζηηο εηζξνέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη: 

 πιηθνί πφξνη, φπσο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

βηβιηνζήθεο, βηβιία θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

 αλζξψπηλνη πφξνη, φπσο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

εθπαηδεπηηθνί. 
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Δπνκέλσο δείθηεο, φπσο: ζρέζε καζεηή/δαζθάινπ, κηζζνί εθπαηδεπηηθψλ, δεκφζηεο 

δαπάλεο αλά καζεηή θαη πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζα 

εμαθνινπζήζνπλ  λα είλαη ζεκαληηθνί. 

β) Σελ απφιπηε εθηίκεζε επηηεχγκαηνο (Absolute achievement assessment), ε νπνία 

είλαη ε πεξηνδηθή ελεκέξσζε ηνπο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ κε πξφηππα. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη νη 

καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο αιιά θαη ηα ππνπξγεία, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηνπο καζεηέο, ε θνηλσλία. Ζ ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε εζηηάδεη ζην 

πφζν θαιά νη πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί απφ ηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 

σήμα 1. Αξιολψγηζη Ποιψηηηαρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ 

Αμηνιφγεζε Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 

          Αμηνιφγεζε                                                             Αμηνιφγεζε               

    ζρεηηθψλ επηηεπγκάησλ                                          απφιπησλ επηηεπγκάησλ 

(Δζσηεξηθή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα)                 (Γηα ηελ επξχηεξε  θνηλφηεηα ησλ    

                                                                              ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ) 

 

 

 

Γηακνξθσηηθή                 Αζξνηζηηθή                           Σειηθή αμηνιφγεζε 

εθηίκεζε                           εθηίκεζε                          (Γηα ηελ εθηίκεζε ηειηθνχ  

                                                                                      Απνηειέζκαηνο) 

 

Πεγή:Griffith, S.( 2007) 

 

Ο Εαβιαλφο εμεηάδεη ην δήηεκα κε βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Σα ζρνιεία είλαη 

ζπζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζε άιια θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Ζ δπλαηφηεηα 

ησλ ζρνιείσλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βέιηηζηα εμαξηάηαη ελ κέξεη θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ή βξίζθνληαη κέζα ζ’ απηά. Βέβαηα 
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ηελ θεληξηθή ζθελή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην ζρνιείν. Ζ πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηεο ηειεηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ (ζρνιεία πνηφηεηαο) ζηεξίδεηαη ζηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

φιεο  ηηο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο. ρνιεία πνηφηεηαο ζεκαίλεη νξγαλσκέλα ζρνιεία, εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα 

θαη εμεηδηθεπκέλνπο κε γλψζεηο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο. 

Ο ξφινο ηνπ καζεηή γίλεηαη θπξηαξρηθφο απνηειψληαο ην βαζηθφ θνξέα ζηε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. ε θάζε ζρνιείν ππάξρνπλ ζρέζεηο πξνκεζεπηή-

πειάηε νη νπνίεο είλαη ακθίδξνκεο. Σέηνηεο ζρέζεηο είλαη: 

                                               Γαζθάινπ                 Μαζεηή                                                                                                            

                                                

                                               Γηεπζπληή                 Γαζθάινπ 

                            

                             ρνιηθνχ ζπζηήκαηνο                  Γνλέσλ 

 

Έλα ζρνιείν ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί γηα λα εθπιεξψλεη θάπνην ζθνπφ ή κηα νκάδα 

ζθνπψλ. Απηφ επηδηψθεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ καθηκψνηυν ή 

έπγυν, π.ρ. δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε, πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ, θαζνδήγεζε, 

επίβιεςε πξνζσπηθνχ θιπ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηνπ πξέπεη ην ζρνιείν λα 

δηαζέηεη πιήξε ηεσνολογικψ εξοπλιζμψ, π.ρ. θηήξηα, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε, βηβιία, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, αλαιπηηθφ πξφγξακκα θιπ. Αιιά θαη ηα καηάλληλα άηομα, 

π.ρ. δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζρνιείν πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

δομή, π.ρ. δηνίθεζε, ηάμεηο, ηκήκαηα, θιπ. Ζ δνκή είλαη απηή ε νπνία δίλεη ζην 

ζρνιείν ηάμε, ζχζηεκα θαη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Παξαδείγκαηα 

ηερλνινγίαο δελ είλαη κφλν νη ππνινγηζηέο θαη ηα βηβιία αιιά θαη ην θαζεκεξηλφ 

ζρέδην καζήκαηνο ηνπ δηδάζθνληνο, ην σξνιφγην πξφγξακκα θιπ. ε θάζε νξγαληζκφ 

απηνί νη ηέζζεξηο παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε. Σέινο ην ζρνιείν σο 

έλα θνηλσληθνηερληθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ζπλερή δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ην θνηλσληθφ, ην πνιηηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κέζα 

ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν.(Εαβιαλφο, Μ., 2003)  

 Γηα ηνλ Π. Παζηαξδή (2004) ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνζθέξεη έλα ζχλνιν απφ αξρέο θαη εξγαιεία δηνίθεζεο πνπ εθζπγρξνλίδνπλ ζηελ 
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νπζία ηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ηα νπνία, φηαλ ζπλδπαζηνχλ, παξέρνπλ κηα επέιηθηε 

θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο.                      

Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο κηα 

θηινζνθία, έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε  ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή πνηνηηθψλ κεζφδσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ή πνηνηηθά αλψηεξεο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. «Οιηθή» ζεκαίλεη φηη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα πνιχ 

αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία, ε νπνία πξεζβεχεη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ θαη ζέινπλ 

λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή εξγαζία θαη είλαη άμηνη ζεβαζκνχ. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ρεηξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ αλαγνξεχεηαη ζε παξάγνληα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ 

πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ ιαζψλ παξά κε ηε δηφξζσζή ηνπο.  (Φαζνχιεο Κ., 2001)  

Άιινη σζηφζν επηζεκαίλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαρ ζα 

πξέπεη λα γίλεη επηιεθηηθά θαη κε κεγάιε πξνζνρή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Μπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο λέεο ηδέεο  θαη ηξφπνπο 

δηνίθεζεο, αιιά δε ζα πξέπεη λα γίλεη άθξηηα απνδεθηή σο βαζηθφο δηνηθεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζε βάξνο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ. (Κνπηνχδεο Μ.,1999)  

 

1.2.3 Παπάδειγμα Δθαπμογήρ ηηρ ΓΟΠ ζηην εκπαίδεςζη 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Aarhus School of Business ζηε 

Γαλία  ην πξψην βήκα ήηαλ ε δηεμαγσγή ελφο δηεζλνχο ζεκηλαξίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ’ απηφ  ζπκθσλήζεθε φηη παξ’ φιν 

πνπ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δε δηνηθνχληαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΓΟΠ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηα  εθπαηδεπηηθά  ηδξχκαηα φπσο ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε. Θα κπνξνχζε, δειαδή, λα εθαξκνζηεί ην πξφηππν 

ISO 9000, ε κήηξα ζηφρσλ, ηα θξηηήξηα  ηνπ Δπξσπατθνχ Βξαβείνπ Πνηφηεηαο 

(European Quality Award) θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηε ΓΟΠ. Ζ θηινζνθία ηεο 

πνηφηεηαο Deming έγηλε δεθηή σο θνηλφο  παξνλνκαζηήο  ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 



 22 

ηελ πνξεία απνθαιχθζεθε κηα ζχγρπζε, ζην πνηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

απνζηνιή θαη πνηνη είλαη νη πειάηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ση είδνπο 

επηρεηξήζεηο, είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα θξηηήξηα ηεο επηηπρίαο ζηε δηδαζθαιία. Πνηα είλαη ηα πξνζφληα 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα  θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ. 

ην ζεκηλάξην θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη νη θνηηεηέο είλαη νη πειάηεο.  ηνπο 

θνηηεηέο πξέπεη λα παξέρνληαη  θίλεηξα θαη φρη λα  αλαγθάδνληαη γηα λα καζαίλνπλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα  αλαγλσξίδνληαη  θαη σο εξγαδφκελνη . Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη νη ππεξεζίεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο  εκπιέθνληαη ζε 

ζπλεξγαζίεο  εθηφο ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία απηή πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

θνηλφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο  θαη επηπιένλ, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεχνληαη  ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζγεζία  

Τπελζπκίδεηαη φηη ε εγεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξαθηηθή 

ΓΟΠ. Γεληθφηεξα, νη εγέηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα είλαη «coach», λα 

εθαξκφδνπλ ηελ  απνθέληξσζε θαη ηελ ελδπλάκσζε, θαη λα έρνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο .  

Δζηίαζε ζηνλ πειάηε  

Απηφ ήηαλ ην βαζηθφ ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο πνηνο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ν πειάηεο. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα παξάγνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, αιιά δελ είλαη αθφκε έηνηκα λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο ζπκβνπιέο απηέο. 

 Δζηίαζε ζηνλ εξγαδόκελν 

Οη εξγαδφκελνη είλαη ην ζεκειηψδεο θξηηήξην ζηελ πνηφηεηα θαη πξέπεη αλάινγα  λα 

ελδπλακσζεί. Ζ δηνίθεζε κέζσ  θφβνπ κνηάδεη λα είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ 

απαηηεί ηε ζπκκεηνρή φισλ. Τπάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο 

αλζξψπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.   

Δζηίαζε ζηα γεγνλόηα ζηα γεγνλόηα  

Δπηζεκάλζεθε φηη ε πνηφηεηα πξέπεη λα κεηξηέηαη. Δμεηάζηεθε πξνζεθηηθά ην 

Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο γηα ηε κέηξεζε ή ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 
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πνηφηεηαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξήζεθε ειπηδνθφξα 

θαη πνιχηηκε. 

Σπκκεηνρή όισλ θαη ζπλερήο  βειηίσζε  

Γηα ηε  ζπκκεηνρή φισλ ζε ζπλερή βειηίσζε απαηηείηαη  ππνκνλή. Ζ ΓΟΠ δελ είλαη 

κηα  έλλνηα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί σο κηα γξήγνξε ή  πξφηππε ιχζε.  

Ζ νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην ζεκηλάξην, δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε 

ΓΟΠ είλαη αμηφινγε σο κηα πνιηηηθή δηνίθεζεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ 

Δπξψπε. Ζ γλψκε απηή αλαθέξζεθε ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε  

1. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο κειέηεο, αλακέλνληαλ ηα αθφινπζα εκπφδηα φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα:  

 έζησ θαη αλ πξνθαλψο θαηάιιειε, ε ΓΟΠ θαίλεηαη επξέσο άγλσζηε 

 απφξξηςε θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηε Γηνίθεζε  είλαη δηαδεδνκέλα ζηα 

δαληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

 ε Απνζηνιή  ζπρλά είλαη  ρσξίο θαλέλα πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ πειάηε 

 ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ πξνβιήκαηα εγεζίαο 

 ε εζηίαζε ζηνλ πειάηε είλαη αζπλήζηζηε 

 ε εζηίαζε ζηνπο  εξγαδφκελνπο  ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί αλεπαξθήο 

 ε  εζηίαζε ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζπρλά απνξξίπηεηαη  

 ε ζπκκεηνρή φισλ είλαη πεξηζηαζηαθή 

 νη βειηηψζεηο  δελ είλαη ζπλερείο.  

Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 

πξνζδνθίεο. 

 Πξψηνλ, θαίλεηαη εχθνιν λα πεηζζνχλ νη πνιίηεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Οη άλζξσπνη κάιηζηα, ελδηαθέξνληαη θαη είλαη έηνηκνη 

λα δεζκεπηνχλ γηα κηα θηινζνθία δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο  

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηα  δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο,  ε πνηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί  απιά έλα λέν πνιηηηθφ 

ζήκα κε αλεηιηθξηλείο ππνζρέζεηο.  

 Απφξξηςε θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηε δηνίθεζε κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα 

είλαη δηαδεδνκέλε ζηα  δαληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αιιά θάηη ηέηνην δελ έγηλε κε 
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ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή, ίζσο επεηδή είλαη επαγγεικαηηθή 

ζρνιή κε αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηαπνηεηηθέο εηαηξείεο.  

 Έθπιεμε ζηάζεθε φηη ήηαλ  γλσζηέο νη έλλνηεο ηνπ πειάηε (εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ). κσο, ε εκπεηξία έδεημε επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ην ζθέθηνληαη 

πνιχ   φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ πξννπηηθή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε.  

ηαλ ζπδεηάκε γηα εζηίαζε ζηνλ πειάηε,  εζηίαζε ζηνπο  εξγαδφκελνπο θαη εζηίαζε 

ζε γεγνλφηα, θαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ πηπρέο ηεο πνηφηεηαο δελ είλαη νχηε 

αζπλήζηζηεο, αλεπαξθείο νχηε απνξξηπηέεο  ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε.  

 Ζ ζπκκεηνρή φισλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε, δελ είλαη αδχλαην φλεηξν, θαη κε  

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαίλεηαη φηη νη έλλνηεο απηέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ρσξίο πεξηζζφηεξεο επηπινθέο απφ φ, ηη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε.(  Madsen N.O. & Carlsson, R.,(1995) 

 

1.3. Η ποιψηηηα ζηην εκπαίδεςζη ζηψσορ παγκψζμιυν οπγανιζμϊν 

Οη φξνη απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, πνηφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε, δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο, απφδνζε ιφγνπ, δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηελ θαξδηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηφζν ζε ππεξεζληθφ 

(ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ή ζηα ππεξεζληθά ζρήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε φπσο είλαη ν ΟΟΑ
1
,  ε ΟΤΝΔΚΟ 

2
, ε UNICEF

3
, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε) φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

Ο ΟΟΑ -Οπγανιζμψρ ςνεπγαζίαρ και Ανάπηςξηρ 

Ο ΟΟΑ είλαη νξγαληζκφο πνπ μεθίλεζε κε νηθνλνκηθνχο θπξίσο ζηφρνπο αιιά 

δηαρξνληθά έρεη ζπλδέζεη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ κε ηελ εθπαίδεπζε. ηε 

ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Παηδείαο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (17/1/1996) 

ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηα βίνπ 

κάζεζεο γηα φινπο. ην θείκελν εξγαζίαο πνπ εηνίκαζε ε ζρεηηθή επηηξνπή(OECD 

1996:13) έγηλε απνδεθηφ φηη ε Γηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο ζα πξέπεη λα θπξηαξρεί 

ζηηο πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο εθφζνλ κέζα απφ απηήλ βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

                                                
1 ΟΟΑ(OECD): Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 
2 UNESCO: Οξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ πξνσζεί ηε δηεζλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 193 θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ 6 ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Δπηζηήκεο, ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο. 

3
 H UNICEF, ε νξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Παηδηά, ηδξχζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1946 γηα λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά ηεο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Κίλαο κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

 

http://www.unesco-hellas.gr/documents/Ο%20Κατάλογος%20των%20193%20κρατών%20μελών.pdf
http://www.unesco-hellas.gr/documents/Ο%20Κατάλογος%20των%20193%20κρατών%20μελών.pdf
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αηφκσλ, ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ θνηλσληψλ γεληθφηεξα ψζηε 

λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αλαλεψλνληαη. 

ην θείκελν πνπ ζπλππνγξάθνπλ νη ππνπξγνί θαηαγξάθεηαη ε ζπκθσλία φηη ζα 

πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ επηινγέο ζηε δσή ηνπο. Καηαγξάθεηαη επίζεο κηα ζεκαληηθή ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο είλαη νη 

θπβεξλήζεηο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη νηθνγέλεηεο θαη νη 

καζεηέο (learners) θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο «Γηα βίνπ κάζεζεο γηα φινπο». Οη κειεηεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηεζλή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαθέξνπλ φηη νη «εηζεγήζεηο πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ 

θείκελα ηνπ ΟΟΑ θαίλεηαη λα πξνθαινχλ ηε δηακφξθσζε ηνπ «δηεζλνχο 

εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ» θαη λα επεξεάδνπλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο αξθεηψλ ρσξψλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο .(Kazamias, A., Zambeta, E., Karudjia, E., 2001) 

Η UNESCO 

Σν 1996 ε εηδηθή Δπηηξνπή ηεο UNESCO γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

δεκνζηνπνηεί έθζεζε κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε, Ο ζεζαπξφο πνπ θξχβεηαη κέζα 

(Education;The treasure within)».  Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν Jack Delors θαη 

κέιε ηεο πξνζσπηθφηεηεο απ’ φινλ ηνλ θφζκν. ην θείκελν ε εθπαίδεπζε νλνκάδεηαη 

«αλαγθαία νπηνπία», εληνχηνηο αμηνπνηείηαη σο «γεληθή-παγθφζκηα ζεξαπεία» γηα 

φια ηα θχξηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ: ηελ εηξήλε, ηελ 

ειεπζεξία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηε θηψρεηα, ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ ακάζεηα, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ηελ θνηλσληθή πίεζε θαη 

ηνλ πφιεκν.  

ηελ αλαθνξά ηεο ε Δπηηξνπή αλαθέξεηαη, φπσο θαη ν ΟΟΑ,  ζηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο. 

 Μαζαίλσ  λα καζαίλσ: αλαγλσξίδεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη ρηίδνπλ ηε δηθή 

ηνπο γλψζε θαζεκεξηλά ζπλδπάδνληαο εγρψξηα θαη εμσηεξηθά ζηνηρεία 

 Μαζαίλσ λα ελεξγψ: εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηνχ πνπ έρεη 

δηδαρζεί 

 Μαζαίλσ λα ππάξρσ: επηθεληξψλεηαη ζηηο θξίζηκεο δεμηφηεηεο γηα κηα δσή 

ειεχζεξε απφ δηαθξίζεηο, φπνπ φινη έρνπλ φζεο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηηο θνηλφηεηέο ηνπο 
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 Μαζαίλσ λα ππάξρσ: δίλεη έκθαζε ζηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ λα 

αλαπηχμνπλ πιήξσο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

Απηή ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε θαη πεξηεθηηθή άπνςε ηεο 

κάζεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπληζηά ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε (Delors et al., 1996) 

Σν άηνκν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο «ηζηνξίαο» πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 21
νπ

 

αηψλα. ηε βάζε απηή ε θνηλσλία νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ χπαξμε ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ ζε φια ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο δσήο ηνπο, θάηη, δειαδή, 

κε αλάινγν πεξηερφκελν ηεο «Γηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο» ηνπ ΟΟΑ. (Καξαηδηά-

ηαπιηψηε, Δ. θ.ά., 2006)  

Σν 2000 ζην Παγθφζκην Φφξνπκ γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ έγηλε ζην Dakar 

(UNESCO, 2000), 164 ρψξεο δεζκεχζεθαλ λα πεηχρνπλ έμη ζηφρνπο κέρξη ην 2015, 

νη νπνίνη ζα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο κάζεζεο γηα ηα παηδηά, ηνπο λένπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο: 

1. Δπέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο θξνληίδαο  θαη εθπαίδεπζεο ζηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία ηδίσο γηα ηα επάισηα θαη κεηνλεθηνχληα παηδηά 

2. Γηαζθάιηζε φηη κέρξη ην 2015 φια ηα παηδηά , ηδηαίηεξα φκσο ηα θνξίηζηα, ηα 

παηδηά πνπ δνπλ ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο θαη απηά πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο 

κεηνλφηεηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιήξε δσξεάλ  θαη ππνρξεσηηθή 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαιήο πνηφηεηαο 

3. Γηαζθάιηζε φηη  νη καζεζηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ λέσλ θαη ελειίθσλ 

ηθαλνπνηνχληαη κε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δσή 

4. Μέρξη ην 2015 βειηίσζε θαηά 50% ηνπ επηπέδνπ αιθαβεηηζκνχ ησλ 

ελειίθσλ, ηδίσο ζηηο γπλαίθεο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε βαζηθή θαη ζπλερή 

εθπαίδεπζε γηα ηνπο ελήιηθεο 

5. Δμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ  κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  κέρξη ην 2005 θαη επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε έσο ην 2015 κε επίθεληξν ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πιήξνπο θαη ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ θνξηηζηψλ ζε βαζηθή εθπαίδεπζε θαιήο 

πνηφηεηαο  

6. Βειηίσζε θάζε πηπρήο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαζθάιηζε ηεο 

αξηζηείαο ηνπο έηζη ψζηε ηα κεηξήζηκα θαη αλαγλσξηζκέλα απ’ φινπο 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα λα επηηπγράλνληαη απφ φινπο ηδηαίηεξα ζηνλ 

αιθαβεηηζκφ, ζηελ αξηζκεηηθή θαη ζηηο δεμηφηεηεο γηα ηε δσή., 
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Ζ EFA (Παγθφζκηα Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Dakar), παξαηεξεί 

φηη ππάξρεη ζπλαίλεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαιήο πνηφηεηαο αιιά 

ππάξρεη ιηγφηεξε ζπκθσλία γηα ην ηη ζεκαίλεη ν φξνο πξαγκαηηθά. (EFA,2005) 

χκθσλα κε ηελ UNESCO ε πνηφηεηα είλαη ε θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο θαη φ, ηη 

ζπκβαίλεη κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα άιια πεξηβάιινληα κάζεζεο  

είλαη θαηά βάζε ζεκαληηθφ γηα λα ηε κειινληηθή επεκεξία ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ θαη 

ησλ ελειίθσλ. Πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί βαζηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο θαη εκπινπηίδεη ηηο δσέο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηεο 

δσήο. Σα γεγνλφηα  ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρνπλ δείμεη φηη νη πξνζπάζεηεο 

επέθηαζεο  ηνπ εγγξακαηηζκνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη  απφ πξνζπάζεηεο  

ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, αλ ζέινπκε ηα παηδηά  λα ηα πξνζειθχζεη 

ην ζρνιείν, λα παξακείλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε  θαη λα επηηχρνπλ  νπζηαζηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

πάληνη πφξνη έρνπλ ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ κε αλεπαξθή 

πξνζνρή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε ηνκείο φπσο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάπηπμε  ησλ πιηθψλ. Πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο επίηεπμεο 

κάζεζεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ δείμεη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 

απνθηά κφλν έλα κέξνο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  πνπ αλακέλεηαη λα 

θπξηαξρήζνπλ. Ση έρνπλ σο ζηφρν λα κάζνπλ νη καζεηέο , ζπρλά, δελ έρεη νξηζζεί κε 

ζαθήλεηα ή δε δηδάρζεθε θαιά  ή δελ αμηνινγήζεθε κε αθξίβεηα. Οη θπβεξλήζεηο θαη 

φινη νη άιινη εηαίξνη ηεο  EFA πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε πνηφηεηαο γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηνλ πινχην, ηνλ ηφπν, ηε 

γιψζζα ή ηελ εζληθή  θαηαγσγή. 

Δπηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απαηηνχλ: 

 Τγηείο, κε θίλεηξα καζεηέο 

 Καιά εθπαηδεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ελεξγέο  ηερληθέο κάζεζεο 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

 Πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα καζεπηεί ζε κηα ηνπηθή 

γιψζζα θαη λα βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ 

δηδαζθνκέλσλ 

 Έλα πεξηβάιινλ πνπ φρη κφλν λα  ελζαξξχλεη ηε κάζεζε, αιιά λα είλαη 

εππξφζδεθην,  ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, πγηέο θαη αζθαιέο 

 αθή νξηζκφ θαη  αθξηβή αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη  ησλ αμηψλ 
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 πκκεηνρηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

 εβαζκφ θαη ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη πνιηηηζκψλ (UNESCO,  

2000) 

ην ζπλέδξην ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ησλ ππνπξγψλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

ζην Παξίζη ην 2003, ε UNESCO επέκεηλε ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

θαιήο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε σο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ππνζηήξημε κηα 

βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζέγγηζε γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Η UNICEF 

Ζ  UNICEF δίλεη έκθαζε ζε απηά πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνθαιέζεη επηζπκεηνί 

παξάγνληεο πνηφηεηαο. ηελ αλαθνξά ηεο: «Οξίδνληαο ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

(Defining Quality in Education)» αλαγλσξίδεη πέληε παξάγνληεο πνηφηεηαο:  

 εθπαηδεπφκελνη 

 πεξηβάιινλ 

 πεξηερφκελν 

 δηαδηθαζίεο θαη  

 απνηειέζκαηα 

 πνπ βαζίδνληαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη φισλ ησλ παηδηψλ γηα επηβίσζε, 

πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή      ( UNICEF, 2000) 

Ο νξηζκφο απηφο, φπσο θαη ηεο UNESCO, πξνέξρεηαη απφ ηε ζχκβαζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. πνηε ε λνκνζεζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, θεληξηθή θξνληίδα είλαη ε ηζφηεηα. Βαζίδεηαη ζηελ 

πίζηε φηη φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ 

ηνπο δίλεηαη ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ζεκαληηθφ είλαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ησλ θνηλσληψλ. 

Η  Δςπυπαφκή Ένυζη 

ηε ζηξνθή ηνπ 21νπ αηψλα, ζε έλα ξαγδαία θαη ξηδηθά κεηαβαιιφκελν δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ θαη γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ε Δπξψπε βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

πξνθιήζεσλ φπσο ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο, ε επαλάζηαζε ηεο γλψζεο, ε 

δηεχξπλζε πξνο ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, ε πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηθήο ελνπνίεζεο (Δπξσπατθφ χληαγκα) θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζην 
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δηεζλή ρψξν. Έπξεπε λα πάξεη κέηξα θαη λα ζεζπίζεη θαλφλεο πνπ ζα επεξέαδαλ ηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ ρσξψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο. 

Α) Τν θείκελν ηεο Λεπθήο Βίβινπ(EU:1995), «Γηδαζθαιία θαη κάζεζε: Πξνο ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα δηφηη είλαη ην 

πξψην επίζεκν θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο (πνπ  αθνινχζεζε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη) θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη 

επηξξνέο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ ζπλνιηθά 

εθπνλεζεί αιιά θαη ησλ θεηκέλσλ γηα ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ (Field,1998). 

Ζ νκάδα εξγαζίαο, πνπ ζπλέηαμε ην θείκελν, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 

θξαηψλ, εκπεηξνγλψκνλεο θεκηζκέλνπο ζηνλ θφζκν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξαθηηθήο, ζεψξεζε φηη ε εθπαίδεπζε ζα βνεζήζεη ηα εζληθά θξάηε λα ζπλερίζνπλ 

ηελ πνξεία ηνπο «πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ζεκαληηθή επέλδπζε ζε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο» (EU:1995:15). 

ην θείκελν πεξηγξάθεηαη κηα εηθφλα θξίζεο γηα ηα θξάηε-κέιε θη χζηεξα κηα εηθφλα 

κεηακφξθσζεο πξνο κηα λέα θνηλσλία, ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Οη ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ δχν ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ ζεκεξηλψλ 

θνηλσληψλ: 

 Ζ πξφζβαζε ηνπ θάζε αηφκνπ ζηε γεληθή παηδεία 

 Ζ απφθηεζε θάζε αηφκνπ ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γεληθφηεξα. 

Γηα λα εμαζθαιίζεη ην κέιινλ ηεο θαη ηε ζέζε ηεο  ζηνλ θφζκν, ε Δπξψπε πξέπεη λα 

δψζεη πξνηεξαηφηεηα θαη  πξνζνρή ζηελ αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

αλδξψλ  θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηνηθνχλ  ζε απηήλ, πνπ  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο 

κε  ηελ  πξνηεξαηφηεηα θαη  ηελ  πξνζνρή πνπ  δίλεη ζηα  νηθνλνκηθά  θαη 

λνκηζκαηηθά δεηήκαηα.  Μφλνλ έηζη ζα  δείμεη ε  Δπξψπε φηη  δελ απνηειεί  κηα απιή  

δψλε ειεχζεξσλ  ζπλαιιαγψλ, αιιά  έλα νξγαλσκέλν  πνιηηηθφ  ζχλνιν, πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγμεη, θαη φρη λα ππνζηεί, ηελ παγθνζκηνπνίεζε (EU:1995). 

Β) Τν 1996 νλνκάζηεθε έηνο «Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο» θαηαδεηθλχνληαο 

φηη ε Δπξψπε ππνινγίδεη πνιχ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα δε ζηε 

κάζεζε ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο, γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 
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Γ)Τν Μάξηην ηνπ 2000 ζηε Ληζαβόλα νη εγέηεο ησλ 15 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απνθάζηζαλ λα πξνσζήζνπλ έλα θηιφδνμν ζρέδην γηα ηελ Δπξψπε κε 

πςεινχο ζηφρνπο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 

«Να γίλεη ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ 

πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» ήηαλ ν  ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ δηαθεξχρζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Ληζζαβφλαο ζηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ 2000 (Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο, 2001) 

Γηα λα κπνξέζεη ε Δπξψπε λα αλαπηπρζεί σο θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη λα ιεηηνπξγεί 

αληαγσληζηηθά ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα δηαζέηεη 

πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Κάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ραξάζζεη 

ηε δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αιιά φια ηα θξάηε καδί ζέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο 

θαη αληαιιάζζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην θαζφξηζαλ 

νξηζκέλνπο θνηλνχο ζηφρνπο γηα ην κέιινλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε ζηε Ληζζαβφλα. 

Σν πκβνχιην εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνπο ηξεηο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

ηφρνο 1: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε αληηπξνζσπεχνπλ έλα θαη' εμνρήλ κέζν γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπλνρή θαζψο θαη έλα ζπνπδαίν νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ δπλακηζκνχ ηεο Δπξψπεο. Σν 

δεηνχκελν είλαη, κεηαμχ άιισλ, λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ησλ ππεχζπλσλ θαηάξηηζεο, λα βειηησζνχλ ηα εθφδηα ησλ πνιηηψλ 

ζε φ, ηη αθνξά ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ αξηζκεηηθή ηδίσο ζην πιαίζην ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, ε αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ζε επηζηεκνληθνχο 

θαη ηερληθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Δπξψπεο ζηελ απξηαλή 

νηθνλνκία.  

ηφρνο 2: Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε  

Σν επξσπατθφ κνληέιν θνηλσληθήο ζπλνρήο πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, είηε είλαη επίζεκα είηε είλαη άηππα,  
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ηφρνο 3: Άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηνλ θφζκν  

Ο ζηφρνο απηφο πεξηιακβάλεη αθελφο ηε δηακφξθσζε ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ 

γισζζψλ, θαη αθεηέξνπ, ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηεο. 

Γ)Τν Ννέκβξην ηνπ 2002 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη θαη ην πκβνχιην πηνζεηεί 

επξσπατθά θξηηήξηα αλαθνξάο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ν βαζκφο  επίηεπμεο  ησλ νπνίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη νη  

νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε  έσο ην 2010. 

Οη ζηφρνη απηνί είλαη: 

 Να κεησζεί ν κέζνο φξνο ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν 

θαη ην πνζνζηφ απηφ λα κελ μεπεξλά ην 10% ( Eurostat, έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ)  

 Να απμεζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 15% ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απνθνίησλ 

καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηε 

δηαθνξά εθπξνζψπεζεο ησλ δχν θχισλ (Κνηλφ εξσηεκαηνιφγην 

UNESCO/ΟΟΑ/Eurostat).  

 πλεπψο, έσο ην 2010, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνπιάρηζηνλ ην 85% ησλ 

λέσλ ειηθίαο 22 εηψλ αλακελφηαλ λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Eurostat, έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ). 

 πλεπψο, έσο ην 2010, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 15 εηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή αλακελφηαλ λα έρεη 

κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2000  

 Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε δηα βίνπ κάζεζε ζηελ Έλσζε, αλακελφηαλ λα 

θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 12,5% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο (ειηθηαθή 

νκάδα 25 έσο 64).        

Δ)Τν Μάην ηνπ 2009 ην πκβνχιην θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα  ζρεηηθά κε έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

(ΔΚ 2020, Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 2009) 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά πξνβιέπνπλ έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο κέρξη ην 2020. Σν πιαίζην 

απηφ βαζίδεηαη ζηα επηηεχγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» 

(EΚ 2010)  κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ παξακέλνπλ ψζηε λα 
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δεκηνπξγεζεί  κηα Δπξψπε ηεο γλψζεο θαη λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε δηα βίνπ κάζεζε 

γηα φινπο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα ππνζηεξηρζνχλ ηα θξάηε κέιε ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπο 

Σα ζπκπεξάζκαηα εθζέηνπλ ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ην πιαίζην: 

 λα θαηαζηεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε θηλεηηθφηεηα κηα πξαγκαηηθφηεηα  

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο - φινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθηνχλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο.  

ια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

ζηα θνηλά 

 ηελ ηφλσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο                           

Με ζθνπφ ε κέζνδνο εξγαζίαο λα είλαη πην  απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε, ην πιαίζην 

πξνβιέπεη κηα ζεηξά απφ θχθινπο εξγαζηψλ έσο ην 2020,  κε ηνλ πξψην λα  θαιχπηεη ηελ 

πεξίνδν 2009-11. Οξηζκέλνη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ εγθξηζεί γηα θάζε θχθιν, κε 

βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. 

Χο κέζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνθιήζεσλ, 

θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηεθκεξησκέλεο ράξαμεο πνιηηηθήο, κηα ζεηξά επηπέδσλ 

αλαθνξάο κέζσλ επξσπατθψλ επηδφζεσλ -Δπξσπατθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο-ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ 

ζπκπεξάζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2020.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ηα θξάηε κέιε ζπκθσλνχλ ζηα αθφινπζα πέληε θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο:  

 πκκεηνρή ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε  

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ, ηδίσο δε ησλ αλεηδίθεπησλ, ζηε δηά 

βίνπ κάζεζε, κέρξη ην 2020, ην 15 % ηνπιάρηζηνλ ησλ ελειίθσλ θαηά κέζνλ φξν ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε δηά βίνπ κάζεζε .  

 Άηνκα κε ρακειέο επηδφζεηο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο  

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη επηηπγράλνπλ θαηάιιειν επίπεδν 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, κέρξη ην 2020, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15 εηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο 
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ζηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν 

απφ 15 %.  

 Δπίηεπμε επηπέδνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ηξηηνβάζκην κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη κε παξάιιειε 

αλαγλψξηζε ηεο ίζεο ζεκαζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, έσο ην 

2020 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ κε ηξηηνβάζκην κνξθσηηθφ επίπεδν ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 %.  

 Άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε  

Χο ζπκβνιή γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

εθπαηδεπνκέλσλ νινθιεξψλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ, κέρξη ην 2020, ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν ηνπ 10 %.  

 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε  

Γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ε νπνία απνηειεί ην ζεκέιην 

ηεο κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ απφ 

κεηνλεθηηθφ πεξηβάιινλ, κέρξη ην 2020, ην 95 % ηνπιάρηζηνλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 

κεηαμχ 4 εηψλ θαη ηεο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ,2009)                                                                        

 Δπηπιένλ, ην πκβνχιην θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εξγαζηεί πεξαηηέξσ ζηνπο εμήο ηνκείο:  

 Κηλεηηθφηεηα 

Λφγσ ηεο επξέσο αλαγλσξηζκέλεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο καζεηηθήο θηλεηηθφηεηαο, 

θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θηλεηηθφηεηα απηή, ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη ζην 

πκβνχιην, πξηλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2010, πξφηαζε ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

εζηηάδεηαη αξρηθά ζηε θπζηθή θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζα ιακβάλεη ππφςε πνζνηηθέο θαζψο θαη πνηνηηθέο πηπρέο θαη ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο 

ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα, φπσο αλαδείρζεθε πιένλ πξφζθαηα ζηε 

δηάζθεςε ηεο Leuven θαη Louvain-la-Neuve . Σαπηνρξφλσο ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

κειεηήζεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ.  
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 Απαζρνιεζηκφηεηα  

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζεκεξηλέο θαη νη κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη ζην πκβνχιην 

πξφηαζε γηα ελδερφκελν ζρεηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο πξηλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2010.  

 Δθκάζεζε γισζζψλ  

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο εθκάζεζεο δχν μέλσλ γισζζψλ ζε λεαξή ειηθία, φπσο ηνλίδεηαη 

ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο, ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 

2002, ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη ζην πκβνχιην — κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2012 — 

πξφηαζε γηα ελδερφκελν ζρεηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζηηο 

δηεμαγφκελεο εξγαζίεο γηα ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. ( (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ,2009) 

 

1.4 Η Ποιψηηηα ζηο  Δλληνικψ Δκπαιδεςηικψ  ωζηημα 

1.4.1  Παποςζίαζη ηος οπγανιζμοω 

1.4.1α. Ιζηοπικά ζηοισεία   

Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, δηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ έρεη κεγάιε 

ηζηνξηθή παξάδνζε. Δκθαλίδεηαη απφ ην 1822 ζηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ, 

φπνπ κεηαμχ ησλ νθηψ ππνπξγψλ «Ο ηεο Θξεζθείαο» ήηαλ αξκφδηνο γηα ζέκαηα 

Παηδείαο θαη ζξεζθείαο. Ζ νξηζηηθή ηνπ ίδξπζε πξνβιέπεηαη κε Γηάηαγκα ην 1833 κε ηελ 

νλνκαζία «Ζ επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεχζεσο Γξακκαηεία». 

Απφ ηφηε  κέρξη ζήκεξα πνιιέο κεηαβνιέο θπξίσο ζην φλνκά  ηνπ ζπλέβεζαλ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηα ηέιε ηνπ 2009 πνπ κεηνλνκάζηεθε φπσο παξαπάλσ απφ Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

ε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 

Α΄ Πεξίνδνο(1828-1833) 

Καπνδίζηξηαο: Θεκειίσζε ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο ( Αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο)- ηαδηαθή νξγάλσζε θαη ησλ άιισλ βαζκίδσλ. Σν 1823 ηδξχεηαη ζηελ 

Κέξθπξα ε πξψηε αλψηαηε ζρνιή, ε Ηφληνο Αθαδεκία.    

Β΄Πεξίνδνο (1833-1895) 
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 Βαπαξνθξαηία: Δπηθξάηεζε ηνπ Κιαζηθηζκνχ. Σα δηαηάγκαηα 1834,1836, 1837 

δηακνξθψλνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή (Γεκνηηθφ 4 ρξφληα, ρνιαξρείν:3 ρξ., 

Γπκλάζην:4ρξ., Παλεπηζηήκην: 3-4ρξ), 7ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε   

Σν 1880 εγθαηαιείπεηαη ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηε 

ζπλδηδαθηηθή ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Δξβάξηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ην πξψην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο Σν 1837 ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ην πξψην 

παλεπηζηήκην.(Υαηδεζηεθαλίδεο Γ. Θενθάλεο, 1986) 

Γ΄ Πεξίνδνο (1895-1929/1932) 

Σν 1895 ςεθίδεηαη ν λφκνο ΒΣΜΘ΄ «Πεξί ζηνηρεηψδνπο ή δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο» πνπ 

δηαξζξψλεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην παξαθάησ ζρήκα: 

Νεπηαγσγείν:2 ρξφληα, ηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε: Κνηλά δεκνηηθά: 4 ρξφληα ή Πιήξε 

δεκνηηθά: 6 ρξ., ή Γξακκαηνδηδαζθαιεία: 4 έσο 6 ρξ., Μέζε εθπαίδεπζε: Διιεληθφ 

ζρνιείν (ή ρνιαξρείν):3 ρξ., Γπκλάζην:4 ρξ., Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε:3 ή 4 ρξ. 

Ζ θνίηεζε ζηα δεκνηηθά νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή φπνπ ηα θνξίηζηα εθπαηδεχνληαη κφλν 

απφ δαζθάιεο θαη  ρσξηζηά απφ ηα αγφξηα Γίλνληαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα καζεκάησλ 

θαη βειηηψλεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Σν 1917 πξαγκαηνπνηείηαη λέα κεηαξξχζκηζε. Δκπλεπζηέο ηεο ν Δι. Βεληδέινο πνπ είλαη 

ζηελ εμνπζία θαη νη πξσηαγσληζηέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ(Γιελφο, Γεικνχδνο, 

Σξηαληαθπιιίδεο). Οη δηελέμεηο ήηαλ κεγάιεο εμαηηίαο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Έλα 

λέν παηδαγσγηθφ πλεχκα θαη κηα θηιειεχζεξε ηδενινγία δηαπνηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή. Καζηεξψλεηαη 

δεκνηηθή εμαεηήο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη κέζε εθπαίδεπζε δχν δηθηχσλ κε 

ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά καζήκαηα πνπ νδεγνχλ  ζε αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο ή 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. Σν 1920 θπβεξλεηηθή αιιαγή αληηθαζηζηά ηνπο λφκνπο θαη 

έρνπκε πάιη εθπαηδεπηηθή παιηλδξφκεζε. (Κσηζίθε, Β., 2003) 

Γ΄ Πεξίνδνο (1929/1932-1976/77) 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929/1932, ζηελ νπνία πξσηαγσληζηνχλ νη ίδηεο πνιηηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ 1917, απνηειεί κεγάιν ζηαζκφ γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα λεπηαγσγεία, δεκνηηθά-6εηή κε ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε-, θαηψηαηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ε κέζε εθπαίδεπζε ηα γεληθά γπκλάζηα, ηα 

πξαθηηθά ιχθεηα, ην αλψηεξν παξζελαγσγείν θαη ηδξχεηαη ην παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο. Πξνβιέπνληαη κέηξα γηα ηελ ίδξπζε εηδηθψλ ηάμεσλ ή ζρνιείσλ γηα 
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λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά θαη ηδξχνληαη λπρηεξηλά ζρνιεία. Καζηεξψλεηαη ε κηθηή 

θνίηεζε ησλ δχν θχισλ ζε φια ηα ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή δελ πινπνηήζεθε πιήξσο παξά κφλν χζηεξα απφ 

30 ρξφληα γηαηί αθνινχζεζαλ ζπληαξαθηηθά εζληθά θαη δηεζλή γεγνλφηα, φπσο ε 

δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ν 2
νο

 παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ν εκθχιηνο. (Φξαγθνπδάθε 

Α.,1977) 

Σν 1959 δεκνζηεχνληαη ηα Πνξίζκαηα, ηα νπνία είρε ζπληάμεη ε Δπηηξνπή γηα ηελ 

παηδεία απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε Καξακαλιή. Με βάζε απηά εθδίδνληαη δηαηάγκαηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία εηζάγεηαη ε δεκνηηθή γιψζζα κφλν ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ε εθπαίδεπζε ησλ λεπηαγσγψλ γίλεηαη ηζφηηκε ησλ δαζθάισλ θαη ζηξέθεηαη 

ην ελδηαθέξνλ πξνο ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Σν γπκλάζην ρσξίδεηαη ζε 

δχν 3εηείο θχθινπο. Ο θχθινο είλαη θνηλφο γηα φινπο παξέρνληαο γεληθή αλζξσπηζηηθή 

παηδεία. Ο β΄ θχθινο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο (θιαζηθή, νηθνλνκηθή, 

ηερληθέο, βηνκεραληθή, μέλσλ γισζζψλ, λαπηηθή, γεσξγηθή θαη νηθνθπξηθή)  

Σν 1964/λ,δ.4376 θαζηεξψλεηαη ε δσξεάλ παξνρή ηεο παηδείαο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο θαη θαηαξγείηαη θάζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε-εθπαηδεπηηθά ηέιε, δίδαθηξα, 

εμέηαζηξα- καζεηψλ θαη θνηηεηψλ. ην δεκνηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ε δεκνηηθή  θαη 

επεθηείλεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηα έμη ζηα ελλέα ρξφληα. Ζ θνίηεζε ζηηο 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο απφ 2εηήο γίλεηαη 3εηήο. 

Σν 1967 ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ επαλαθέξεη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 

 Δ΄ Πεξίνδνο(1976/77 έσο ζήκεξα) 

Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ην λέν χληαγκα θαζηεξψλεη ηελ 9ρξνλε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. Με ηνπο ζεζκηθνχο λφκνπο 309/1976 θαη 576/1977 νξίδνληαη 2εηήο 

πξναηξεηηθή θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία, 6εηήο ζην δεκνηηθφ θαη 3εηήο ζην γπκλάζην 

ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ. Καζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή θαη ησλ επνπηψλ θαη 

ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Πξσηεξγάηεο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη  ν Παπαλνχηζνο, 

ζηελ θπβέξλεζε ν Κ. Καξακαλιήο θαη ζπλερίδεηαη κε βειηηψζεηο κφλν θαη 

ζπκπιεξψζεηο. 

Σν 1982 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ(λ.1304) Σν 1985 ςεθίδεηαη ν 

λφκνο 1566 πνπ αθνξά ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη αξθεηνί αθφκε πνπ επηγξακκαηηθά πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο εμήο αιιαγέο: 

Ίδξπζε παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ, ίδξπζε ησλ ΣΔΗ ζηε 

ζέζε ησλ ΚΑΣΔΔ, ίδξπζε εμεηδηθεπκέλσλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ. (Κσηζίθε, Β., 2003) 
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Σν 1998, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 201 ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο , δηνίθεζεο θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ην σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη απνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Πξφζθαηεο αιιαγέο 

Σν 2010 ςεθίδεηαη ν λφκνο Ν.3848-2010 ΦΔΚ 71 η. Α΄ 19-5-2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ»,  κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη ζέκαηα θάιπςεο ζέζεσλ είηε κε  

κφληκν είηε κε πξνζσξηλφ δηνξηζκφ ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε, επηινγήο  

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζέκαηα ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη αμηνιφγεζεο, 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Η., ε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε. ε φ, ηη 

αθνξά ηελ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: «Άξζξν 32/ Πξνγξακκαηηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

1. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, θαηαξηίδεη πξφγξακκα δξάζεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο πνπ μεθηλά. 

2. ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ε ζρνιηθή κνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε κε ηελ νπνία 

αμηνινγνχληαη:  

α) ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο,  

β) ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην πξφγξακκα δξάζεο θαη  

γ) νη επηηπρίεο, νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

3. Σν πξφγξακκα δξάζεο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη κε επζχλε 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ, 

δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο 

εθπαίδεπζεο θαη ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) 

4. Οη πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα δξάζεο γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηνπο νηθείνπο πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο 

5. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ γίλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2010−2011 ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/portal/images/stories/docs/2010_05_20_n3848-2010_Anaba8misi_tou_Rolou_tou_Ekpaideutikou.pdf
http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/portal/images/stories/docs/2010_05_20_n3848-2010_Anaba8misi_tou_Rolou_tou_Ekpaideutikou.pdf
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6. Σελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.» 

Με ηελ ππ’   αξηζκ. πξση.: Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010  Τπνπξγηθή Απφθαζε   κε 

ζέκα: «Γηδαζθαιία- πξφγξακκα ζπνπδψλ  ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν 

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα»  εηζάγεηαη  ε δηδαζθαιία μέλεο γιψζζαο 

ζηελ Α΄ηάμε ησλ ζρνιείσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

1.4.1β Οπγανψγπαμμα – Οπγανυζιακή  Γομή  

Με βάζε ην χληαγκα, άξζξν101,παξ.1, «Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο νξγαλψλεηαη 

ζχκθσλα κε ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα», ελψ «ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο 

έρνπλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Σα 

θεληξηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο , εθηφο απφ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, έρνπλ ηε γεληθή 

θαηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

νξγάλσλ, φπσο νξίδεη ν λφκνο».   

ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, ην νξγαλσηηθφ ηεο ζρήκα φπσο απηφ έρεη δηαξζξσζεί 

θαη ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2817/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην Ν.2986/2002, δηαθξίλεηαη ζηα παξαθάησ επίπεδα:                                                                                                                                           

 Σε εθνικό, φπνπ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα 

αζθεί ε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ , ε νπνία θαη απνηειεί ηελ έδξα θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά 

δεηήκαηα εθπαίδεπζεο  

Σο οπγανψγπαμμα ηηρ κενηπικήρ ςπηπεζίαρ ηος ΤΠΓΒΜΘ                                                                                                                                                                    
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Πεγή: http://www.minedu.gov.gr/ (31/01/2011) 

 Σε πεπιθεπειακό, φπνπ θάπνηεο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηηο 13 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ 

εδξεχνπλ ζηηο έδξεο θάζε κηαο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο, 

σήμα 2 Οπγανψγπαμμα ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιεωθςνζηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

 

Πεγή: http://kmaked.pde.sch.gr/(31/01/2011) 
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 Σε νομαπσιακό, φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνχ απφ ηηο 58 Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεχνπλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ. ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ 

εδξεχνπλ θαη ηα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο. Αλαιπηηθά 

ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ 

Γξαθείσλ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1. 

 Σε ηοπικό, φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Σν ζρνιείν έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή αγαζψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο 

βαζηθήο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ιέγεηαη εθπαίδεπζε θαη ην ζχληαγκα (άξζξν 16, 

παξ.3) πξνβιέπεη ελλεαεηή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (Ν. 1566/85, θεθ. Γ΄, άξζξν 11) ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο αζθνχλ: ν δηεπζπληήο, ν ππνδηεπζπληήο (κνλνκειή φξγαλα) θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ (πνιπκειέο φξγαλν). Ο δηεπζπληήο είλαη ην ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν 

φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε ησλ 

λφκσλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ. Αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο καζεηέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. (Τπνπξγηθή 

απφθαζε, 2003)  

1.4.2 ηοισεία  ηπαηηγικήρ  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη θεληξηθφ δήηεκα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ην άξζξν 

149 ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ., γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ππεχζπλε 

είλαη ε πνιηηηθή εγεζία θάζε θξάηνπο –κέινπο. Σν ΤΠΓΒΜΘ δήισζε επίζεκα ηελ 

πξφζεζε λα εθζπγρξνλίζεη ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε , φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο, ζην 

πεξηερφκελν αιιά θαη ζηε δηνίθεζε.    

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

θαζνξίδνληαη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο: 
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Α) Οπζηαζηηθή ζχλδεζε θαη απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. 

Β) Γηαζθάιηζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζηαζεξή ζχλδεζε κε ην παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

Γ) Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ 

Απφ ηε κειέηε φκσο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο απνπζηάδεη ε 

νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. ηαλ ζπλαληάηαη ν φξνο 

ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, π.ρ. 

Ο Νφκνο  2525/1997 νξίδεη φηη  «αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ λνείηαη ε 

δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ 

πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο» 

Ο Νφκνο 2986/2002 νξίδεη φηη «ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο»  

 

1.4.3 Η Αναπηςξιακή ηπαηηγική για ηην πεπίοδο 2007-2013  

Γενικψ πλαίζιο  

Σν βαζηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ παηδεία γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 είλαη ην ηεηξάπηπρν «Αλάπηπμε - 

Αληαγσληζηηθφηεηα - Δθπαίδεπζε - Απαζρφιεζε».  Ζ παηδεία αλαδεηθλχεηαη ζε 

θξίζηκν παξάγνληα. Ζ πνιηηηθή αλαδήηεζε γηα πνηφηεηα δσήο γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαηαγξάθεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ παηδεία, ηελ παξνρή αγσγήο θαη 

γλψζεο ζε φινπο. Σν πςειφ επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παξερφκελσλ 

δεμηνηήησλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ, ηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Σν Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη έλα απφ ηα ηνκεαθά 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.  

Σν ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο: επέλδπζε ζην κέιινλ – βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

φισλ, κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε ε δηα βίνπ κάζεζε λα 

θαηαζηεί πξαγκαηηθφηεηα γηα φινπο θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 
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Δλδεηθηηθέο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο είλαη ε αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ε επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε αλαδφκεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηνκέα ησλ λαπηηθψλ επαγγεικάησλ θηι, ε επέθηαζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο, ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη ε ελίζρπζε ησλ Ηλζηηηνχησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εληζρπκέλε δηδαζθαιία ησλ κεηνλνηήησλ. (ΔΠΑ, 2007)  

Σελ άλνημε ηνπ 2010 ε Τπνπξγφο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ππέβαιε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην ζρέδην 

δξάζεο ζην ρψξν ηεο παηδείαο, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Νέν ρνιείν-Πξψηα ν καζεηήο»,. ε 

αληίζεζε κε ην παξειζφλ πνπ θάζε «κεηαξξχζκηζε» μεθηλνχζε κε ην ζχζηεκα 

εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ, ην λέν ζρέδην-φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη-μεθηλά απφ ηελ 

βάζε - απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην Λχθεην – γηα λα πξνεηνηκαζηεί  κηα πξαγκαηηθή 

αιιαγή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, δεζκεχεηαη  γηα «δεκφζηα, δσξεάλ θαη πςειήο 

πνηφηεηαο παηδεία γηα φινπο» θαη  ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ 

πξσηνβνπιηψλ.
4
                                                                                                                                                                                                                                                                            

ην Νέν ρνιείν ππεξεηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, θνηλνί ζε φιε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο: 

 ε πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, 

 πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, 

 ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζην πιαίζην ηνπ λένπ ζρνιείνπ ππνζηεξίδνληαη κε: 

 δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ 

 δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 κείσζε ηνπ πνζνζηνχ καζεηψλ πνπ ηειεηψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

 κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ ηε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. 

 πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ μέλεο γιψζζαο θαη ρξήζεο Ζ/Τ    

                                                
4 http://www.minedu.gov.gr/30/08/2010 
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 δξαζηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία γηα ηε δηδαζθαιία.  

1.4.4 ηοισεία για ηο Ανθπϊπινο Γςναμικψ 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ αθνξνχλ ηελ Πξσηνβάζκηα  θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή γηα ην ζρνιηθφ  έηνο 2008-2009  

 

Πίνακαρ 2. Ανθπϊπινο δςναμικψ ζηην Α/βάθμια & Β/βάθμια εκπαίδεςζη (2008-09) 

 Μαζεηέο Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 797.673 79.910 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

680.44Ο 88.190 

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ  

Καηά κέζν φξν ην 93% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θνηηά ζε δεκφζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ βαίλεη δηαρξνληθά 

κεηνχκελνο θπξίσο ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο.  Αλαθνξηθά κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία εκθαλίδεηαη απμεηηθή ηάζε, ε 

νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ.  Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ πεξίνδν 2008-2009 ε αλαινγία καζεηψλ αλά 

εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 10 έλαληη 11  ηνπ 2005-2006 θαη 11,4 ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

1.4.5 Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη σο εμήο: 

Πίνακαρ 3. Υπημαηοδψηηζη ηηρ εκπαίδεςζηρ 

Έηνο 2006 2007 2008 

Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 6.011,08 6.353,35 6.775,71 

Πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ    805    804    799 

χλνιν 6.816,08 7.157,35 7.574,71 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ, Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 2007 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ypepth.gr%2F&ei=Mx9HTbyrEMT4sgb_zcDBDg&usg=AFQjCNEGLT7Qa5nxzz-Q-15SX9HV714_vw
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ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, νη επελδχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε αλέξρνληαη ζε 3,3 δηο. 

επξψ δεκφζηαο δαπάλεο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Bίνπ Μάζεζε» θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) 

πεξηφδνπ 2007-2013. Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

ηζφξξνπε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο.  

Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ παηδεία ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013 απφ:  

1. Σν Δςπυπαφκψ Κοινυνικψ Σαμείο (ΔΚΣ), ην νπνίν ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη 

ην ηνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

κε 1.440 Μ € (απφ ζχλνιν Γεκφζηαο Γαπάλεο 2.215 Μ €).  

2. Σν Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), ην νπνίν ζα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο & ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Οη πφξνη 

ππνινγίδνληαη ζε 1.160 Μ € απμεκέλνη ζε ζρέζε κε ην Γ’ ΚΠ.  

3. Δζληθνχο πφξνπο κέζα απφ ην Δθνικψ Ππψγπαμμα Γημοζίυν Δπενδωζευν 

θαη ηνλ Σακηικψ Πποχπολογιζμψ ηος κπάηοςρ.    

 

1.4.6 Έπεςνα ηος Παιδαγυγικοω Ινζηιηοωηος για ηην ποιψηηηα ζηην εκπαίδεςζη  

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ  θαζψο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηέιεζε ην εξέζηζκα γηα ηελ 

εθπφλεζε απφ ην 2005 ζρεηηθήο κειέηεο απφ ην Σκήκα Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ην 2008 κε ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθνχ 

ηφκνπ 608 ζειίδσλ  

Ζ απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, φπσο δηεξεπλήζεθε 

απφ ηε κειέηε θαη αμηνινγήζεθε απφ ηελ έξεπλα ζε 100 ζρνιηθέο κνλάδεο απφ φιε ηε 

ρψξα, απνθάιπςε, κεηαμχ άιισλ, έλα δηνηθεηηθφ πιαίζην απζηεξά ηεξαξρηθφ πνπ 

θαζηζηά ηε ζρνιηθή κνλάδα αδξαλή θαη εζσζηξεθή, κε πεξηνξηζκέλα θίλεηξα βειηίσζεο. 

Παξάιιεια, ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε, ε απνπζία δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη ε 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηεινχλ ζηελ 

πξάμε κεραληζκνχο πνπ θαηαπλίγνπλ θάζε αμηφινγε επηκέξνπο πξνζπάζεηα. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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έξγνπ. Χζηφζν, εθθξάδνπλ δπζπηζηία σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη πξνζβιέπνπλ ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σεθκεξηψλνπλ, δε, ηε δπζπηζηία ηνπο κε αξλεηηθά ζρφιηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ή ηελ έιιεηςή ηεο κε αλαθνξά, θπξίσο, ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη, ρνιηθνί χκβνπινη  ζηνηρίδνληαη κε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο «φξγαλα» πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πινπνίεζε θαηεπζχλζεσλ πνπ πξνέξρνληαη άλσζελ, ελ ηνχηνηο ζπγρξφλσο επηδεηνχλ ηελ 

απηνλφκεζή ηνπο θαη ηελ απηνδηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε 

έιιεηςε θηλήηξσλ θαη αλαγλψξηζεο θάζε πξνζπάζεηαο γηα θαιή θαη απνδνηηθή πξαθηηθή 

θαηαπλίγεη θάζε αμηφινγε πξνζπάζεηα. Ζ αδπλακία αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε σο πην ζεκαληηθή απψιεηα θαη αδπλακία απφ φ, ηη 

ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Γελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ππάξρεη έλαο θψδηθαο αξρψλ θαη δενληνινγίαο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε θάζε κέινπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί, ζέιεη θαη νθείιεη λα 

ζπλεηζθέξεη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Απηφ πξέπεη λα είλαη ην άκεζν βξαρππξφζεζκν 

ζηνίρεκα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008) 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο νξγάλσζε παλειιήλην 

εθπαηδεπηηθφ  ζπλέδξην κε ζέκα: « Ζ Πνηφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ: απφ ηελ 

Απνηχπσζε ηνπ πζηήκαηνο ζην ρεδηαζκφ Παξεκβάζεσλ». Οη εηζεγεηέο γεληθά 

δηαπίζησζαλ φηη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζζεί ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν. Χζηφζν κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο , λα απνηππσζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  λα εληαρζνχλ ζηε δνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηάιιεια κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνπνηνχληαη δπλαηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

 

2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηφζν 

ηα άηνκα φζν θαη ηνπο νξγαληζκνχο, αθφκε θαη ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο. Σν 

έληνλν ελδηαθέξνλ νθείιεηαη  ζην γεγνλφο φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη ηα 
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πςειά πνζνζηά παξακνλήο ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε  

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία λα απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηθείκελν πνιιψλ 

κειεηψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εξεπλεηψλ λα νξίζνπλ ην πεξηερφκελν, ηηο δηαζηάζεηο 

αιιά θαη ηεο επηδξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο θαη ζε πνηθίια επαγγέικαηα.   

 

2.1 Οπιζμψρ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη πνηθίινπο νξηζκνχο. Άιινη ηελ 

«ηθαλνπνίεζε» ηε ζεσξνχλ κφλν ζηε ζεηηθή ηεο θαηεχζπλζε, νπφηε επηρεηξνχλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηελ έθηαζή ηεο πάλσ ζε κηα θιίκαθα κε ζεηηθέο κφλν ηηκέο. 

                                                                

 

               

               0          1          2          3               …..       …..         …    

 Άιινη, φκσο, ηελ ηνπνζεηνχλ πάλσ ζε έλαλ άμνλα ηφζν κε ζεηηθέο φζν θαη κε 

αξλεηηθέο ηηκέο, νπφηε ηε κία θαηεχζπλζε ηελ θαηαιακβάλεη ε «δπζαξέζθεηα» θαη 

ηελ άιιε ε «ηθαλνπνίεζε».                                                                                                           

δπζαξέζθεηα                                                                              ηθαλνπνίεζε 

 

                 

                     -3           -2           -1          0           1           2              3          

 

Άιινη ηε ζεσξνχλ σο κηα εληαία έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα εληαία ζηάζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ελψ αληίζεηα άιινη ηε ζεσξνχλ σο πνιιά επηκέξνπο ηκήκαηα, πνιιέο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο, πνπ φκσο νδεγνχλ ζε κηα εληαία αίζζεζε ζε έλα εληαίν ζχλνιν 

(Γεκεηξφπνπινο 1998) 

χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1993), ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ζπλνιηθή θαη 

εληαία ζηάζε πνπ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά επηκέξνπο ζηνηρεία ηα  νπνία 

ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ γίλεηαη κηα ζπλνιηθή κέηξεζή ηεο. Ο Spector (1997) 

ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο ζπλνιηθή ζηάζε κπνξεί λα δψζεη 

κηα εληαία εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έκθαζε ζηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο 

δνπιεηάο κπνξεί λα δψζεη κηα πην αλαιπηηθή εηθφλα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θάζε 



 47 

εξγαδφκελνπ απφ ηηο επηκέξνπο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο ηνπ, γηαηί ν εξγαδφκελνο κπνξεί 

λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη 

δπζαξεζηεκέλνο απφ άιιεο. Δπηπξφζζεηα, θαη νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ πεξηνρέο πνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη λα ηηο βειηηψζνπλ, δίλνληαο 

ίζσο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο εξγαζίαο. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη απφ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ 

έρεη ην άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ (Baron, 1986) θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηεο εξγαζίαο φπσο ε παξαγσγηθφηεηα, ε κείσζε ιαζψλ ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ θαη ε πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (Κάληαο, 1993,  Baron, 1986). Ο Locke (1976) 

έρεη ραξαθηεξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο «….κηα επράξηζηε ή ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ απνξξέεη απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο θάπνηνπ 

ή απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία» θαη νη Ivancevich θαη Donnelly (1968) σο "ηελ 

επλντθή άπνςε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εξγαζία, ηελ νπνία θαηέρεη ηψξα" ελψ ν 

Spector (1997) σο "…απιά ην πψο νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ εξγαζηψλ ηνπο". Ο Warr (1987) θάλεη κηα δηάθξηζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο παξψζεζεο, ησλ θηλήηξσλ: ζε εζσγελή θαη 

εμσγελή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πεξηζζφηεξν αλαιπηηθνί νη Ginzberg et 

al(1951) είραλ απφ πνιχ λσξίηεξα πξνζδηνξίζεη ηξεηο δηαζηάζεηο ζηε δηάθξηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο : ηε δηάζηαζε ηεο «εζσηεξηθήο ηθαλνπνίεζεο», ηεο 

«ζπλαθφινπζεο  ηθαλνπνίεζεο» θαη ηέινο ηε δηάζηαζε ηεο «εμσηεξηθήο 

ηθαλνπνίεζεο».  Οη πεξηζζφηεξνη πάλησο εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία έλλνηα πνιπδηάζηαηε, κία ζπιινγηθή ζηάζε 

πνπ απνηειείηαη απφ πνιιέο επηκέξνπο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο (Koustelios, 1991). 

 

2.2. Με ηι ζςνδέεηαι η επαγγελμαηική ικανοποίηζη 

ε γεληθέο γξακκέο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηα θίλεηξα ηεο 

εξγαζίαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο. Αξθεηέο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ 

απηνχο ηνπο ηξεηο άμνλεο θαη θαίλεηαη λα επηθξαηεί ε άπνςε φηη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζπλνιηθή θαη εληαία ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ζηνηρεία. Με ιίγα ιφγηα 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

φια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ε ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ 

αηφκνπ γηα ην ηη απνθνκίδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη γηα ην πφζν επηζπκεί απηά πνπ 
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απνθνκίδεη (Vroom, 1964), ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ αηφκνπ (Locke, 1976,), ην 

πεξηερφκελν θαη ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο (Herzberg θαη Warr, 1987). Σν πεξηερφκελν 

ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε φ, ηη αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, φπσο: 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ: θαηά πφζν ην έξγν έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζε 

άιινπο αλζξψπνπο ή ζηελ εξγαζία ηνπο.  

 Ο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ.  

 Οη δπλαηφηεηεο πξναγσγήο.  

 Ζ αλαγλψξηζε ή κε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ   

             πεγάδεη απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.              

 Ζ ρξήζε πνιιψλ δεμηνηήησλ.  

 Ζ απηνλνκία: ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία ζηνλ ηξφπν επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  

           εξγαζία. 

 Ζ χπαξμε ή κε αλαηξνθνδφηεζεο (feedback): άκεζε θαη μεθάζαξε   

            πιεξνθφξεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Αληίζηνηρα, ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο αθνξά ζέκαηα φπσο: 

 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο (πγηεηλή, αζθάιεηα, εγθαηαζηάζεηο).  

 Σν εξγαζηαθφ σξάξην.  

 Οη ακνηβέο θαη παξνρέο.  

 Ζ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο.  

 Ζ κνξθή δηνίθεζεο.  

 Ζ επνπηεία απφ ηνλ πξντζηάκελν. 

 

2. 3 Θευπίερ ζσεηικέρ με ηα κίνηηπα και ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη 

Απφ ζεσξεηηθή άπνςε ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηα θίλεηξα 

εξγαζίαο (ππνθίλεζε) αλ θαη δε ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο. 

 

2.3.1 Θευπίερ ςποκίνηζηρ (Motivation theories) 

Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ  επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε  ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, 

πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα είηε ζηαηηθά, κε ηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ (content theories - 

αζρνινχληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πνπ παξαθηλνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ), είηε 

δπλακηθά, κε ηηο ζεσξίεο δηαδηθαζίαο (process theories - εξκελεχνπλ ηε λνεηηθή 
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δηαδηθαζία πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαθηλεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ) 

(Wood et al., 1998). Μεξηθέο απφ ηηο απηέο ηηο ζεσξίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Α)Θευπίερ πεπιεσομένος 

 Η θευπία ηυν ανθπϊπινυν αναγκϊν(Maslow, 1954) 

Δηζεγεηήο απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ν Abraham Maslow, ζεσξεηηθφο 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηεχζπλζεο, ν νπνίνο εηζήγαγε έλα ζχζηεκα ηεξάξρεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαη θηλήηξσλ. Ο Maslow (Ξεξνηχξε- Κνπθίδνπ, ., 2001) 

ππνζηήξημε πσο νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

πνπ παίξλεη ηε κνξθή ππξακίδαο: ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο (δίςα, πείλα, χπλνο). Οη αλάγθεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. Έπνληαη νη αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, νη νπνίεο 

παίξλνπλ ζεηξά γηα λα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί πιήξσο νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο. Αθνινπζνχλ ζην επφκελν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, νη 

θνηλσληθέο αλάγθεο νη αλάγθεο γηα αγάπε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, 

εθηίκεζε, θαηαλφεζε.. ην επφκελν επίπεδν αλήθεη ε αλάγθε γηα θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε  θαη απηνεθηίκεζε ελψ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ε αλάγθε 

γηα απηνεθπιήξσζε (λα θάλεη, δειαδή, ην άηνκν απηφ πνπ ζεσξεί φηη ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην δπλακηθφ ηνπ ζην κέγηζην βαζκφ). 

Ζ εκθάληζε ηεο αλάγθεο γηα απηνεθπιήξσζε πθίζηαηαη κφλν φηαλ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί νη αλάγθεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ. Ο Maslow ππνζηεξίδεη 

πσο ε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ ηεο ηεξαξρίαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

κηα δσή νινθιεξσκέλε θαη επηπρηζκέλε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα πςειά ζηξψκαηα ηεο ηεξαξρίαο. ην ρψξν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Maslow, ε αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε απνηειεί ην πςειφηεξν θίλεηξν γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε, εθφζνλ θπζηθά φιεο νη θαηψηεξεο αλάγθεο έρνπλ εθπιεξσζεί Μφιηο, 

φκσο,  ηα άηνκα έρνπλ ηθαλνπνηήζεη  κηα αλάγθε ηνπο  ζηελ ηεξαξρία, παχεη λα 

θηλεηνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ππνθηλνχληαη πιένλ απφ  ηελ αλάγθε γηα ην 

επφκελν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ησλ αλαγθψλ.  

Ζ ζεσξία απηή δελ πξννξηδφηαλ σο κηα εμήγεζε ησλ θηλήηξσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

Χζηφζν, πνιινί ζεσξεηηθνί ηνπ κάλαηδκελη ηελ  έρνπλ πηνζεηήζεη κε ελζνπζηαζκφ. 

Ζ ζεσξία ππνζέηεη  φηη νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ πάληα ηελ ηάζε λα ζέινπλ  

πεξηζζφηεξα απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. ηαλ έρνπλ ηθαλνπνηήζεη ηηο  αλάγθεο  ηεο 

επηβίσζήο ηνπο,  ζα πξνζπαζήζνπλ  λα εθπιεξψζνπλ  ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο. ηαλ ε 
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εξγαζία είλαη αζθαιήο , ζα αλαδεηήζνπλ  ηξφπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη αλ ην επηηχρνπλ, ηφηε ζα επηδηψμνπλ ηα κέζα γηα ηνλ ηειηθφ 

ζθνπφ ηεο απην – πξαγκαηνπνίεζεο 

 Η Θευπία ηηρ Κοινυνικήρ Ανηαλλαγήρ (Thibaut & Kelly, 1959) 

Πξνηείλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά παξαθηλείηαη απφ ηελ επηζπκία λα κεγηζηνπνηνχκε ηηο 

ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα ειαρηζηνπνηνχκε ηηο αξλεηηθέο, κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ σθέιεηεο θαη θφζηε. Οη σθέιεηεο απνηεινχλ 

ζεηηθή ελίζρπζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά (ρξήκαηα, έπαζια, αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηνλ εαπηφ, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, θαη θνηλσληθφ θαζεζηψο). Σα θφζηε 

πεξηιακβάλνπλ ην ρξφλν πνπ επελδχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα , ην άγρνο, αηζζήκαηα 

απνηπρίαο, ηελ αληθαλφηεηα εκπινθήο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξνζπάζεηά 

καο λα κεγηζηνπνηνχκε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα ειαρηζηνπνηνχκε ηηο αξλεηηθέο, 

εθηηκνχκε ηα θφζηε θαη ηηο σθέιεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ε ηειηθή απφθαζε, 

απαηηεί θαη ηελ εθηίκεζε δχν επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο: ην πξψην επίπεδν (comparison 

level - «δχγηζκα» σθειεηψλ – θφζηνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα) θαη ην δεχηεξν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο (comparison level of alternatives - εθηίκεζε ησλ σθειεηψλ θαη ηνπ 

θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Μηα πξνέθηαζε ησλ αξρψλ ηνπ Maslow απνηειεί ε ζεσξία ηνπ Alderfer. Ο 

Alderfer  (1972) δείρλεη φηη νη επηκέξνπο αλάγθεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο 

νκάδεο:  

Αλάγθεο χπαξμεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαηξνθηθέο θαη πιηθέο απαηηήζεηο 

(ζηελ εξγαζία απηέο ζα πεξηειάκβαλαλ ηελ  ακνηβή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.)  

Οη  αλάγθεο ζρέζεο ,νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο θαη ζηελ εξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Οη αλάγθεο αλάπηπμεο, νη  νπνίεο αληαλαθινχλ ηελ επηζπκία γηα πξνζσπηθή 

ςπρνινγηθή αλάπηπμε  

Ζ ζεσξία ηνπ  Alderfer δηαθέξεη απφ ηνπ Maslow ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζεκεία.  Ο 

Alderfer ππνζηήξημε φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ζθεθηφκαζηε κε φξνπο κηαο ζπλέρεηαο  

κάιινλ παξά κηαο ηεξαξρίαο, απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο χπαξμεο  ζηηο ιηγφηεξν  

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημε φηη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

θηλεζεί πξνο απηή ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε.  Ο Maslow ππνζηήξημε φηη φηαλ πιεξείηαη 

κηα   αλάγθε θαζίζηαηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα έλα άηνκν, αιιά ν Alderfer 

ππνζηεξίδεη φηη νη  αλάγθεο ζρέζεο  θαη νη αλάγθεο αλάπηπμεο γίλνληαη  πην 

ζεκαληηθέο φηαλ ηθαλνπνηνχληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νκαδηθή εξγαζία   κπνξεί λα 
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ζπλερίζεη λα ππνθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα  εθηνπηζηεί 

απφ ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο. Αθφκε ν Alderfer επηθαιείηαη ηνλ φξν «καηαίσζε», 

απνγνήηεπζε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο, γηα λα ππνζηεξίμεη φηη 

κπνξεί λα ππάξμεη θαη νπηζζνδξφκεζε απφ αλάγθεο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζε αλάγθεο 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ (Κάληαο, 1993) 

 Ο Mumford (1976) ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ:  

1. Γλσζηηθέο αλάγθεο, έξγν πνπ αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο 

 2. Φπρνινγηθέο αλάγθεο , φπσο ε αλαγλψξηζε, ε επζχλε, ε ζέζε  θαη ε πξναγσγή.  

 3.Δξγαζηαθέο  αλάγθεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή δνπιεηά 

θαη θάπνην βαζκφ απηνλνκίαο 

 4. Ζζηθέο αλάγθεο , λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εξγνδφηεο ζα 

επηζπκνχζαλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηνπο ίδηνπο. 

 Η Θευπία ηυν Γωο Παπαγψνηυν-Two- Factor theory (Herzberg, 1987) 

Αλήθεη ζηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ θαη πξνζεγγίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή κε ηθαλνπνίεζε ζαλ δχν δηαθνξεηηθά ζέκαηα.  χκθσλα κε 

ηνλ Herzberg ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο παξαγφλησλ: έλα ζχλνιν ην νπνίν 

θηλεηνπνηεί  ή ηθαλνπνηεί ηνπο εξγαδφκελνπο θαη έλα ζχλνιν πνπ δελ θηλεηνπνηεί ή 

δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηα.  Οη παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (motivation factors) είλαη 

πέληε θαη  ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο (επίηεπμε, ππεπζπλφηεηα, 

αλαγλψξηζε, ε ίδηα ε εξγαζία,  εμέιημε), αλαθέξνληαη σο ελδνγελείο παξάγνληεο 

εξγαζίαο θαη είλαη απηνί πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ή φρη . Οη παξάγνληεο ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο (hygiene factors) ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην ηεο δνπιεηάο (εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, ζρέζεηο κε ζπλεξγάηεο, κηζζφο, επνπηεία, πνιηηηθέο θαη δηνίθεζε), 

αλαθέξνληαη σο εμσγελείο παξάγνληεο εξγαζίαο θαη είλαη απηνί πνπ πξνθαινχλ 

δπζαξέζθεηα φηαλ είλαη αξλεηηθνί φρη φκσο ηθαλνπνίεζε (απιά άξεηαη ε 

δπζαξέζθεηα) φηαλ είλαη ζεηηθνί.  Βειηίσζε ζην πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαθίλεζε γηα πςειή απφδνζε. 

Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνπιεηάο, (π.ρ. αχμεζε κηζζνχ) δελ απμάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε άιια αλακέλεηαη λα απνηξέςεη ηε δπζαξέζθεηα. ηελ πεξίπησζε 

δειαδή βειηίσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο  αλακέλεηαη ε 

δπζαξέζθεηα ηνπ δάζθαινπ ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ λα απνηξαπεί, απηφ φκσο 

πνπ ζα έθαλε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ λα απμεζεί ζα ήηαλ, πηζαλφλ, ε επίηεπμε θαιψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ (βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ). 
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Β)Θευπίερ διαδικαζίαρ 

 Η θευπία ηηρ ιζψηηηαρ (Stacy Adams , 1965) 

Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη, φπσο έρεη απνδείμεη θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, πσο νη 

εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο λφξκεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο. Οη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνπλ φια φζα επελδχνπλ γηα ηελ επηρείξεζε κε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή θαη ηαπηφρξνλα κε ηα απνηειέζκαηα ελφο 

άιινπ αηφκνπ ή νκάδαο πνπ πξνζθέξεη εμίζνπ κε ηνπο ίδηνπο. Ο εξγαδφκελνο κπνξεί 

λα δπζαξεζηεζεί φηαλ ππάξρεη αζπκθσλία αλάκεζα ζε απηά πνπ ν ίδηνο πξνζθέξεη 

γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζηελ ακνηβή πνπ ιακβάλεη απφ απηή. Ζ δπζαξέζθεηα απηή 

παξαηεξείηαη φρη κφλν φηαλ απηή ε αζπκθσλία ηεο ακνηβήο ηνλ αδηθεί  ζε ζρέζε  κε 

ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή θάπνηνπ 

άιινπ, αιιά θαη φηαλ ε δπζαλαινγία απηή θιίλεη ππέξ ηνπ θαη ηφηε, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, ζπεχδεη λα επαλαθέξεη ηελ αξρηθή ηζφηεηα θαη 

δηθαηνζχλε. Αλ ε πξνζπάζεηα απηή δελ θαηαιήμεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηφηε ν 

εξγαδφκελνο ζα εγθαηαιείςεη ηελ αξλεηηθή γη απηφλ θαηάζηαζε. (Ξεξνηχξε- 

Κνπθίδνπ, ., 2001) 

 Η Θευπία ηηρ Πποζδοκίαρ (Vroom, 1964) 

Αλήθεη ζηηο ζεσξίεο δηαδηθαζίαο θαη αζρνιείηαη κε ην ηη θαζνξίδεη ηελ πξφζεζε ηνπ 

αηφκνπ λα θαηαβάιεη πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά, ε νπνία (πξνζπάζεηα) 

ζπλεηζθέξεη ζηελ απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ 

δνπιεχεη. Τπνζηεξίδεη  φηη ε επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε ελφο αηφκνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ: α) ηη πηζηεχεη γηα ηηο ζρέζεηο πξνζπάζεηαο – απφδνζεο (expectancy), β) ηη 

πηζηεχεη γηα ηηο ζρέζεηο δνπιεηάο θαη απνηειεζκάησλ (instrumentality) θαη γ) απφ ην 

πφζν επηζπκεί ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δνπιεηά (valence). 

 

2.3.2 Θευπίερ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

 Η Θευπία ηυν Υαπακηηπιζηικϊν ηηρ Δπγαζίαρ-Task Attributes (Turner 

& Lawrence, 1965) 

Βαζηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα 

πςειή επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε, ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία απηή, δηαθνξεηηθά άηνκα αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ ίδηα 

εξγαζία. Δπνκέλσο, φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα επάγγεικα, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ε ίδηα ε εξγαζία. Ζ ζεσξία εμεηάδεη ηελ 

πνηθηιία ζηελ εξγαζία, ην επίπεδν απηνλνκίαο ησλ εξγαδφκελσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε 

θαη ηηο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ην επίπεδν 

γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη θαη ηελ επζχλε ησλ εξγαδφκελσλ. Οη 

εξεπλεηέο πξνέβιεςαλ φηη φζν πεξηζζφηεξν επηθξαηνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε κία 

εξγαζία, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη ζα είλαη νη εξγαδφκελνη. Ζ ζεσξία απηή δέρηεθε 

θξηηηθή γηαηί θαηαπηάλεηαη κφλν κε πιεπξέο ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

γηα λα πξνθαιέζνπλ ζεηηθή παξαθίλεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαη δελ αζρνιείηαη 

άκεζα κε ηηο δπζιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ησλ επαγγεικάησλ πνπ επαλαιακβάλνληαη 

(ξνπηίλα) (Hackman & Oldham, 1980). Δπίζεο, εζηηάδεη ζε επαγγέικαηα φπνπ νη 

εξγαδφκελνη εξγάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ αηνκηθά, άξα είλαη κία ζεσξία αηνκηθήο 

παξαθίλεζεο . 

 Θευπία ηυν Πηςσϊν ηηρ Δπαγγελμαηικήρ Ικανοποίηζηρ (Smith, Kendall, 

& Hulin, 1969).: χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη επηκέξνπο ηθαλνπνηήζεηο πνπ 

παίξλεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ή νη «απαληήζεηο» ηνπ 

ζηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη. Ζ εξγαζία είλαη κία πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεψζεηο, ξφινπο, ζρέζεηο θαη αληακνηβέο. ια απηά 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαη 

αληαγσληζηηθέο «ηθαλνπνηήζεηο» πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ λνείηαη κε απφιπην 

ηξφπν, αιιά είλαη ζρεηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηηο πξνζσπηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρεη απηφο. 

Δπαγγέικαηα απφ ηελ ίδηα «νηθνγέλεηα» ή απφ ην ίδην ηκήκα κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γηαηί ιεηηνπξγνχλ σο κέηξν 

ζχγθξηζεο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

 Η θευπία ηηρ επιπποήρ-Affect theory (Edwin A. Locke, 1976) 

Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε ζεσξία κέρξη ζήκεξα. Ζ θχξηα πξνυπφζεζε απηήο ηεο 

ζεσξίαο είλαη φηη ε ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεηαη απφ κηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη ζέιεη 

θαλείο ζε κηα ζέζε εξγαζίαο θαη απηφ πνπ έρεη θαλείο ζε κηα ζέζε εξγαζίαο. 

Βαζίδεηαη, δειαδή,  ζε κηα απιή ππνθεηκεληθή ηδέα: εάλ ζέιεηε x  απφ ηελ εξγαζία 

ζαο ,  ηφηε ζα είζηε ηθαλνπνηεκέλνη ζην βαζκφ πνπ ζαο παξέρεη ην x .Δλ ζπλερεία, ε 

ζεσξία νξίδεη φηη αλ έρεη αμία  γηα θάπνηνλ κηα  δεδνκέλε πηπρή ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ν 

βαζκφο απηνλνκίαο ζε ζέζε) θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ πιεξνχληαη ή φρη,  ηφηε είλαη 
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αλάινγα  ηθαλνπνηεκέλνο ή  δπζαξεζηεκέλνο. ηαλ γηα έλα άηνκν έρεη αμία κηα 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο εξγαζίαο ηνπ,  ε ηθαλνπνίεζή ηνπ έρεη πην κεγάιν αληίθηππν 

είηε ζεηηθά (φηαλ νη πξνζδνθίεο ηθαλνπνηνχληαη) είηε αξλεηηθά (φηαλ νη πξνζδνθίεο 

δελ πιεξνχληαη), ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ, ν νπνίνο δελ πξνζδίδεη ηελ ίδηα αμία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, έλαο ππάιιεινο Α δίλεη αμία ζηελ  

απηνλνκία ζηελ εξγαζία θαη έλαο ππάιιεινο Β είλαη αδηάθνξνο γηα ηελ απηνλνκία, 

ηφηε ν ππάιιεινο Α ζα ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνο αλ θαηείρε ζέζε πνπ ζα ηνπ  

πξνζέθεξε  πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο αλ θαηείρε ζέζε  

κε κηθξή ή θαζφινπ απηνλνκία ζε αληίζεζε κε ηνλ ππάιιειν Β. Απηή ε ζεσξία 

δειψλεη επίζεο φηη φζν ηζρπξφηεξα αηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο παξάγεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή  ηφζν πεξηζζφηεξν ν εξγαδφκελνο δίλεη αμία ζ’ απηήλ. 

 Η θευπία ηυν σαπακηηπιζηικϊν ηηρ επγαζίαρ–Job characteristics model 

(Oldham & Hackman , 1975) 

Ζ ζεσξία απηή  αλαθέξεηαη ζηε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: ε πνηθηιία δεμηνηήησλ, ε 

ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ, ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ, ε απηνλνκία θαη ε αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback). Ζ αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ επηδξά άκεζα ζηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά, επεξεάδεη, φκσο, ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα βηψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο. Απηά ηα ςπρνινγηθά βηψκαηα νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε 

αιιαγέο ζηα θίλεηξα εξγαζίαο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. Απνδείρζεθε εξεπλεηηθά φηη ηα 

άηνκα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαζψο θαη φηη 

εθείλα πνπ έρνπλ εληνλφηεξα απηή ηελ αλάγθε επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αιιαγέο απηέο θαη έρνπλ πην ηζρπξά θίλεηξα γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απ’ φηη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ απηή ηελ αλάγθε ιηγφηεξν έληνλε. ζν κεγαιχηεξνο ν βαζκφο χπαξμεο απηψλ 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηφζν πην ζεηηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνιιά ππνζρφκελν ζε φ, ηη αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ή ηα ζέκαηα 

ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα θίλεηξα, ε 

απφδνζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
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2.4 Η επαγγελμαηική ικανοποίηζη ηυν εκπαιδεςηικϊν 

 χκθσλα κε ηελ Παπαλανχκ (Παπαλανχκ, Ε., 2003) δελ ππάξρεη ζπκθσλία 

γηα ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε έλλνηα απηή κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη δήηεκα 

θαηαζθεπαζηηθήο εγθπξφηεηαο (construct validity). πρλά ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζεσξείηαη κηα γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε  απέλαληί  ηεο ρσξίο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο.   

 Οη R.D. Sharma  θαη Jeevan Jyoti (Sharma  θαη Jyoti, 2009) αλαθέξνπλ φηη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ελδνγελείο, 

εμσγελείο, δεκνγξαθηθνί. 

Δλδνγελείο παξάγνληεο.  Δλδνγελήο ηθαλνπνίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα 

πξνέιζεη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε φπσο ε  θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

καζεηέο ε νπνία πιεξνθνξεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ 

ή φρη νη καζεηέο έρνπλ κάζεη θάηη, σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Τπνζηεξηθηέο  ηεο   επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξνρή 

επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ζα εληζρχζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα  ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  σο επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ζα βειηηψζεη ηελ  πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθήο ζηελ ηάμε.  (Boe θαη Gilford, 1992). Οη ελδνγελείο 

παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα σζήζνπλ ηα άηνκα λα  εηζέιζνπλ 

ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεηδή απνιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ζέινπλ 

λα εξγαζηνχλ  κε ηνπο λένπο. Πνιχ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί  εηζέξρνληαη  ζην επάγγεικα 

ιφγσ εμσηεξηθψλ  αληακνηβψλ  φπσο ν κηζζφο, επηδφκαηα, ή ην θχξνο (Choy et al., 

1993). 

Δμσγελείο παξάγνληεο Μηα πνηθηιία απφ εμσγελείο παξάγνληεο έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψλ, ηελ 

αληηιακβαλφκελε  ππνζηήξημε απφ  ηε δηνίθεζε, ηελ αζθάιεηα ηνπ ζρνιείνπ, θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ (Bobbit et al, 1994). Απηά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ ηεζεί απφ 

δεκφζηα ζπκβνχιηα  , εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη 

"θησρέο ζπλζήθεο εξγαζίαο εμαρξεηψλνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  Οη 

νκάδεο απηέο (π.ρ., δεκφζηα ζπκβνχιηα, εξεπλεηέο, θαη  παηδαγσγνί) πηζηεχνπλ φηη 

φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο γηα ην έξγν ηνπο, 

δελ παξαθηλνχληαη   λα θάλνπλ ην θαιχηεξν ζηελ ηάμε θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζία ηνπο , είλαη πην πηζαλφ λα 
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αιιάμνπλ  ζρνιείν ή λα εγθαηαιείςνπλ ην  επάγγεικα ζπλνιηθά (Choy et al, 1993).  

Χζηφζν, ελψ νη ελδνγελείο δπλάκεηο  κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

γίλνπλ  εθπαηδεπηηθνί, νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο  θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα παξακείλνπλ ζην 

ζρνιείν ζε φιε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο.   

Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο  Παξφκνηα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ζε άιια επαγγέικαηα, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε  εθπαηδεπηηθνχο έρεη ζρέζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία,  εθπαίδεπζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην θχιν. Σν 

ηειεπηαίν επηβεβαηψλεηαη απφ πνιιέο κειέηεο.  

Οη R.D. Sharma  θαη Jeevan Jyoti (Sharma  θαη Jyoti, 2009Οη Perie θαη Baker (1997) 

αλαθέξνπλ φηη ζε κηα  κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ  εξγαζία 

κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ απφ 36.000 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πςειφηεξα 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία απφ ηνπο άλδξεο  θαζεγεηέο θαη φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημε αζζελή  ζπζρέηηζε κε κηζζφ 

θαη νθέιε. Έρεη επαλεηιεκκέλα απνδεηρζεί φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο ζε δηάθνξεο 

αζρνιίεο. Ζ  πιεηνςεθία  ησλ κειεηψλ ζηε ζπλέρεηα παξαηήξεζαλ κηα ζρέζε ζε 

ζρήκα   "U"  (Smith  1982, Clark, Oswald & Warr 1996), ελψ αθφκα άιινη 

ππνζηήξηδαλ κηα γξακκηθή ζρέζε (Stone, 2000, Haque 2004). ε γεληθέο γξακκέο 

παληξεκέλνη ελήιηθεο πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα απφ φ, ηη νη άγακνη  νκφινγνί ηνπο  

(Orden & Bradburn 1968). Δπεηδή ε πξνζαξκνγή  είλαη ζεηηθή ζε ζρέζε  κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  (Herzberg et.al. 1957) κπνξεί θαλείο λα αλακέλεη φηη νη  

παληξεκέλνη δάζθαινη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο.  

 Ζ Linda Evans (Evans.L.,1997), ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα είλαη αζαθήο θαη φηη 

ππάξρνπλ  πξνβιήκαηα ζηε δνκηθήο εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο «ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία» ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε πεγή ηεο αζάθεηαο  είλαη ε έιιεηςε 

κηαο ζαθνχο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ φξσλ «satisfactory» θαη «satisfying»,  πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα πξνβιήκαηα νηθνδφκεζεο θχξνπο γηαηί ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ε ιέμε 

«satisfaction», είλαη δηθνξνχκελε. Αθνξά ηφζν ζε φ, ηη είλαη «satisfactory» - πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη απνδεθηφ ή απνιχησο θαιφ - θαη απηφ πνπ είλαη «satisfying» - πνπ 

ζεκαίλεη ηελ εθπιήξσζε ή ηελ εγγελή αληακνηβή. Πξνηείλεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ηνπ φξνπ «ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (job satisfaction ) αλαθεξφκελε ζε δχν 

ζπζηαηηθά ηνπ: ηελ  άλεζε (job comfort) θαη ηελ εξγαζηαθή εθπιήξσζε (job 
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fulfillment). Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ  ηθαλνπνίεζεο θάπνηνπ κε ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη νη απνδνρέο θαη ην ηειεπηαίν 

αλαθέξεηαη ζηελ  αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην πφζν θαιά εθηειείηαη ε εξγαζία θαη 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα επηηεχγκαηα  εληζρχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ηα επηηεχγκαηα, φπσο θαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο 

αλσηέξνπο. Καη’ αληηζηνηρία νη παξάγνληεο πγηεηλήο (hygiene factors) ηνπ Herzberg 

είλαη εθείλνη  πνπ ζα επεξεάζνπλ γεληθά ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν  κηα εξγαζία 

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή (satisfactory), ελψ νη  παξάγνληεο θηλήηξσλ (motivation 

factors) ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή (satisfying).  

Ζ  Evans αζθεί θξηηηθή ζηνλ Herzberg: «Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη Herzberg  

αλαγλσξίδεη ηα παξαπάλσ. Ζ ζεσξία ηνπ πξάγκαηη, βαζίδεηαη ζε φ, ηη ζπρλά 

ζεσξείηαη σο κηα απνθάιπςε, φηη ην αληίζεην ηεο ηθαλνπνίεζεο- satisfaction δελ είλαη 

δπζαξέζθεηα-dissatisfaction, αιιά «φρη ηθαλνπνίεζε –no satisfaction», θαη φηη ην 

αληίζεην ηεο δπζαξέζθεηαο -dissatisfaction δελ είλαη ε ηθαλνπνίεζε- (satisfaction), 

αιιά «φρη δπζαξέζθεηα -no dissatisfaction». Αιιά ε αληίιεςε απηνχ δελ ζα πξέπεη 

λα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο ζεσξίαο. Πξνθχπηεη απιψο θαη κφλνλ απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ππάξρνπλ μερσξηζηά, αιιά ζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο,  ζπζηαηηθά 

απηνχ πνπ ππάξρεη  ε  ηάζε λα ζεσξείηαη σο κηα εληαία αληίιεςε. Ζ «ζεσξία» ηνπ 

Herzberg δελ είλαη  πεξηζζφηεξν απνθαιππηηθή απφ φ, ηη είλαη ε δήισζε φηη, παξφιν 

πνπ θαη ηα δχν είλαη  θξνχηα, έλα κήιν δελ είλαη ην ίδην κε έλα αριάδη». (Evans, 

L.,2010) 

 Ο Bogler (Bogler, R., 2002): αλαθέξεη φηη:  

α) Ο Holdaway (1978) ζην άξζξν ηνπ « Facet and overall satisfaction of teachers» 

ζην Educational Administration Quarterly, 14(1), 30–47. ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ έρεη κειεηήζεη φρη κφλν σο  κία  ζπλνιηθή θαηαζθεπή 

αιιά  θαη σο θαηαζθεπή κηαο  πηπρήο . ηελ έξεπλά ηνπ, δηαπίζησζε φηη ε γεληθή 

ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ «εξγαζία  κε ηνπο καζεηέο, ηηο   θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ηε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλαγλψξηζε, θαη ην επίηεπγκα»   

 Ο Zigarreli (1996) ζην άξζξν ηνπ «An empirical test of conclusions from 

effective schools research» ζην The Journal of Educational Research, 90(2), 103–109 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ δάζθαινπ  σο κηα εληαία,  γεληθή 
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κέηξεζε  πνπ είλαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα απνηειεζκαηηθά  

ζρνιεία.   

 

2.5 Μέηπηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

Ο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο/δπζαξέζθεηαο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε ζρεηηθή έξεπλα θαη είλαη ζπλέπεηα θαη πξνέθηαζε ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ην «ηη είλαη» ε ηθαλνπνίεζε. Ζ ζπλεζέζηεξε κέζνδνο 

κέηξεζεο είλαη ε επηζθφπεζε ελψ σο ηξφπνη θαη κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην θαη ζε πην πεξηνξηζκέλε έθηαζε 

νη θιίκαθεο δηαζέζεσλ. παληφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ζπλέληεπμε. Οη 

ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ απφ κέξνπο ησλ 

εξσηψκελσλ είλαη ν δηρνηνκηθφο (λαη-φρη ή ζπκθσλψ-δηαθσλψ) θαη ε θιίκαθα 

δηαβάζκηζεο ησλ 5 ή 7 ζεκείσλ, είηε θξαζηηθήο είηε αξηζκεηηθήο κνξθήο. 

Ο βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο/δπζαξέζθεηαο εμεηάδεηαη απφ θάπνηνπο 

κειεηεηέο σο αίηην θαη απφ θάπνηνπο άιινπο  σο απνηέιεζκα.  

Ο Κάληαο (1993) κάιηζηα θάλεη κηα ελδηαθέξνπζα δηάθξηζε ζηε ρξήζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ζε αλάινγεο κειέηεο: κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηφζν σο «αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή» φζν θαη σο «εμαξηεκέλε κεηαβιεηή» . 

Χο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή αμηνπνηείηαη φηαλ ζεσξείηαη σο αηηία πνπ πξνθαιεί θάπνηα 

θαηλφκελα, θάπνηα άιιε ζπκπεξηθνξά ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε: «επεηδή 

θάπνηνο είλαη ή δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, εθδειψλεη θαη ηελ ηάδε ζπκπεξηθνξά». 

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αμηνπνηείηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φηαλ ζεσξείηαη 

φηη ππάξρεη σο απνηέιεζκα θάπνηαο άιιεο ζπκπεξηθνξάο, θάπνηνπ άιινπ 

θαηλνκέλνπ, θάπνηαο άιιεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο: «επεηδή θάπνηνο εθδειψλεη ηελ 

ηάδε ζπκπεξηθνξά ή έρεη ην ηάδε γλψξηζκα, ή επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηάδε παξάγνληα 

απηφ πξνθαιεί θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε ή κε ηθαλνπνίεζε. 

Με άμνλα αλαθνξάο ην είδνο ηεο κειέηεο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε νη κειέηεο κπνξεί λα είλαη : 

 ζεσξεηηθέο φπνπ επηρεηξείηαη κηα γεληθή θπξίσο βηβιηνγξαθηθή εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο /δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 εκπεηξηθέο φπνπ επηρεηξείηαη κηα θαζαξά εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ 

θαη ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθψλ κε ηε επαγγεικαηηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ 
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Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο/δπζαξέζθεηαο είλαη 

δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο:  

 ζηα εξσηεκαηνιφγηα απηνέθθξαζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ( ε 

κέζνδνο νλνκάδεηαη επηζθφπεζε θαη αμηνπνηεί δηάθνξα γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν εξγαδφκελνο εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, δηαζέζεηο, ζηάζεηο σο πξνο 

ην επάγγεικά ηνπ ή ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιεγφκελεο θιίκαθεο δηαζέζεσλ  

 θαη ζε δηάθνξα άιια κέζα δηαπίζησζεο ςπρνκεηξηθψλ, ςπρνινγηθψλ, 

ςπρνζσκαηηθψλ  θαηλνκέλσλ ή ηδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα (βι. Fried  et al 1984)   

Αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή, ζε θάζε έξεπλα κειεηάηαη  ε επίδξαζε 

θάπνησλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε είηε ζε ξφιν αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ(σο αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ ηθαλνπνίεζε/δπζαξέζθεηα) είηε ζην ξφιν 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (σο απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο /δπζαξέζθεηαο (Γεκεηξφπνπινο, Δ.,1998) 

Μεξηθέο  θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί είλαη νη παξαθάησ:    

 Job Descriptive Index (JDI) (Smith et al., 1987), κεηξά ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε εθηηκψληαο πέληε βαζηθέο φςεηο ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο θαη πεξηέρνληαη 

σο παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν: ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξγαζία (π.ρ. «ε εξγαζία κνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή»), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ 

(π.ρ. «ν κηζζφο κνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφ πνπ κνπ αμίδεη»), ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηηο πξναγσγέο (π.ρ. «ην ζχζηεκα ησλ πξναγσγψλ είλαη  άδηθν»), ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επίβιεςε (π.ρ. «δελ ππάξρεη αξθεηή επίβιεςε») θαη  ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο (π.ρ. «νη ζπλάδειθνί κνπ είλαη ππεχζπλνη»).                                                                                                                                                                                                                                            

Σν JDI απνηειείηαη απφ 72 εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Τπάξρεη κία πην ζχληνκε εθδνρή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο 

παξάγνληεο λα πεξηιακβάλνπλ απφ πέληε εξσηήζεηο ν θαζέλαο. Οη εξσηήζεηο είλαη 

πεξηγξαθηθέο θαη νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε ηξηβάζκηα θιίκαθα («Ναη», «Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε» ή «ρη»). Ο κεγαιχηεξνο ίζσο πεξηνξηζκφο ηνπ JDI είλαη φηη 

αλαθέξεηαη ζε πέληε κφλν παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

 Job in General index (JIG) Σν εξγαιείν απηφ ησλ ίδησλ εξεπλεηψλ (Smith et 

al., 1987), κεηξάεη ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζε θαη δηαθέξεη απφ ην πξνεγνχκελν 

εξγαιείν ζην φηη θαιχπηεη θάπνηεο πεξηνρέο ηθαλνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη 
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ζεκαληηθέο γηα έλα άηνκν, δελ θαιχπηνληαη φκσο απφ ην πξνεγνχκελν εξγαιείν (π.ρ. 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο πειάηεο, απφ ηελ εθπαίδεπζε, θηι). Ζ νιηθή ηθαλνπνίεζε 

δηαθέξεη απφ ηηο πιεπξέο ηθαλνπνίεζεο πνπ κεηξάεη ην JDI, γηαηί ην δεχηεξν πεξηέρεη 

κφλν πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο ή ζπλδπαζκφ πεξηγξαθηθψλ εξσηήζεσλ θαη 

εξσηήζεσλ εθηίκεζεο, ελψ γεληθά ζεσξείηαη φηη νη εξσηήζεηο εθηίκεζεο 

απεηθνλίδνπλ θαιχηεξα ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε θαη έρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία σο 

παξάγνληεο πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο νη εξσηήζεηο ηνπ JIG, αθνξνχλ ζε 

αηζζήκαηα δηαξθείαο (long term feelings), ελψ ηνπ JDI ζε βξαρππξφζεζκα, 

θαζεκεξηλά (π.ρ. «ε γεληθέο γξακκέο, κνπ αξέζεη λα εξγάδνκαη εδψ»). Δίλαη 

ζεκαληηθφ ινηπφλ λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη κεηξήζεηο θαη γηα ηα δχν είδε αηζζεκάησλ 

αλ πξφθεηηαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηε ζπκπεξηθνξά. Σν JIG ζρεδηάζηεθε σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζην πην αλαιπηηθφ JDI θαη απνηειείηαη απφ 18 γεληθέο εξσηήζεηο 

εθηίκεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ είλαη ίδηνο κε ηνπ JDI (ηξηβάζκηα θιίκαθα, κε πηζαλέο 

απαληήζεηο: Ναη, ρη, Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε).  Σν JIG κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε θάπνην άιιν εξγαιείν. Απφ κφλν ηνπ κπνξεί κφλν λα δείμεη ηε γεληθή 

ηθαλνπνίεζε ζε εθηεηακέλν ρξνληθφ πιαίζην 

 Σο Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Dawis & Lofquist, 1984). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζηεξίδεηαη ζε ζεσξίεο ηθαλνπνίεζεο βαζηδφκελεο ζηηο 

αλάγθεο, ζπλαληάηαη δε, ζε δχν εθδνρέο: κία εθηεηακέλε θαη κία ζχληνκε. Ζ 

εθηεηακέλε εθδνρή απνηειείηαη απφ 100 εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ 20 δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηνπ επαγγέικαηνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 20 ζρεηηδφκελεο κε ηε δνπιεηά 

αλάγθεο (φπσο «εζηθέο αμίεο», «αλεμαξηεζία», «εηαηξηθή πνιηηηθή» θαη 

«δεκηνπξγηθφηεηα»). Υξεζηκνπνηείηαη πεληαβάζκηα θιίκαθα (απφ «θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνο» έσο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο»). Ζ ζπλνπηηθή εθδνρή πεξηιακβάλεη 

20 εξσηήζεηο (κία γηα θάζε πηπρή ηνπ επαγγέικαηνο). Σν MSQ κεηξάεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: ηελ «εζσηεξηθή» ηθαλνπνίεζε, ηελ 

«εμσηεξηθή» ηθαλνπνίεζε» θαη ηε «γεληθή» ηθαλνπνίεζε. ρεδηάζηεθε κελ γηα ηε 

κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, παξέρεη δε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθέο. 

 Σο Δπυηημαηολψγιο Καηαγπαθήρ ηηρ Δπαγγελμαηικήρ Ικανοποίηζηρ 

(ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997) Σν εξγαιείν απηφ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζηε 
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ζεσξία ησλ Smith et al. (1969) θαζψο θαη ζε πξνεγνχκελε δνπιεηά ησλ Weiss, 

Dawis, England θαη Lofquist (1967) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Μεηξάεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιακβάλνληαο ππφςε έμη πηπρέο ηεο δνπιεηάο (ηέζζεξηο απφ ηηο νπνίεο είλαη θνηλέο κε 

ηνπ JDI): ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (4 εξσηήζεηο, π.ρ. «ην επάγγεικά κνπ αμίδεη ηνλ θφπν»), 

ην κηζζφ (4 εξσηήζεηο, π.ρ. «πιεξψλνκαη γηα φζν αμίδσ», ηελ πξναγσγή (3 

εξσηήζεηο, π.ρ. νη επθαηξίεο είλαη θαιέο ), ηελ επίβιεςε (4 εξσηήζεηο, π.ρ. «νη 

αλψηεξνί κνπ είλαη αγελείο), ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (5 εξσηήζεηο, π.ρ. νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο είλαη επράξηζηεο) θαη ηνλ νξγαληζκφ ζαλ ζχλνιν (4 εξσηήζεηο, π.ρ. «ν 

νξγαληζκφο λνηάδεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ»). Γηα ηηο απαληήζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη 5βάζκηα θιίκαθα, απφ ην «ζπκθσλψ απφιπηα» (5) έσο ην «δηαθσλψ 

εληειψο». Σν ESI ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ JDI θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη δχν άιινπο: ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν, ελψ δελ πεξηιακβάλεη κία πηπρή ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία, απηή ηεο ζρέζεο 

ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

 Job Diagnostic Survey (JDS) (Hackman θαη Oldham , 1975) 

Σν εξγαιείν απηφ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο θαη νη 

ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ κεηξάεη είλαη: ε αλάπηπμε (π.ρ. 

«πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζαζηε απφ ηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε πνπ 

θεξδίδεηε θάλνληαο ηε δνπιεηά ζαο;»), ν κηζζφο (π.ρ. «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

είζαζηε απφ ην χςνο ηνπ κηζζνχ θαη απφ ηηο απνδεκηψζεηο πνπ παίξλεηε;»), ε 

αζθάιεηα (π.ρ. «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαζηε απφ ηελ αζθάιεηα πνπ ζαο παξέρεη 

ην επάγγεικά ζαο;»), ε θνηλσληθή δηάζηαζε (π.ρ. «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαζηε 

απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία εξγάδεζηε θαη ζπλαλαζηξέθεζηε ζηε δνπιεηά ζαο;»), ε 

επίβιεςε (π.ρ. «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαζηε απφ ην ζεβαζκφ θαη ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε πνπ έρεηε απφ ην αθεληηθφ ζαο;») θαη ε γεληθή ηθαλνπνίεζε (π.ρ. «θαηά 

πφζν ζεσξείηε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηε δνπιεηά απηή είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο;»). Οη εξσηήζεηο είλαη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα 

(απφ 1= εληειψο δπζαξεζηεκέλνη έσο 7=εληειψο επραξηζηεκέλνη).  

 Job Satisfaction Survey (JSS) (Spector , 1985) 

Σν JSS θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη θαη απηφ ζηελ πξνγελέζηεξε δνπιεηά ησλ Smith et al. 

(1969). Απνηειείηαη απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ JDI (ηθαλνπνίεζε απφ: κηζζφ, 
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πξναγσγέο, επίβιεςε, ζπλαδέιθνπο θαη ηελ ίδηα ηελ εξγαζία) θαη ηέζζεξηο επηπιένλ, 

ηθαλνπνίεζε απφ: ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηα επηδφκαηα, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία. Πεξηέρεη δε 36 εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ζε 

εμαβάζκηα θιίκαθα (απφ 1 = δηαθσλψ εληειψο έσο 6=ζπκθσλψ απνιχησο). 

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ: «Νηψζσ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο επθαηξίεο πνπ έρσ λα 

απμήζσ ην κηζζφ κνπ» (κηζζφο), «είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο επθαηξίεο πνπ έρσ 

γηα πξναγσγή» (πξναγσγή), «ν πξντζηάκελφο κνπ είλαη ηθαλφο ζηε δνπιεηά ηνπ» 

(επίβιεςε), «πεξλάσ θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ» (ζπλάδειθνη), «ληψζσ 

πεξήθαλνο γηα ηε δνπιεηά κνπ» (θχζε ηεο εξγαζίαο), «πνιιέο απφ ηηο ηαθηηθέο θαη ηα 

ζηάληαξληο ηνπ ζπιιφγνπ κνπ δπζθνιεχνπλ θάπνηνλ λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ» 

(ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ), «ηα επηδφκαηα πνπ παίξλνπκε είλαη ην ίδην θαιά φπσο 

θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο (επηδφκαηα), «δε ληψζσ λα αληακείβνληαη νη πξνζπάζεηέο 

κνπ φπσο ζα έπξεπε (αλαγλψξηζε), «νη ζηφρνη ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ, δε κνπ θαίλνληαη 

μεθάζαξνη (επηθνηλσλία). 

 

Οη N. van Saane et al (2003) δηεξεχλεζαλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα 

εξγαιείσλ  κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία κε ζθνπφ λα βξεζνχλ ηα 

θαηάιιεια  γηα ρξήζε σο αμηνινγηθψλ  εξγαιείσλ  ζε πεξηβάιινληα λνζνθνκείσλ. 

Με βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νξίζηεθε  ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία  κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο απφ ζεσξεηηθέο κειέηεο θαη κεηα -

αλαιχζεηο ή αμηνινγήζεηο  εκπεηξηθψλ κειεηψλ  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. Έκθαζε, θαηφπηλ,  δφζεθε ζηελ εζσηεξηθή ζπλνρή, ηε δνκηθή εγθπξφηεηα 

θαη ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. Σα θξηηήξηα έληαμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε δεκνζίεπζή ηνπο κεηαμχ 1988 θαη 2001 θαη λα είλαη 

γξακκέλα ζηα Αγγιηθά ή Οιιαλδηθά. Δίθνζη ελλέα εξγαιεία κέηξεζεο  ηθαλνπνίεζεο 

αλαθηήζεθαλ ζπλνιηθά, κφλν επηά φκσο πιεξνχζαλ ηελ νξηζκέλε αμηνπηζηία θαη ηα 

θξηηήξηα εγθπξφηεηαο, ηα εμήο:  Andrew and Withey Job Satisfaction Questionnaire, 

Emergency Physician Job Satisfaction Scale (EPJS),  McCloskey/Mueller Satisfaction 

Scale (MMSS),  Nurse Satisfaction Scale (NSS) , Job in General Scale (JIG), Job 

Satisfaction Survey (JSS),  Measurement of Job Satisfaction (MJS), 

Απφ ηα επηά κφλν ην « Measure of Job Satisfaction» είρε επαξθή ηζρχ πεξηερνκέλνπ 

αθνχ πεξηειάκβαλε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξάγνληεο εξγαζίαο, πνπ είραλ 

θξηζεί απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζρχ πεξηερνκέλνπ ( Οη 

παξάγνληεο απηνί  θαηεγνξηνπνηήζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζε 11 ζπλαθείο ηνκείο: ην 



 63 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, απηνλνκία, αλάπηπμε, ακνηβέο, πξνψζεζε, επνπηεία, 

επηθνηλσλία, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, λφεκα, θφξηνο εξγαζίαο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο).  Μφλν ην «Job in General Scale» παξείρε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

αληαπφθξηζε. 

 

2.6 Σο ςπψδειγμα ανάλςζηρ ηος καθηγηηή Kano 

«Σν ππφδεηγκα αλάιπζεο ηνπ θαζεγεηή Kano» αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή 

Noriaki Kano ηε δεθαεηία 1980. «Σν ππφδεηγκα αλάιπζεο ηνπ θαζεγεηή Kano» 

απνηειεί εξγαιείν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ επίδξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο σο ζεκαληηθά. O 

Kano κε ην κνληέιν πνπ πξφηεηλε , ηαμηλνκεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε απφ έλα 

πξντφλ ή ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζε ηξεηο (3) ηχπνπο 

(θαηεγνξίεο).        

 ηηο αλακελφκελεο (Βasic ή Must-be‖ Requirements) 

Αλ ην πξντφλ δελ πιεξνί απηέο ηηο απαηηήζεηο, ν πειάηεο είλαη ηδηαίηεξα 

δπζαξεζηεκέλνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, επεηδή ν πειάηεο ζεσξεί φηη απηέο νη 

απαηηήζεηο ηνπ είλαη απηνλφεηα δεδνκέλεο, ε εθπιήξσζή ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ην πξντφλ / ππεξεζία.  

 ηηο κνλνδηάζηαηεο ή αλαινγηθέο απαηηήζεηο(One Dimensional Requirement) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη αλάινγε ηεο εθπιήξσζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ. 

Γειαδή φζν πςειφηεξν ην επίπεδν εθπιήξσζεο ηφζν κεγαιχηεξε / πςειφηεξε είλαη 

ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη αληίζηξνθα. 

 ηηο ειθπζηηθέο (Attractive Requirements) 

Οη ειθπζηηθέο (ζπλαξπαζηηθέο) απαηηήζεηο νχηε εθθξάδνληαη ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα 

νχηε αλακέλνληαη απφ ηνλ πειάηε. Ζ εθπιήξσζή ηνπο έρεη σο ζπλέπεηα φρη απιά ηελ 

αλαινγηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν, ηελ ελζνπζηψδε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ. Χζηφζν αλ έλα πξντφλ / ππεξεζία δελ πιεξνί ειθπζηηθέο 

απαηηήζεηο , απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αίζζεζε δπζαξέζθεηαο. 
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σήμα  6: Σο μονηέλο Kano ηηρ ικανοποίηζηρ ηος πελάηη 

 

 

 

Πεγή: εκεηψζεηο  Υξήζηνπ Βαζηιεηάδε, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε, βάζεη ηεο κεζφδνπ Kano, έρεη πνιχ ζαθή 

πιενλεθηήκαηα : 

α. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο είλαη θαιχηεξα θαηαλνεηέο. 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζε αλακελφκελεο, 

αλαινγηθέο θαη ειθπζηηθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εζηίαζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

β. Ζ κέζνδνο Kano παξέρεη αμηφινγε βνήζεηα θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο, φηαλ πξνθχπηνπλ θαηαζηάζεηο trade off (εθκεηάιιεπζεο). Γειαδή φηαλ 

δελ είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα δπν απαηηήζεηο  πξντφληνο ή ππεξεζίαο, 

ιφγσ ηερληθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αηηηψλ, ηφηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθείλν ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο πνπ αζθεί ηελ κέγηζηε επηξξνή ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε  
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γ. Σν κνληέιν Kano γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί, θαηά 

βέιηηζην ηξφπν, κε ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγίαο πνηφηεηαο (QFD). Απηφ πνπ πξναπαηηείηαη 

είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, λα ηεξαξρεζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα. 

Σα 4 βαζηθά βήκαηα ηεο αλάιπζεο Kano είλαη:  

Βήκα 1
ν
 :Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξντνληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ 

ηελ αξρή ζα επηιερζνχλ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Βήκα 2
ν
 :Γεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Γνκή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ Kano 

Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξντφληνο δηακνξθψλεηαη έλα δεχγνο εξσηήζεσλ. 

 Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ζηελ αληίδξαζε ηνπ πειάηε αλ ην πξντφλ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ (ιεηηνπξγηθή κνξθή εξψηεζεο).π.ρ. Αλ νη θφςεηο ηνπ ζθη ζαο πηάλνπλ 

θαιά ζε ζθιεξφ ρηφλη, πψο αηζζάλεζηε; 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ζηελ αληίδξαζε ηνπ πειάηε, αλ ην πξντφλ δελ έρεη απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ (κε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηεο εξψηεζεο).π.ρ. Αλ νη θφςεηο ηνπ ζθη ζαο δελ 

πηάλνπλ θαιά ζε ζθιεξφ ρηφλη, πψο αηζζάλεζηε; 

ηηο εξσηήζεηο απηέο ν πειάηεο κπνξεί λα απαληήζεη κε έλαλ απφ πέληε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο . 

  Μνπ αξέζεη απηφ 

 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη 

Μνπ είλαη αδηάθνξν 

Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ 

Γελ κνπ αξέζεη απηφ 

Καηά ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ, πνπ πεξηέρεη ην εξσηεκαηνιφγην, ε «θσλή ηνπ 

πειάηε» είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Ζ θσλή ηνπ πειάηε (voice of the customer) είλαη 

κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ πειάηε. (Κ. Christoglou et al 2006, Ν., Μπιέζηνο, 2005)  

πλδπάδνληαο ηηο δχν εξσηήζεηο, ζηνλ πίλαθα εθηίκεζεο ηνπ Kano, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.  
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Πίνακαρ 5: Πίνακαρ εκηίμηζηρ Kano 

 

 

Απαίηεζε 

πξντφληνο 
  

 

  1. Μνπ αξέζεη κ' 

απηφ ηνλ ηξφπν 
 

2. Πξέπεη λα    

είλαη έηζη 

3. Δίκαη 

νπδέηεξνο 

4. Μπνξψ λα 

δήζσ κε ην 

ζθη, έηζη 

5. Δεν μοσ 
αρέσει 
έτσι το σκι 

  
1. Μνπ αξέζεη κ' 

απηφ ηνλ ηξφπν 
Q A A A O 

  
2. Πξέπεη λα ΄ λαη 

έηζη 
R I I I M 

Λεηηνπξγηθή 

κνξθή ηεο 

εξψηεζεο  

3. Δίκαη νπδέηεξνο R I I I M 

  
4. Μπνξψ λα δήζσ 
κε ην ζθη, έηζη 

R I I I M 

  
5. Γελ κνπ αξέζεη 

έηζη ην ζθη 
R R R R Q 

 

Πεγή: Μπιέζηνο, (2005) 

Αλ ν ζπλδπαζκφο ησλ εξσηήζεσλ, ζηνλ πίλαθα εθηίκεζεο ηαμηλνκεί ην πξντφλ ζηελ 

θαηεγνξία: 

Ο : one dimensional : ηφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο απνηειεί επηζπκεηφ κνλνδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθφ. ( ε ρακειή 

απφδνζε δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηα θαη ε πςειή ηθαλνπνίεζε )  

Α : attractive : ηφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

απνηειεί δειεαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. ( ε πςειή απφδνζε δεκηνπξγεί   

ηθαλνπνίεζε).  

Μ : must be : ηφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

απνηειεί βαζηθή  αλάγθε. Ζ ρακειή απφδνζε δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηα.  

Ι : indifferent : ηφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

απνηειεί αδηάθνξν ραξαθηεξηζηηθφ. Οχηε ηθαλνπνίεζε νχηε δπζαξέζθεηα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε.  

R: reverse: ηφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

απνηειεί αληίζηξνθν ραξαθηεξηζηηθφ: ε ρακειή απφδνζε δεκηνπξγεί 

ηθαλνπνίεζε ελψ ε πςειή δπζαξέζθεηα.  

Q : questionable: ηφηε ρξεηάδεηαη επαλαμηνιφγεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ( ε 

εξψηεζε δελ έγηλε θαηαλνεηή) 

Μη λειτοσργική μορυή της ερώτησης  
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Βήκα 3
ν
: Γηνίθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο.  

ην ζηάδην απηφ πξέπεη λα επηιέμνπκε κε πνηνλ ηξφπν ζα δηεμαρζεί ε έξεπλά καο, πψο ζα 

δηαλεκεζνχλ θαη ζα ζπγθεληξσζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα (κέζσ ηαρπδξνκείνπ, 

ηειεθσληθά, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

Βήκα 4
ν :

 Δθηίκεζε θαη παξνπζίαζε 

Ζ εθηίκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ζε 3 θάζεηο. 

 Μεηά ην ζπλδπαζκφ ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο, ιεηηνπξγηθήο θαη κε-

ιεηηνπξγηθήο κνξθήο, ζηνλ πίλαθα εθηίκεζεο , ηα απνηειέζκαηα γηα ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ν 

νπνίνο δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ θαηά θαηεγνξία.  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ: 

 Α=attractive Customer requirement                ειθπζηηθή            

O= One dimensional customer requirement    αλαινγηθή 

M= Must-be customer requirement                  απηνλφεηε 

I: Indifferent Customer                                     αδηάθνξε 

Q: Questionable Result                                     ακθηζβεηήζηκε 

R: Reverse(Expectation)                                   αληίζηξνθε 

 Ζ επφκελε βάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

Μηα αλαζθφπεζε ησλ θαηεγνξηψλ απαηηήζεσλ ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ απφ ην 

πξντφλ, πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Ζ απινχζηεξε κέζνδνο είλαη ε 

εθηίκεζε θαη εξκελεία ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

 πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο πειάηε (Customer Satisfaction Coefficient)-(CS)  

Ο ζπληειεζηήο CS, ππνδεηθλχεη πφζν ηζρπξή κπνξεί λα είλαη ε επηξξνή ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο ή ζηελ κε-ηθαλνπνίεζε 

ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχηαη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο επηξξνήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Έθηαζε ή 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, πνπ εθθξάδεηαη απφ ην θιάζκα: 

CS=     O+Α  ,          κε 0≤CS≤1 

          A+O+M+I 

ζν πην θνληά ζην 1 βξίζθεηαη ε ζεηηθή ηηκή ηνπ CS, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε 

επηξξνή ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Θεηηθφο ζπληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζεγγίδεη ην 0 (κεδέλ), ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη κηθξή επηξξνή ζηελ ηθαλνπνίεζε. 
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πρ Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν «θαιφ πηάζηκν ηεο θφςεο», κε ζεηηθφ CS ζπληειεζηή, 

ίζνλ πξνο 0,40 κφλν ειαθξά αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα επηθέξεη. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο επηξξνήο γηα κε-ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ έθηαζε ή 

βαζκφ δπζαξέζθεηαο(κε-ηθαλνπνίεζεο) πνπ εθθξάδεηαη απφ ην θιάζκα 

CS=       O+Μ ,         κε -1≤CS≤0 

    A+O+M+I 

Σν αξλεηηθφ(-) ζεκείν, ζην ζπληειεζηή CS, ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπ πειάηε, ηίζεηαη γηα 

λα δνζεί έκθαζε ζηελ αξλεηηθή επηξξνή ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, αλ δελ 

πιεξνχηαη ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξντφληνο. 

ηαλ ν ζπληειεζηήο δπζαξέζθεηαο ηείλεη πξνο ην -1, ε επηξξνή ζηελ δπζαξέζθεηα 

ηνπ πειάηε είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή, αλ δελ πιεξνχηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ 

πξντφληνο. 

Μηα ηηκή θνληά ζην 0(κεδέλ) ζεκαίλεη φηη αλ δελ πιεξνχηαη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, 

δελ απνηειεί αηηία δπζαξέζθεηαο. πρ «θαθφ πηάζηκν ηεο θφςεο» κε αξλεηηθφ 

ζπληειεζηή CS ίζνλ πξνο -0,83 νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν απφ αλαινγηθή δπζαξέζθεηα. 

Ο Kano αλέθεξε φηη  ε δεκηνπξγία ειθπζηηθήο  πνηφηεηαο κπνξεί φρη κφλν λα θέξεη έλα 

απαξαίηεην ή αδηάθνξν ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ πίζσ γηα λα είλαη ειθπζηηθφ πξντφλ αιιά 

θαη λα αλαθαιχςεη ιαλζάλνπζεο αλάγθεο πειαηψλ.  

ε θάπνηεο θαηεγνξίεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, επίζεο,  ε αληηιεπηή πνηφηεηα 

κπνξεί λα μεθηλήζεη σο αδηάθνξε, λα κεηαθηλεζεί ζε ειθπζηηθή, ζε αλαινγηθή θαη λα 

θηάζεη ζην ηέινο λα είλαη απηνλφεηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα πνηφηεηα πνπ ζεσξείηαη σο 

κηα ειθπζηηθή πνηφηεηα ζήκεξα κπνξεί λα είλαη κηα απηνλφεηε πνηφηεηα αχξην παξ’ φιν 

πνπ νξηζκέλα πξντφληα κπνξεί λα κελ αθνινπζνχλ απηφλ ηνλ Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν 

είλαη φηη ε αληηιακβαλφκελε  θαηεγνξία πνηφηεηαο κπνξεί λα  κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. 

Γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ 10 ρξφληα, έλα ηειερεηξηζηήξην ήηαλ έλα ειθπζηηθφ ζηνηρείν 

πνηφηεηαο γηα ηειενξάζεηο ζηνπο αγνξαζηέο, αιιά είλαη ζήκεξα είλαη έλα 

απαξαίηεην(must-be) ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο.( Chen, Long-Shang et all, 2010) Οη 

ίδηνη αλαθέξνπλ επίζεο θάπνηα αδπλακία ηνπ κνληέινπ. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

κνληέιν Kano, ζηελ πξάμε, ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κηα θαηάζηαζε ζηελ  νπνία 

δελ κπνξεί λα βξεζεί θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο πνπ λα είλαη ειθπζηηθφ ή 

κνλνδηάζηαην. Μεξηθέο θνξέο θακηά θαηεγνξία πνηφηεηαο δελ  κπνξεί λα βξεζεί, εθηφο 

απφ ηελ αδηάθνξε πνηφηεηα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη: 

1. ε αθαηάιιεια ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δηθνξνχκελα, αζαθή, ή άλεπ ζεκαζίαο θαη απηνί πνπ 
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αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν. 

2.ε ειιηπψο-νξηδφκελα  ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, κεξηθέο θνξέο έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

πνηφηεηαο ζεσξείηαη σο «κε ειθπζηηθφ», εμαηηίαο αλαθξηβνχο νξηζκνχ. 

3.Δπεηδή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν θχθινο δσήο ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ πέληε 

ζηνηρείσλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ κνληέινπ Kano είλαη ζε έλαλ θχθιν δσήο, έλα πνηνηηθφ 

ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη σο «ειθπζηηθφ» ηψξα, κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηελ 

επφκελε θνξά 

O Hau Thai-Tang, παηέξαο ηεο ζεκεξηλήο Mustang, δειψλεη νπαδφο ηνπ Kano. πσο 

ππνζηεξίδεη: «Ο Kano ήξζε κε έλα κνληέιν πνπ βνεζά  λα θαζνξίζεη θαλείο θαη λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Τπάξρνπλ νη  βαζηθέο αλάγθεο, ε ιεγφκελε 

«ηηκή ηεο απνδνρήο - price of admission " Απηά ηα πξάγκαηα είλαη αλαγθαία γηα λα είλαη 

εθεί, αιιά απαξαηήξεηα. Αλ δελ είλαη, ηφηε ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Λίγν πην πάλσ ζηελ 

θιίκαθα είλαη νη "φζν πην πνιχ ηφζν  θαιχηεξα - more is better» ηδηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

ζηνηρεία ζπγθξηηηθά αλψηεξα απφ φ, ηη  ν αληαγσληζκφο έρεη  λα πξνζθέξεη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία. ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο είλαη νη παξάγνληεο ηεο «έθπιεμεο θαη ραξάο -  

surprise and delight». Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ νη πειάηεο δε γλσξίδνπλ αθφκε  ή δελ 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζέινπλ. Αλ ζα κπνξνχζαλ λα ην εθθξάζνπλ, δελ ζα ήηαλ 

έθπιεμε θαη ραξά»( Vasilash, G, 2006) 

Σν κνληέιν Kano ρξεζηκνπνηήζεθε θαη’ αξράο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο θαη αξγφηεξα φρη κφλν ζηελ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ πξντφλησλ αιιά θαη ππεξεζηψλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη κεξηθέο 

ηέηνηεο εθαξκνγέο. 

 Οη K. Christoglou, C. Vassiliadis θαη I. Sigalas (2006) εθάξκνζαλ ην SERVQUAL 

θαη  ην κνληέιν Kano ζε κηα έξεπλα πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ηεο Καηεξίλεο. ’ απηήλ δε βξέζεθαλ  ειθπζηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βξέζεθαλ 

φκσο απηνλφεηα, φπσο ηαθηνπνηεκέλα  θαη θαζαξά εξγαιεία, ππνζρέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ, πξνζπκία γηα βνήζεηα θαη αλαινγηθά, φπσο 

ειθπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηάιιειν σξάξην, πξνζσπνπνηεκέλε εμππεξέηεζε.  

 Οη S.C. Chena, L. Changb and T.H. Huangb (2009) δηεξεπλνχλ   ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο πέλαο ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνίεζε  ή δπζαξέζθεηα ζηνλ πειάηε. ηα 

απνηειέζκαηα δε βξέζεθε θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ειθπζηηθφ,  βξέζεθαλ κνλνδηάζηαηα, 
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απαξαίηεηα αιιά θαη αδηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά.  Καηά ηε γλψκε ηνπ εξεπλεηή ε 

βειηίσζε πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα απαξαίηεηα (must-be)  ραξαθηεξηζηηθά. 

 Μηα άιιε κειέηε  ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν  SERVQUAL  θαη  εξσηεκαηνιφγην γηα 

ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηψλεο ησλ θνηηεηψλ ζην παλεπηζηήκην 

ηεο Taiwan.  Ζ κειέηε ηαμηλνκεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  κε βάζε ην Γηζδηάζηαην 

κνληέιν πνηφηεηαο  Κano  To απνηέιεζκα καο δείρλεη φηη νη γπλαίθεο θαη νη θνηηεηέο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ  θαη θνηλσληθψλ ηκεκάησλ  ζην παλεπηζηήκην αηζζάλνληαη ζεκαληηθά 

κε-ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηψλεο. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, βξέζεθε φηη "ε κείσζε ηνπ ηέινπο θνηηψλα" ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηηψλα.(Chen, T.L. et al, 

2006) 

 ε κηα άιιε έξεπλα (Yang, C. Et al, 2009) εθαξκφζηεθε έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν 

κέηξεζεο  ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε ππνθαηάζηεκα δηεζλνχο εηαηξείαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ζηελ Σατβάλ. Απηφ πεξηειάκβαλε ην κνληέιν ζεκαληηθφηεηα-

ηθαλνπνίεζε (Η-S), ην δείθηε  βειηίσζεο,  ην δείθηε πνηφηεηα-βειηίσζε, ηελ έξεπλα  

SERVQUAL , ην κνληέιν ηνπ Kano, ηελ έθηαζε ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ έθηαζε ηεο 

δπζαξέζθεηαο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο εληνπίζηεθαλ απφ ηνπο πειάηεο 

θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη 

επηιέρζεθαλ 30 ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνηφηεηαο. Έρνληαο εληνπίζεη ηα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζρεδηάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

Μηα έξεπλα ζεκαληηθφηεηαο  ησλ  πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Μηα έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ  πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Μηα κέηξεζε SERVQUAL θαη 

Μηα έξεπλα ηνπ κνληέινπ Kano ησλ  πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

Ζ έξεπλα έδεημε φηη δελ είλαη ζθφπηκν λα βαζηζηεί κηα απφθαζε βειηίσζεο βαζηζκέλε ζε 

κηα έξεπλα ηθαλνπνίεζεο κφλν. Δίλαη θαιχηεξν λα δηεμαρζνχλ πνιιέο έξεπλεο 

ηαπηφρξνλα. Απηφ παξέρεη ζε κηα εηαηξεία πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο. Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε πέληε είδε έξεπλαο  

 πειαηψλ, παξέρνληαο έηζη ελλέα είδε αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

απφθαζε γηα ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα βειηησζνχλ. Απηφ επηηξέπεη ηελ επηινγή απηψλ 

ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο φηη ρξήδνπλ  βειηίσζεο απφ πνιιέο κεζφδνπο 

ηαπηφρξνλα 
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 Ζ έξεπλα ηνπ  Liu Mean-Shen (2010) κε ην ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ Kano θαη ηελ Αλάπηπμε Λεηηνπξγηψλ Πνηφηεηαο (QFD), 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ζε κηα επαγγεικαηηθή θαη 

ηερληθή ζρνιή ζηε λφηηα Σατβάλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα νηθνλνκηθά, ε 

αθζνλία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνινγία απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο ηερλνινγίεο πνηφηεηαο πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Βξέζεθε φηη νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ζεκαληηθφηεηαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο είλαη νη αθφινπζεο: πξννπηηθέο,  θαιφ πεξηβάιινλ εθαξκνγψλ (γηα 

παξάδεηγκα: αηκφζθαηξα, θαζαξηφηεηα θαη εζπρία), εχθνιν λα ιεηηνπξγεζεί θαη 

πξνζθνξά δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίαο γηα πξνζσπηθά αξρεία δαλεηζκνχ θαη  επθνιία γηα 

ηελ απφθηεζε βηβιίσλ απφ ηα ξάθηα. Οη βειηηψζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη 

λα ππνγξακκίζεη ηηο ηξεηο απηέο πηπρέο απφ ηε ζθνπηά ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ζεκαληηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζε. 

 Μηα κειέηε, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε ανπδηθή Αξαβία 

ζπγθξίλεη ην ρεηξηζκφ ησλ δηακαξηπξφκελσλ πειαηψλ ππεξεζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ζηε ανπδηθή Αξαβία Ζ κειέηε παξέρεη κηα ζεκαληηθή πξψηε εηθφλα ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ζ αλάιπζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ Kano γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έδεημε φηη νη πειάηεο πνπ 

δηακαξηχξνληαη απνιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ αλαθέξνληαο φηη ε 

απνπζία ηεο ζα έρεη ζνβαξά απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξεία. Σα απνηειέζκαηα Kano γηα 

ηε ανπδηθή Αξαβία δείρλνπλ ζαθψο φηη νη πειάηεο ζηε ανπδηθή Αξαβία, πνπ 

δηακαξηχξνληαη, είλαη πην εχθνιν λα επραξηζηεζνχλ απφ ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζην ΖΒ. 

Σν ζεκαληηθφ απηφ εχξεκα εληζρχεη ην επηρείξεκα πνπ πξνέβαιε ν Kano, φηη ν  

ελζνπζηαζκφο ησλ πειαηψλ ρεηξνηεξεχεη κε ην ρξφλν. Ζ  κειέηε  δείρλεη φηη απηή ε 

θζνξά δελ ηζρχεη κφλν γηα ηα πξντφληα , αιιά θαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη  απνδίδεηαη   ζηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.(Gruber, T.,2010) 

 Οη Chen, Long-Sheng , Liu, Cheng-Hsiang , Hsu, Chun-Chin and Lin, Chin-

Sen(2010) αλαθέξνπλ κεξηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ Kano, φπσο ησλ Huiskonen and 

Pritila (1998)  ζε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ησλ Zhang θαη von Dran (2002) 

ζηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ CNN, ηνπ Kuo (2004) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηνπ Yang(2005) ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα 
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ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, ησλ Ru θαη Mou (2006) ζηελ αλαθάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ ζε αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ησλ Wittel θαη Lofgren (2007) ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ζχζηεκα on-line αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα 

θηλεκαηνγξάθν, ησλ Chen θαη Chuang (2008)  ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο.   

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Kano ζηε δηεξεχλεζε 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε (εξγαδφκελνπ) δελ απέδσζε απνηειέζκαηα. Δπίζεο δελ είρακε 

απνηειέζκαηα ζε παξφκνηα έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή 

αλαδχεηαη ην εξψηεκα: «Μπνξεί ην κνληέιν Kano λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο;»  Ζ απάληεζε είλαη «αζθαιψο», αξθεί λα πάξνπκε ππ’ φςηλ ηα παξαθάησ. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο  ε «πνηφηεηα» νξίδεηαη σο « ε ηθαλφηεηα 

ελφο πξντφληνο λα ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο ή ελλννχκελεο απαηηήζεηο». Οη απαηηήζεηο 

θπζηθά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε, φκσο,  ηεο 

εθπαίδεπζεο κπνξνχκε λα κηιάκε γηα   πξντφληα θαη πειάηεο;  

χκθσλα κε ηνλ Γ. Σζηφηξα (2002) ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζζεί πσο ην πξντφλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ν καζεηήο, ή γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο είλαη νη 

γλψζεηο, ε εκπεηξία, νη δεμηφηεηεο θαη νη γεληθφηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ έλαο καζεηήο 

απνθηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Οη απαηηήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ 

αθνξά ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά 

απφ απηφλ πνπ ζα απνξξνθήζεη ην «πξντφλ» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ κπνξεί 

λα είλαη ην επφκελν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, νη επηρεηξήζεηο, ν ζηξαηφο, ε πνιηηεία ή ε 

θνηλσλία γεληθφηεξα. 

Έλα ζχζηεκα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο 

βαζηθέο ππνζέζεηο, φπσο: 

 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο εξγαδφκελνη θαη ηαπηφρξνλα σο πξντφληα 

 Σα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ζεσξνχληαη νη πξνκεζεπηέο. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είλαη ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη ζε θάπνην επίπεδν πνηφηεηαο 

Δπνκέλσο δερφκαζηε φηη: 

Πξντφληα είλαη νη καζεηέο κε ηηο γλψζεηο/δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Δζσηεξηθνί πειάηεο είλαη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί  πνπ ζα δηδάμνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 

καζεηέο 
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Δμσηεξηθνί πειάηεο είλαη ην επφκελν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα φπνπ ζα θνηηήζεη ν καζεηήο, 

νη επηρεηξήζεηο, ε θνηλσλία 

Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξνκεζεπηέο γηαηί νη καζεηέο έξρνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν ζην ζρνιείν αιιά θαη εζσηεξηθνί πειάηεο, φηαλ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή εμσηεξηθνί πειάηεο. 

Πξνκεζεπηέο είλαη ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα 

Γηα λα ππάξρεη νιηθή πνηφηεηα είλαη αλαγθαία ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη 

ηνπ  εζσηεξηθνχ πειάηε, δει. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κνληέινπ Kano ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ηφζν γηα ηνπο εμσηεξηθνχο φζν θαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΥΔΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 

(Βιβλιογπαθική έπεςνα) 
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Διζαγυγή 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ 

απνηειεί, ζηηο κέξεο καο, θχξηα επηδίσμε θάζε ζχγρξνλα νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Οη 

επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Οηθνλνκίαο έδεημαλ φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ρψξν, είλαη θαη ε απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Σν παξαπάλσ επηρείξεκα ζηεξίδεηαη ηφζν ζε πιεζψξα ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ (βι. ζεσξίεο πεξί απνδνηηθφηεηαο, δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ξφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θ.ιπ.) φζν θαη ζηελ εμήο απιή 

νηθνλνκηθή ζπιινγηζηηθή: Αλ ζεσξήζνπκε φηη ην κεξίδην ζπλεηζθνξάο ελφο κε 

(ηθαλνπνηεηηθά) παξαγσγηθνχ εξγαδνκέλνπ/κηζζσηνχ ζην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ νπνία εξγάδεηαη είλαη κηθξφηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλεη, ελψ ηαπηφρξνλα (ιφγσ κε νξζνχο 

εθαξκνγήο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο) απνιακβάλεη αληακνηβέο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ, 

ζπκβάιεη ζην λα είλαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο κηθξφηεξν ηνπ 

εθηθηνχ. Δπνκέλσο, αλ ζεσξήζνπκε φηη ζε κηα επηρείξεζε ππάξρεη «ηθαλφο» αξηζκφο 

ιηγφηεξν (απφ ην θαλνληθφ ή απαηηνχκελν) ή θαζφινπ παξαγσγηθψλ εξγαδνκέλσλ, ε 

επηρείξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεί πφξνπο ηεο θνηλσλίαο γηα λα παξάγεη έλα 

απνηέιεζκα κηθξφηεξν ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη ησλ πφξσλ πνπ ζα 

θαηαλαιψλεη. Ο αληίθηππνο απηψλ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζηελ θνηλσλία κπνξεί λα γίλεη αηζζεηφο θαη κέζσ κηαο ζεηξάο ζπλεπεηψλ φπσο ε 

παχζε ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε γεληθφηεξε 

κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Αλ, 

αληηζέησο, ζεσξήζνπκε φηη φινη νη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε είλαη ηθαλνί λα 

ζπλεηζθέξνπλ πεξαηηέξσ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο, κε ην λα γίλνπλ νη 

ίδηνη πην παξαγσγηθνί (ι.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο), ην 

παξαπάλσ πξφβιεκα κεηαηξέπεηαη ζε κείδνλ δήηεκα γηα ηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη 

εηδηθφηεξα ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.(Παξνχηεο, ., 2005)  

Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ πφξσλ ζεκαηνδνηεί κηα πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο θαη 

καθξνρξφληαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο 

νξγάλσζεο, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη σο  «πφξνο». Απηφ ζεκαίλεη φηη: 
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 Δπηιέγεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη απφ άπνςε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δθπαηδεχεηαη ζπλερψο θαη επηκνξθψλεηαη ψζηε λα ππνζηεξίδεη φιν θαη πην 

πνιχπινθα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 Ακείβεηαη γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πεηπραίλεη. 

 Δξγάδεηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε νξγαλσζηαθή αιιαγή 

ζεσξείηαη φρη κφλν θπζηνινγηθή αιιά θαη αλακελφκελε.  

Απηφο ν ηξφπνο δηνίθεζεο ππνζηεξίδεη ηελ «αθνζίσζε» ελψ μεθεχγεη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ «ειέγρνπ».(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, ., 2001) 

Ήηαλ πνιχο ν δξφκνο , βέβαηα, κέρξη λα θηάζεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο λα 

ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη λα ζεσξείηαη ζηνηρείν 

πνπ πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

Παξφκνηνη πξνβιεκαηηζκνί θαη ζθέςεηο έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Πψο, δειαδή, ε εθπαίδεπζε ζα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ ηεο φπσο απηφο 

νξίδεηαη απφ ην ζχληαγκα πψο ζα πεηχρεη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο. Ση 

είλαη απηφ πνπ θάλεη ηα ζρνιεία απνηειεζκαηηθά , ηη ραξαθηεξίδεη ηελ Δθπαίδεπζε 

πνηφηεηαο θαη πψο απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά εάλ: 

« Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγεικά ηνπο έρεη ζεηηθή 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε». . Δμεηάζηεθε ζηελ αξρή αλ ε εξεπλεηηθή 

πξφηαζε πξνζαξκνζκέλε θαηάιιεια  ηζρχεη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Αλ, 

δειαδή, γεληθά ε επαγγεικαηηθά ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Καηφπηλ ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επεθηάζεθε ζην ρψξν ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα δηήξθεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 έσο ην, Ηαλνπάξην ηνπ 

2011. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά , 

έγγξαθα νξγαληζκψλ θαη ην δηαδίθηπν. 

 

3.1 σέζη επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ και παπαγυγικψηηηαρ 

3.1.1 Ιζηοπική αναδπομή 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζεκεηψλεηαη κηα βαζηθή αιιαγή ζηελ νηθνλνκία πνπ απφ 

αγξνηηθή θαη νηθνγελεηαθή γίλεηαη βηνκεραληθή. Ξεθηλά ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

Οη άλζξσπνη γίλνληαη βηνκεραληθνί εξγάηεο θαη νη κεγάινη νξγαληζκνί ςάρλνπλ 

ηξφπνπο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Ο Taylor, ηδξπηήο ηνπ «επηζηεκνληθνχ 
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κάλαηδκελη» ην 1911 εηζάγεη κεζφδνπο φπσο νη κειέηεο ρξφλνπ θαη θηλήζεσλ, ηα 

κηζζνινγηθά θίλεηξα θαη κέηξα απνδνηηθφηεηαο. Σν 1920 ν Mayo, ηδξπηήο ηνπ 

«θηλήκαηνο αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ» κε ηα πεηξάκαηα Hawthorne επηρεηξεί λα 

δηαπηζηψζεη αλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Με έθπιεμε δηαπηζηψλεη φηη θαη άιινη παξάγνληεο , δηαθνξεηηθνί 

απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο , έρνπλ ηε δχλακε λα βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγή, φπσο νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ςπρνινγία θάζε αηφκνπ.  

Ζ πξνζέγγηζε ησλ «Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ» (The Human Relations Approach) 

επεξεάδεηαη απφ δχν ηάζεηο. 

1. Σν ―θαηλφκελν Hawthorne‖ κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ E. Mayo πνπ σο ηάζε 

επηθξάηεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1930. Οη επηρεηξήζεηο πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα 

πην αλζξψπηλε πξνζέγγηζε ζηηο ζρέζεηο εξγνδνζίαο-εξγαδνκέλσλ. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ 

φηη ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη  σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ζρέζεηο εξγνδνζίαο-εξγαδνκέλσλ. Σν αηηηνθξαηηθφ πξφηππν πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ε πξψηε ζρνιή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ήηαλ ε άκεζε ζρέζε κεηαμχ 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, έηζη φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ-εξγνδνζίαο (Μπνπξήο 2005). Απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ’30 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 θπξηάξρεζε ην ζιφγθαλ 

«Έλαο ηθαλνπνηεκέλνο εξγάηεο είλαη έλαο παξαγσγηθφο εξγάηεο», θπξίσο ζηε 

δηνηθεηηθή ζθέςε θαη θηινζνθία ησλ νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ. 

2. Οη Αλζξψπηλνη Πφξνη (The Human Resource Approach) κε βαζηθνχο εθπξνζψπνπο 

ηνπο: Basil Georgopoulos, Douglas McGregor, Rensis Likert, Chris Argyris πνπ 

επηθξάηεζε σο ηάζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. Ζ βαζηθή παξαδνρή ήηαλ φηη ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο είλαη ν Αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Ζ βαζηθή 

δνμαζία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ έλα δπλακηθφ πνπ 

ζέινπλ λα ην αλαπηχμνπλ αμηνπνηψληαο ην ηαιέλην ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο 

θιπ. Δάλ ζπλεπψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ην ηαιέλην ηνπο κέζα 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηφηε ηφζν ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο φζν θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο βειηηψλεηαη. Σν ζθεπηηθφ ηεο θηινζνθίαο απηήο είλαη φηη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο θάλεη ηε δηαθνξά θαη θξίλεη ηελ επηηπρία. Δάλ αμηνπνηείηαη 

ζσζηά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζαθψο εληζρχεηαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά κε ηελ πξψηε ηάζε είλαη φηη δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο 

εξγαδνκέλσλ θαη παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. (Kahn 1960). 
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 Ο Mc Gregor, ζπγθεθξηκέλα,  κε ηε ζεσξία  Τ εηζάγεη κηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ νδεγεί ζηελ εηζαγσγή ζρεδηαζκψλ εξγαζίαο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ , πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα.(Montana, P. θαη Charnov, B., 

2002) 

Απφ ηφηε θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’70, ίζσο θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζρνιήο ησλ 

Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

παξνπζηάδεηαη έληνλν θαη ππάξρεη αθζνλία ζρεηηθψλ άξζξσλ θαη δεκνζηεχζεσλ, ελψ, 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά ην ελδηαθέξνλ αξρίδεη λα αηνλεί . Οη ιφγνη γηα ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεπκάησλ δελ είλαη πιήξσο γλσζηνί, αιιά γίλνληαη 

ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη εκπεηξηθέο έξεπλεο δελ κπφξεζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ (ζε πςειφ πνζνζηφ) ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε επίδνζε.  

Παξφια απηά, ε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί ζε κειέηεο, νη 

νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο νδνχο, θαηαιήγνπλ ζε ζαθή 

ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηθαλνπνίεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο, 

άιιεο νξίδνληαο ηελ πξψηε σο αίηην θαη ηε δεχηεξε σο απνηέιεζκα θαη άιιεο ην 

αληίζηξνθν νξίδνληαο, δειαδή, ηε δεχηεξε  σο αίηην θαη ηελ πξψηε  σο απνηέιεζκα.  

Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα  εζηηάδνληαλ 

ζηε δηεξεχλεζε θπξίσο ζεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν απηψλ κεηαβιεηψλ, αιιά 

θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο παξάγνληεο πνπ κεζνιαβνχλ. Σν ζθεπηηθφ απηψλ ησλ 

εξεπλψλ ήηαλ φηη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

επεξέαδαλ ηε θχζε ηεο ζρέζεο ηθαλνπνίεζε – παξαγσγηθφηεηα θαη φηη αλ απηνί δελ 

αλαγλσξίδνληαλ θαη δελ ειέγρνληαλ ηφηε δελ ζα πξνέθππηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί είλαη: ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ, ην 

επίπεδν εξγαζίαο, ε αθνζίσζε, ην αηνκηθφ επίπεδν ζηαδηνδξνκίαο, ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη θαη νη νξγαλσηηθέο πηέζεηο γηα παξαγσγηθφηεηα. ε γεληθέο 

γξακκέο, ε έξεπλα ησλ ελδηάκεζσλ κεηαβιεηψλ είρε σο απνηέιεζκα λα βξεζνχλ πην 

ηζρπξέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα απφ απηέο ηνπ 

παξειζφληνο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε πξνζέγγηζε απνηειεί έλα βήκα πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε, νη νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο κπνξεί λα βξεζνχλ απνηεινχλ απιέο 

ζπλαθεηαθέο αλαιχζεηο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πνηα 

κεηαβιεηή είλαη ην αίηην θαη πνηα ην απνηέιεζκα. (Jewell, L.N. & Siegall, M.,1990)  

Έρεη βξεζεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηη: 
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 Ζ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηηο απνπζίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ  

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή θαη κάιηζηα αξλεηηθή αιιά είλαη ρακειή θαη απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζρέζε απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηηο εθνχζηεο 

απνπζίεο ηνπ εξγαδφκελνπ παξά ζηηο ζπλνιηθέο απνπζίεο ηνπ (Steers & Porter, 1983) 

θαζψο νη απνπζίεο κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ έλα πιήζνο θαηαζηάζεσλ πνπ λα 

είλαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ φπσο κηα αζζέλεηα, νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ή θάπνην αηχρεκα. Ζ χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηηο εθνχζηεο απνπζίεο ζεκαίλεη φηη φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο 

είλαη έλαο εξγαδφκελνο ηφζν ιηγφηεξεο απνπζίεο ζα θάλεη. 

 Έλα απφ ηα πην ζπζηεκαηηθά επξήκαηα ζηε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη ε αξλεηηθή ζρέζε πνπ παξνπζηάδεη κε ηελ θηλεηηθφηεηα 

πξνζσπηθνχ , φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν Hulin ην 1966 θαη  1968 (McCormick, E. J. & Ilgen, D., 1985).  

πσο έρεη απνδεηρζεί, ινηπφλ, εξεπλεηηθά νη δπζαξεζηεκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξαηηεζνχλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο απ’ φηη απηνί πνπ 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη. Πεξαηηέξσ έξεπλεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα (Jackofsky & 

Peters, 1983) έδεημαλ φηη ε ζρέζε απηή κπνξεί λα επεξεάδεηαη σο πξνο ηελ έληαζε 

απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε χπαξμε ελαιιαθηηθήο εξγαζίαο θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνδείρζεθε απφ ηνπο Steers & Porter (1983) φηη αθφκε θη έλα πνιχ 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ άηνκν είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ ηελ 

εγθαηαιείςεη αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο ελαιιαθηηθέο εξγαζίεο, 

εχξεκα ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, φπνπ βξέζεθε φηη ε 

έληαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη 

ρακειήο αλεξγίαο (Steers & Porter, 1983). Σέινο έρεη βξεζεί πσο ε ζρέζε 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ επεξεάδεηαη θαη απφ 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη απφ ηελ 

ειηθία θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιχ πην εχθνιν 

γηα έλα λέν δπζαξεζηεκέλν απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη ρσξίο νηθνγελεηαθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, λα παξαηηεζεί απφ απηή, απ’ φηη γηα έλα εμίζνπ 

δπζαξεζηεκέλν, αιιά κεγαιχηεξν ζε ειηθία εξγαδφκελν κε πεξηζζφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο (Schultz, 1982) 
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 Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη βξεζεί λα ππάξρεη θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο κεηαβιεηέο. Έρεη βξεζεί, επί παξαδείγκαηη, φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ 

άθημε ζην ρψξν εξγαζίαο θαλεξψλεη ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ θαηά πνιχ 

ρακειφηεξν επίπεδν θαξδηαθψλ ξπζκψλ (πξάγκα ζεηηθφ) απφ ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο 

εξγαδφκελνπο (Jewell & Siegall, 1990).  

 Δλψ απφ ηνλ Vroom (1964) βξέζεθε επίζεο λα ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εξγαζία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζεσξεζεί σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή, ηφηε ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα παξαγφλησλ πνπ επηθξαηνχλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο θαη έρνπλ είηε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο είηε κε ην 

πιαίζην ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε εξγαζία (π.ρ. εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηζζφο, σξάξην 

εξγαζίαο θ.η.ι.) είηε κε παξάγνληεο αηνκηθνχο θη ελδνγελείο.  

 

3.1.2  Η επαγγελμαηική ικανοποίηζη αςξάνει ηην παπαγυγικψηηηα 

χκθσλα κε ηνλ Sutermeister (1969), ε παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη 

απφ δχν παξάγνληεο: ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαη απφ ην βαζκφ ππνθίλεζήο ηνπο. Πνηα είλαη φκσο ε ζρέζε κεηαμχ 

ππνθίλεζεο, βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο; Οη Georgopoulos et al 

(1957), αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «Αλ ν εξγαδφκελνο ζεσξεί ηελ πςειή (ή 

ρακειή) παξαγσγηθφηεηα σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ…, ζα έρεη ηελ ηάζε λα έρεη πςειή (ή ρακειή) 

παξαγσγηθφηεηα…». 

Κάζε επηρείξεζε, φπσο είλαη γλσζηφ, ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε 

νπνία φκσο δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ ή δηαθήκηζε. 

πσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη Bowen θαη Schneider (1985), γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (θαη 

επνκέλσο ηα έζνδα), πξέπεη πάλσ απ’ φια λα ππάξρεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, κε κεγάιν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δπνκέλσο, κηα ηξάπεδα, φπσο θαη θάζε 

επηρείξεζε -ηδηαίηεξα εθείλεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο- ρξεηάδεηαη 

ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδνκέλνπο. 
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Οη  Cano θαη Miller (1992) αλαγλψξηζαλ  φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή  

ζρέζε κεηαμχ ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία.  

Παξαηήξεζαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ  ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία επεξέαδαλ  άκεζα ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηέβαιαλ  ζηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο  γηα ην αλ ζα παξίζηαλην ή φρη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

βάξδηεο ή γηα ην αλ ζα εγθαηέιεηπαλ  ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο 

ηε κειέηε ηνπ  «Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία: αλαγθαηφηεηα ή πνιπηέιεηα;» ν 

Παξνχηεο (2005) αλαθέξεηαη ζε ηξεηο ηέηνηεο έξεπλεο: 

 Μηα κεγάιε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη MacDuffie θαη Krafcik (1992) ζε 70 

εξγνζηάζηα ζε 17 ρψξεο θαηέιεγε, κεηαμχ άιισλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

νξγαληζκνί, νη νπνίνη έθαλαλ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο «ππέξ-εηδηθεπκέλνπ» εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηθαλνχ ζρεδφλ 

κφλν γηα καδηθή παξαγσγή, είραλ κηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα (1 πξντφλ ζε 30 ψξεο 

έλαληη 22 σξψλ) θαη πνηφηεηα (0,8 ειαηησκαηηθά ζηα 100 έλαληη 0,5 ζηα 100) ζε 

ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηξαηεγηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ πνπ είραλ ζαλ θχξην ζηφρν, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ αχμεζε ηεο γεληθφηεξεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Οη Delery θαη Doty (1996) έδεημαλ φηη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθήξκνδαλ 

μερσξηζηά ή θαη ζε ζπλδπαζκφ ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ 

παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ, είραλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο ήηαλ: α. Ζ χπαξμε ειθπζηηθψλ πξννπηηθψλ εξγαζηαθήο εμέιημεο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, β. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ, γ. Ζ ηθαλνπνηεηηθή πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξίαο, δ. Ζ αζθάιεηα 

πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία (εμαζθάιηζε εξγαζίαο ζην κέιινλ), ε. Ζ νξζή (θαη δίθαηε) 

θαηαλνκή εξγαζηψλ θαη ηθαλνηήησλ, ζη. ε πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο γηα πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, θαη δ. Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Πην πξφζθαηα, ε παγθφζκηα εηαηξία ζπκβνχισλ Watson Wyatt (2001), ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα ειέγμεη ηε ζρέζε ελφο δείθηε πξαθηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (Γείθηεο Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Human 

Capital Index) κε ηελ αμία πνπ απνιακβάλνπλ νη κέηνρνη ζε θάζε επηρείξεζε, έζεζε 

ην εξψηεκα «Δίλαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

πνπ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε αγνξαία αμία ή κήπσο νη νηθνλνκηθά επηηπρεκέλεο 
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επηρεηξήζεηο απιά θαη κφλν έρνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα δηαζέζνπλ ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ;». Σα δηαρξνληθά δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε ακεξηθαληθέο, θαλαδηθέο θαη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο νδήγεζαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη φρη κφλν ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ νθέινπο, αιιά είλαη απηέο νη πξαθηηθέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην νηθνλνκηθφ φθεινο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε (γηα ηα επξσπατθά 

δεδνκέλα) θαηέδεημε 19 πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζε κία αχμεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά 26%. Γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ, ρσξίζζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ην δείθηε 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηείραλ, θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νκάδα κε ην 

ρακειφηεξν δείθηε είρε κέζε εηήζηα αχμεζε θεξδψλ ηεο ηάμεο ηνπ 21%, ε κεζαία 

39% θαη ε νκάδα κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πςειφ δείθηε, έδεημαλ πνζνζηφ 

αχμεζεο 64%. Ζ Watson Wyatt επηρείξεζε λα πνζνηηθνπνηήζεη απηή ηε ζρέζε θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα αχμεζε θαηά κηα ηππηθή απφθιηζε ζε 43 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζπλδπάδεηαη κε κηα αχμεζε ηεο αγνξαίαο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά 47%6.(Παξνχηεο, ., 2005) 

Ζ επηξξνή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ  ζηελ απφδνζε θαη 

ζηελ αξηζηεία γηα  ηελ πνηφηεηα  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα) θαίλεηαη πνιχ μεθάζαξα ηφζν ζην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο 

φζν θαη ζην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

Σο EFQM  

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη Δπξσπατθέο Δηαηξείεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ πνηφηεηα δελ αλαθέξεηαη, πιένλ, κφλν ζην πξντφλ ή ζηελ ππεξεζία, 

αιιά θαη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηα απνηειέζκαηα, ζηνπο πειάηεο, θαη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

πλεηδεηνπνηψληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή, κεγάιεο Δπξσπατθέο Δηαηξείεο, 

ίδξπζαλ ην 1988, ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο-European 

Foundation For Quality Management (EFQM) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

θαζηέξσζε, εληαίσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζήο ηνπο, 

αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ο EFQM αλαγλσξίδνληαο θαη εθθξάδνληαο ηελ 

αλάγθε απηή δεκηνχξγεζε ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο (European Quality 

Award). Σν βξαβείν απνλέκεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηελ Δπξσπατθή Δπηρείξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν επίπεδν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηε Γπηηθή 
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Δπξψπε. Γηα λα θεξδίζεη κηα εηαηξεία ην βξαβείν απηφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηελ απνθαζηζηηθή ηεο ζπλεηζθνξά ζηελ ππφζεζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

δει. ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ άκεζα ή έκκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ηελ επηρείξεζε, 

πειαηψλ, κεηφρσλ, εζσηεξηθψλ πειαηψλ, θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

βξαβείνπ πξνζδηνξηζκέλεο κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο δπλαηφηεηα παξεξκελείαο απφ ην 

EFQM απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ζηελ Οιηθή Πνηφηεηα γηα 

θάζε Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ. Σν βξαβείν ζηαζκίδεη 9 θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο:  

σήμα 3.  Κπιηήπια Δςπυπαφκοω Βπαβείος Ποιψηηηαρ 

 

Πεγή: http://ierapetra.files.wordpress.com/2008/04/4barometers1.pdf/5-2-2011 

. 

Σν θξηηήξην «Γηνίθεζε  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» εμεηάδεη πψο ν νξγαληζκφο 

απειεπζεξψλεη ην πιήξεο δπλακηθφ ησλ αλζξψπσλ ηνπ γηα λα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο 

εξγαζίεο ηνπ αμηνινγψληαο ηελ: 

1.Δπηηάρπλζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

2.Αλάπηπμε ησλ θξίζηκσλ εηδηθνηήησλ  κέζσ εθπαίδεπζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

3. πλερή ζπκθσλία θαη αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ.  

4. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ. 

Σν θξηηήξην «Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ» εμεηάδεη πνηα είλαη ηα αηζζήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ αμηνινγψληαο ηελ: 

1. Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία πγείαο.  

2. Δπηθνηλσλία, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε.  
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3. Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ θαη ζρεδηαζκφ θαξηέξαο.  

4. Γλψζε ησλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο, ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ νξάκαηνο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ.  

5. Γλψζε εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο νιηθήο πνηφηεηαο.  

6. Αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε. 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ην βξαβείν απνδίδεη ην 18% ηεο βαξχηεηαο ζηα ζηνηρεία  πνπ 

αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Μάιηζηα ζην δξφκν πξνο ηελ πνηφηεηα 

αλαγλσξίδεη φηη ην 9% ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο  ή αιιηψο ην 18% ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο αθνξνχλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (http://www.efqm.org/ (05/02/2010) 

Σο ΚΠΑ(C.A.F.) 

ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε εθαξκφδεηαη απφ αξθεηνχο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ην ΚΠΑ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ)- Common Assessment 

Framework (C.A.F.) -είλαη έλα εξγαιείν δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, έρεη επεξεαζηεί 

απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο 

(European Foundation Quality Management - EFQM) θαη ην πξφηππν ηνπ 

Γεξκαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ Speyer θαη επηηξέπεη ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. ηφρνο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ΚΠΑ είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα γηαηί ηα άξηζηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε, ηνπο πειάηεο 

/πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία εμαξηψληαη απφ ηελ εγεζία, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ΚΠΑ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ 

πξψηε έθδνζε παξνπζηάζηεθε ην 2000 θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε ην 2002. 

Απφ ην 2000 έσο ην 2009 πεξίπνπ 1800 επξσπατθέο ππεξεζίεο δεκφζηεο δηνίθεζεο  

θαη πνιιέο άιισλ ρσξψλ, φπσο ε Κίλα, εθάξκνζαλ ην ΚΠΑ γηα λα βειηηψζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη 

Απνδνηηθφηεηαο, (2007), Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α.), Αζήλα.) 
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σήμα 4.  Η δομή ηος ΚΠΑ  

 
Πεγή: Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο 2006 

 

Ζ δνκή ησλ ελλέα θξηηεξίσλ πξνζδηνξίδεη ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζε νπνηαδήπνηε νξγαλσηηθή αλάιπζε. Σα θξηηήξηα 1 έσο 5 αθνξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο κηαο νξγάλσζεο. Οη πξνυπνζέζεηο θαζνξίδνπλ ην ηη θάλεη ε νξγάλσζε 

θαη πψο πξνζεγγίδεη ηα έξγα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, ψζηε λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Σα θξηηήξηα 6 έσο 9 αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη ε 

δεκφζηα νξγάλσζε σο πξνο ηνπο πνιίηεο/πειάηεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ 

θνηλσλία θαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα κέζσ κεηξήζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο. Μεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ 

ηκήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ (νη πξνυπνζέζεηο – αηηίεο) θαη ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο (ηα 

απνηειέζκαηα-ζπλέπεηεο) ππάξρεη ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο 

χκθσλα κε ην 3ν Κξηηήξην ηνπ  ΚΠΑ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ε ίδηα ε 

νξγάλσζε θαη ην  ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

ππάιιεινη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

κε άξηζην ηξφπν νξίδεη ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο. Ο ζεβαζκφο, ν δηάινγνο, ε 

ελδπλάκσζε θαη επίζεο ε παξνρή ελφο αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο είλαη 

ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα ηελ εμαθάιηζε ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ ζηελ πνξεία πξνο ηελ αξηζηεία. Ζ νξγάλσζε δηαρεηξίδεηαη, αλαπηχζζεη θαη 

απειεπζεξψλεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή, ψζηε λα 
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δηεπξπλζεί ε έθηαζε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο φθεινο ηφζν ηεο 

νξγάλσζεο φζν θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο. Οη ππάιιεινη πξέπεη λα βνεζνχληαη ψζηε λα 

επηηπγράλνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. εκαληηθή δηάζηαζε ηεο δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ είλαη ε κέξηκλα γηα λα ληψζνπλ θαιά νη ππάιιεινη 

 Σν 7
ν
 Κξηηήξην ηνπ ΚΠΑ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία επηηπγράλεη ε 

δεκφζηα νξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα, ηα θίλεηξα, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θαη αθνξά φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

δεκφζηαο νξγάλσζεο 

Μειεηψληαη απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

αιιά θαη απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηε δηνίθεζε θαη ηα 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ θαξηέξα θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ, ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ, ηελ  παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ακεξνιεςία επηθνηλσλία. 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε χπαξμε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ζηα απνηειέζκαηα (Κξηηήξηα 3 θαη 7 αληίζηνηρα), γεγνλφο πνπ 

δειψλεη πφζν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

απφδνζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο 2006) 

 

3.1.3 Η παπαγυγικψηηηα αςξάνει ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη  

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ ππνζηεξίδεη φηη ε κηθξή ζεηηθή ζρέζε πνπ 

παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα, δειαδή ε 

παξαγσγηθφηεηα είλαη απηή πνπ ζπληειεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη φρη ην αληίζεην. 

Μηα αλαζθφπεζε ηνπ Vroom (1964), επηβεβαίσζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, φηη 

δειαδή νη πην παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη θαίλνληαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ιηγφηεξν παξαγσγηθνχο. 

Οη Lawler & Porter (1967) ήηαλ νη πξψηνη πνπ ζεψξεζαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα σο 

αίηην παξά σο απνηέιεζκα. χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ εξεπλεηψλ, ην επίπεδν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαζνξίδεη ην χςνο ησλ ακνηβψλ (εμσγελψλ ή ελδνγελψλ) πνπ ζα 

ιάβνπλ νη εξγαδφκελνη θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο αθνχ αμηνινγεζνχλ σο πξνο ην 

πφζν δίθαηεο είλαη, θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, πνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο δελ είλαη ζεηηθή 

αιιά αξλεηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη ακνηβέο δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ή φηαλ ζπλδένληαη αξλεηηθά κε απηή, π.ρ. φηαλ νη ιηγφηεξν 
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απνδνηηθνί εξγαδφκελνη παίξλνπλ ηζφηηκεο ή θαη κεγαιχηεξεο ακνηβέο απφ ηνπο πην 

παξαγσγηθνχ (Steers & Porter, 1983).  

 

3.2 σέζη ηηρ ποιψηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

ηυν εκπαιδεςηικϊν 

Ζ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απνηειεί πξψηηζην δεηνχκελν γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ κία 

απφ ηηο νπνίεο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπ. 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην φηη ε 

πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηε ζθαηξηθή άπνςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αμία ηνπ σο αηφκνπ (Young, 1998), φζν θαη απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί απφ ην επάγγεικα ηνπ, φρη κφλν σο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ, αιιά θαη σο ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ γεληθφηεξα (Perie, 

Baker& Whitener,1997). Έηζη, ε θαηαλφεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ζηήξημεο ελφο 

επηηπρνχο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

H επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Perie et al., 1997). πλδέεηαη αθφκα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ε νπνία ηειηθά επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

(Ashton & Webb, 1986).  

χκθσλα κε ηνπο Smith θαη Ross (2001), νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη νη ζπλζήθεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Έηζη, έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα πνπ δελ 

πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο νχηε ζηνπο καζεηέο ηνπ.(Μαηζαγγνχξαο, 

Ζ., Μαθξή-Μπφηζαξε, Δ.,2003) 

Ζ Παπαλανχκ, Ε.,(2003) ζεσξεί φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αληίιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην έξγν ηνπο είλαη δχν 

πηπρέο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην 

επάγγεικα σζεί ην άηνκν λα ππεξβεί ηηο πξνθαζνξηζκέλεο, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ ππνρξεψζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ (extra behavior),  πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.  Δπηπξφζζεηα ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο 



 88 

απνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάδεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη θαλείο γηα ηελ 

επηηπρή άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ην βαζκφ επηκνλήο ηνπ φηαλ 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαζψο θαη ηηο επηινγέο ηνπ, θαηά ζπλέπεηα, επεξεάδεη θαη 

ηελ ίδηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη δήηεκα κείδνλνο 

ζεκαζίαο αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. 

Ο Mertler (1992) έδεημε φηη δηαθνξεηηθφ επίπεδν  ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαηεγνξεκαηηθά είρε επηπηψζεηο 

ζηνπο καζεηέο ηνπο. Ο Mertler ζπλέρηζε επηζεκαίλνληαο φηη ηα πςειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηα ρακειά  επίπεδα δπζαξέζθεηαο είραλ ζεηηθέο 

επηπηψζεηο  ζηε βειηίσζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ  

Ο Bingham (1996) πξφηεηλε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο θαη αληηιήςεηο γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλαδέιθσλ  ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπ δαζθάινπ. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίεο ηειηθά επεξεάδνπλ ηα επίπεδα επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Ο Milanowski (2000) ππνζηήξημε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ , θαζψο θαη ε  πνηφηεηα ησλ ζρνιείσλ έρνπλ φια ηε 

δπλαηφηεηα λα βειηησζνχλ  αλ κεησζεί ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα. 

Ο Nwachukwu Prince Ololube δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ πεξηνρή έξεπλαο 

ήηαλ ην  Rivers State θαη ν πιεζπζκφο ηεο κειέηεο απνηειείην απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ  680 ζπκκεηέρνληεο πνπ  επηιέρζεθαλ 

ηπραία  κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, αλαθέξεη ν 

εξεπλεηήο,   ζπκθψλεζαλ  κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο , ηελ 

ππνθίλεζε  θαη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία  πλνιηθά, νη πεγέο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο, νη 

αλάγθεο αζθάιεηαο, νη θνηλσληθέο αλάγθεο,  απηνεθηίκεζεο θαη απηνπξαγκάησζεο  

είλαη ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα  ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ησλ 

δαζθάισλ ηεο Νηγεξίαο.  

Ο John T. Huysman (2008) αλαθέξεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ  ε έθζεζε «Έλα έζλνο ζε 

θίλδπλν- A Nation at Risk». δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

δεθαεηίεο πξηλ ζηελ Ακεξηθή, έγηλε κεγάινο ιφγνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 
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κεηαξξχζκηζε, ηε ινγνδνζία, θαη ην πην ζεκαληηθφ, ην ζέκα ηεο πξνζέιθπζεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 2001 απηφ κεηαθέξζεθε  ζε 

νκνζπνλδηαθή  λνκνζεζία κε ην: «Καλέλα παηδί δε κέλεη  πίζσ - No Child Left 

Behind (NCLB)». Ζ επηξξνή ηεο  νκνζπνλδηαθήο λνκνζεζίαο  ζηελ εθπαίδεπζε 

δεκηνχξγεζε λέεο πξνθιήζεηο γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Ακεξηθήο. 

Οη Wu θαη Short (1996) παξαηήξεζαλ φηη θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεηψπηδαλ λέεο 

πξνθιήζεηο κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, άξρηζαλ λα 

ακθηζβεηνχλ ηα  θίλεηξα, ηνπο ζηφρνπο, θαη ηελ εμνπζία ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ, 

δεκηνπξγψληαο  κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλέβαιε ζηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

δαζθάινπ ζηελ ηάμε θαη ζηε κείσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηδφζεψλ ηνπο. Δπεζήκαλαλ 

επίζεο φηη φηαλ ε δέζκεπζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  ήηαλ πεξηνξηζκέλε, νη πξνζδνθίεο 

ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κεησλφηαλ.  Οη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα 

δηαηεξήζνπλ έλα απνδεθηφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο  ηθαλνπνίεζεο γηα  λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε δέζκεπζή ηνπο φρη  κφλν απέλαληη  ζην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο. Ο 

ελζνπζηαζκφο θαη ε δέζκεπζε ελεζάξξπλε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνεηνηκάδνληαη  

θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη  δεμηφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο λα δεκηνπξγνχλ έλα πνηνηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο απαξαίηεην γηα 

ηνπο καζεηέο. 

 Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηε δηδαζθαιία θαη ην κέιινλ ηεο Ακεξηθήο  - National 

Commission on Teaching and America’s Future (φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Hutchinson 

& Sundin, 1999) αλαθάιπςε φηη ηα επηηεχγκαηα  ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαλ  πην 

ζεηηθά  απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο απφ φ, ηη απφ νπνηνδήπνηε άιιν  ζρνιηθφ 

παξάγνληα, ίζσο ηφζν φζν ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ  θαη ηεο νηθνγέλεηά ηνπο  

Ζ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ αθηεξψλεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη αλάιπζε πνζνηηθψλ, δηεζλψο ζπγθξίζηκσλ δεηθηψλ , πνπ εθδίδεη 

εηεζίσο ζην «Δθπαίδεπζε κε κηα καηηά -Education at a Glance». Οη δείθηεο απηνί 

επηηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο λα ραξάζζνπλ πνιηηηθέο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο λα βιέπνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα ππφ ην πξίζκα ησλ 

επηδφζεσλ ησλ άιισλ ρσξψλ θαη καδί νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ λα ζηεξίδνπλ θαη λα 

επαλεμεηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Ζ έθδνζε  Education at a Glance - Γείθηεο ηνπ ΟΟΑ 2009 ,  δεκνζηεχηεθε ζε κηα 

επνρή πνπ φια ηα κάηηα ήηαλ επηθεληξσκέλα ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο. Παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία κέρξη ην 
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2007, ε έθδνζε απηή δελ κπνξεί αθφκε λα αμηνινγήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο θξίζεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αιιά παξέρεη κηα πινχζηα, ζπγθξίζηκε θαη ελεκεξσκέλε 

ζεηξά δεηθηψλ πνπ αληαλαθινχλ κηα ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψο. Οη 

δείθηεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο  πνπ 

επελδχνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ θαη  εμειίζζνληαη ηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο  θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  

επελδχζεσλ. Οη δείθηεο είλαη νξγαλσκέλνη ζεκαηηθά, θαη θάζε έλαο  

ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνιηηηθήο θαη ηελ εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Δλφηεηα Α: Οη εθξνέο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο κάζεζεο 

Δλφηεηα Β
:
 Οηθνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ επελδχνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

Δλφηεηα Γ: Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή θαη εμέιημε 

Δλφηεηα Γ: Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα παξέρεη δείθηεο γηα ην ρξφλν δηδαζθαιίαο, ην ρξφλν εξγαζίαο θαη 

ηνπο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ απνηεινχλ κφλν κνρινχο πνιηηηθήο πνπ 

κπνξεί λα ρεηξαγσγεζνχλ αιιά παξέρνπλ επίζεο  πιαίζην γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη  ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο, γηα 

πξψηε θνξά, παξνπζηάδνληαη  ζηνηρεία απφ ηε Γηεζλή έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε Teaching and Learning International Survey (TALIS) 
5
ζρεηηθά κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, 

θαζψο θαη ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, 

θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ. 

                                                
5
 TALIS είλαη ε λέα Γηεζλήο Έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ  ΟΟΑ 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζε 23 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ TALIS 

επέιεμαλ λα επηθεληξσζεί ε έξεπλα  ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο πηπρέο ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ κπνξνχλ λα  επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο ζηα ζρνιεία: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο, αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλαηξνθνδφηεζε, θαη εγεζία ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε: www.oecd.org / edu / TALIS 
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ην δείθηε Γ5 (Πφζε απνδνρή θαη αλαηξνθνδφηεζε ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο) αλαθέξεηαη φηη: 

 Αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε έρνπλ έληνλε ζεηηθή επίδξαζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί  αλαθέξνπλ φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε  απμάλνπλ  ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 

νδεγνχλ  ζε αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαη απμάλνπλ  ζεκαληηθά ηελ 

αλάπηπμή ηνπο  σο εθπαηδεπηηθνί. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε ζρνιεία πνπ αηζζάλνληαη φηη 

δελ ηνπο  πξνζθέξνπλ αληακνηβέο ή αλαγλψξηζε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Σα ηξία 

ηέηαξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αλέθεξαλ φηη ζα δε ζα ειάκβαλαλ ακνηβή ή αλαγλψξηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Παξφκνην πνζνζηφ αλέθεξε φηη  δελ 

ζα ειάκβαλε θακηά  αλαγλψξηζε γηα λα είλαη πην θαηλνηφκν ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Απηφ δείρλεη κηα κηθξή ζεηξά πξνζπαζεηψλ ησλ ρσξψλ γηα πξνψζεζε ησλ  ζρνιείσλ 

σο νξγαληζκψλ  κάζεζεο πνπ επλννχλ ηε ζπλερή βειηίσζε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε ζρνιεία πνπ δελ εμεηάδνπλ ην 

ζέκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο. Σα ηξία ηέηαξηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  αλέθεξαλ φηη ν δηεπζπληήο  ηνπ ζρνιείνπ  ηνπο δελ ιακβάλεη κέηξα 

γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκηζκαηηθή αληακνηβή κηαο δηαξθνχο  

ρακειήο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλέθεξαλ φηη, ζηα ζρνιεία ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα απνξξηθζνχλ ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο θησρήο επίδνζεο. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ζηε Μαδξίηε εγθξίζεθε ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε πνπ είλαη θαηάιιειν γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ ηνπο, απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή έσο ην 

παλεπηζηήκην θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

ην ΚΠΑ γηα ηελ εθπαίδεπζε δηαηεξνχληαη ηα 9 θξηηήξηα θαη ηα 28 ππνθξηηήξηα ηνπ 

ΚΠΑ γίλεηαη φκσο: 

 Μηα πξνζαξκνγή ησλ φξσλ, φπσο π.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη ν «φξνο καζεηέο -

learners» αληί γηα «πνιίηεο πειάηεο-citizen customer» θαη «ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο -education and training institutions» αληί « δεκφζηνη νξγαληζκνί-public 

organizations»  

 Πξνζαξκνγή ησλ παξαδεηγκάησλ, φια ηα παξαδείγκαηα είλαη απφ ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο 
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 Πξνζαξκνγή ηεο νξνινγίαο 

 Έληαμε δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ: κηαο  εηζαγσγήο ζρεηηθά κε ηε  

ρξήζε κνληέισλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηνπ ΚΠΑ θαη ελφο πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε 

 

Πίνακαρ 4. Γομή ηος ΚΠΑ για ηην Δκπαίδεςζη 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:  Β. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 

1.Ζγεζία 

2.ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο ηεο 

εηαηξείαο  

3. Άλζξσπνη 

4.πλεξγαζίεο θαη πφξνη 

5. Γηαδηθαζίεο 

6.Απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα 

ζηνλ πνιίηε/πειάηε 

7.Απνηειέζκαηα ζηνπο αλζξψπνπο 

8. Απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσλία 

9.Απνηειέζκαηα επηδφζεσλ 

 

Πεγή: CAF and Education, 2010 

 

Ζ απηναμηνιφγεζε κε ην ΚΠΑ  παξέρεη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κηα κεγάιε 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο απφ ηελ άπνςε ηεο δεκηνπξγίαο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.  

Σα θξηηήξηα 1-5 αζρνινχληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ, θαζνξίδνπλ 

δειαδή, ηη θάλεη ην ίδξπκα θαη πψο πξνζεγγίδεη  ηα θαζήθνληά ηνπ  γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  

Σν 3
ν
 θξηηήξην αθνξά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ (People) θαη φπσο 

αλαθέξεηαη « Οη άλζξσπνη είλαη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο! Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο  

θαζνξίδεη ηειηθά ηελ επηηπρία ηνπ ηδξχκαηνο. Ο ζεβαζκφο, ν δηάινγνο, ε ελδπλάκσζε 

θαη επίζεο  ε παξνρή ελφο αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηελ 

πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηελ αξηζηεία. Σν ίδξπκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

δηαρεηξίδεηαη, αλαπηχζζεη θαη απειεπζεξψλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ αλζξψπσλ ηεο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε  επίπεδν  ηδξχκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. …Ζ θξνληίδα ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ  είλαη 

κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαρείξηζεο.»  
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Σα θξηηήξηα 6-9 εζηηάδνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κεηαζηξνθήο  ησλ πξνυπνζέζεσλ, 

ζε απνηειέζκαηα. ηα θξηηήξηα ησλ απνηειεζκάησλ κεηξηνχληαη  

νη  αληηιήςεηο: ηη άπνςε έρνπλ  νη άλζξσπνη, νη πνιίηεο καο / πειάηεο (καζεηέο) θαη ε  

θνηλσλία γηα ην  ίδξπκα. Τπάξρνπλ επίζεο εζσηεξηθνί δείθηεο απφδνζεο νη νπνίνη 

δείρλνπλ πφζν θαιά έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηεζεί-ηα 

απνηειέζκαηα. 

Σν 7
ν
 θξηηήξην αθνξά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ (People results) θαη φπσο 

αλαθέξεηαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηδξχκαηνο εθπαίδεπζεο θαη  θαηάξηηζεο 

επηηπγράλνληαη  ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα, ηα θίλεηξα, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

απφδνζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ. Οη φξνη " άλζξσπνη", "πξνζσπηθφ" ή "εξγαδφκελνη" 

δειψλεη φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  / εθπαηδεπηέο , 

ην πξνζσπηθφ  ζηνπο  ςπρν-θνηλσληθν-ηαηξηθνχο, επηζηεκνληθνχο  θαη ηερληθνχο 

ηνκείο.  

Σν θξηηήξην απηφ θαιχπηεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζην ίδξπκα. Σα 

ηδξχκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ  έξεπλεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ηθαλνπνίεζεο, 

αιιά κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ άιια ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία, φπσο  

νκάδεο εζηίαζεο, εθηηκήζεηο ή ζπλεληεχμεηο εμφδνπ. Μπνξνχλ επίζεο λα εμεηάδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ αλζξψπσλ θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ  δεμηνηήησλ Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα φια ηα είδε ησλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ε απεπζείαο 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο  ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ 

νη  εξγαδφκελνη γηα  ην ίδξπκα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ  

εγεζία ηνπ ηδξχκαηνο θαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ  θαη ησλ  πξντφλησλ , πνπ παξέρεη ην ίδξπκα.  

Σα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ζεηξά απφ δείθηεο 

απφδνζεο  κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ζην πεδίν ηεο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ , ηεο  επίδνζήο ηνπο, ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ, 

ησλ θηλήηξσλ  θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ίδξπκα. 

ηα ππνθξηηήξηα αμηνινγνχληαη: 

 Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ.  

 Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εγεζία θαη ην 

ζχζηεκα δηνίθεζεο 

 Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο:  

Ζ αηκφζθαηξα εξγαζίαο (π.ρ. πψο δηαρεηξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο, ηα παξάπνλα ή ηα 
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πξνζσπηθά πξνβιήκαηα) θαη ε γεληθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ. πψο  

αληηκεησπίδεηαη θαη ελζαξξχλεηαη  ε αληαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  ηκεκάησλ, 

θαηεγνξηψλ, ζρνιψλ, θ.ιπ.).  

Ζ πξνζέγγηζε ζηα θνηλσληθά δεηήκαηα (π.ρ. επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο/ηδησηηθήο δσήο, πγείαο, άλεζε ρψξν εξγαζίαο).  

Ο ρεηξηζκφο ίζσλ επθαηξηψλ θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζην ίδξπκα.  

 Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηελ 

θαξηέξα θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ:  

Ζ ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο λα πξνσζήζεη κηα ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, θαη ηελ πξνψζεζε  ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηαλφεζε  ηνπ 

πξνζσπηθνχ  ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα απνδερζνχλ ηηο 

αιιαγέο.  

Έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε  εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

7.2. Γείθηεο απνηειεζκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο 

Παξαδείγκαηα: 

Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε (π.ρ. επίπεδα απνπζηψλ ή αζζέλεηαο, πνζνζηά 

ελαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνχ, αξηζκφο θαηαγγειηψλ, ρξφλν αζρνιίαο  κε ηηο 

θαηαγγειίεο). 

Γείθηεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε (π.ρ. απνηειέζκαηα  ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο, θιπ). 

Γείθηεο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκκεηνρή (π.ρ. πνζνζηά αληαπφθξηζεο ζε 

έξεπλεο γηα ην πξνζσπηθφ, αξηζκφο θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ, ζπκκεηνρή ζηηο 

εζσηεξηθέο νκάδεο ζπδήηεζεο). 

 (CAF and Education, 2010) 

 

3.3 ςμπεπάζμαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία  είρε ζηφρν λα  δηεξεπλήζεη  εάλ ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγεικά ηνπο έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη νη δχν έλλνηεο είλαη πνιχ 

ζηελά, ακθίδξνκα θαη αλαινγηθά ζπλδεδεκέλεο. Αχμεζε ηεο κηαο ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε θαη ηεο άιιεο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ππνθηλεί 
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ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηέρεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφο, λα έρεη κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, λα είλαη 

δεθηηθφο ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία, λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα επίδνζεο ησλ καζεηψλ θη απηφ 

κεγηζηνπνηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο θαηαβάιιεη λέεο 

πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη νη έλλνηεο 

«επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» θαη «πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» δηαδέρνληαη ε κία 

ηελ άιιε ζηνλ αέλαν θχθιν ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο.  
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ KANO 

Δ ΜΙΑ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ  ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ  ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΤΟΜΟΤ (ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) 
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4.1 Πεπιεσψμενο έπεςναρ 

4.1.1 κοπψρ ηηρ έπεςναρ  

Ζ εξγαζία είλαη πνζνηηθή έξεπλα θαη δηεξεπλά: 

Σελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηνπο Γήκνπο Δπφζκνπ (Γπηηθή Θεζζαινλίθε) θαη Καιακαξηάο 

(Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε), πνηνη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, πνηα ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαζελφο απ’ απηνχο θαη ηέινο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα  κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν πεξηνρψλ 

4.1.2.ςναθείρ έπεςνερ 

ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπλαληά θαλείο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κηα ζεηξά 

απφ κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ δαζθάισλ Σέηνηεο έξεπλεο 

έρνπλ δηεμαρζεί ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Κάλνληαο κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, δηαπηζηψζεθε φηη 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ζέκα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, βξέζεθε φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

θπκαίλεηαη απφ κέηξην έσο πςειφ. 

 Ο Κάληαο (1992), ζε έξεπλα πνπ έθαλε ζε 269 εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, βξήθε φηη νη θχξηεο πεγέο ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη 

απηφ θαζεαπηφ ην επάγγεικα θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζην επάγγεικα (ζπλαδειθηθφηεηα, θιπ.). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θχξηεο πεγέο ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο εληνπίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηηθέο ακνηβέο θαη ζηηο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην επάγγεικά ηνπο. Οη πεγέο, δειαδή, ηθαλνπνίεζεο είλαη ζχκθπηεο κε 

ην επάγγεικα, ελψ νη πεγέο δπζαξέζθεηαο είλαη εμσηεξηθέο θαη εμσηεξηθά 

ειεγρφκελεο (π.ρ. απφ ηελ πνιηηεία). 

 Ο Δ. Γεκεηξφπνπινο (1998) ζε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικά ηνπο 

κεηαμχ 2.844 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ην 1990-92 θαηαιήγεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ην επάγγεικά ηνπο κε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε λα 

ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 
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ζηελ ηθαλνπνίεζε είλαη θαηά ζεηξά ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά, νη 

δηαθνπέο, ε έθηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο, ην θνηλσληθφ 

θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ , ε έιιεηςε ειέγρνπ, ε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ. 

 Ο Α. Κνπζηέιηνο  (2001) εμεηάδεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ 

δαζθάισλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ  πηπρψλ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Σν δείγκα απνηειείηαη 

απφ 354 δάζθαινπο , 28 έσο 59 εηψλ, απφ 40 δεκφζηα ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ην ίδην θαη 

κε ηελ επνπηεία, ελψ ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ακνηβή θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

επθαηξηψλ. Οξηζκέλα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. θχιν, ειηθία, θιπ. ήηαλ 

ζεκαληηθνί πξνάγγεινη ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

 Ζ Ε. Παπαλανχκ (2003) δηεξεπλά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα δείγκα 710 εθπαηδεπηηθψλ (382 ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 328 ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο) κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ην 1999. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο εθθξάδνπλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζπλνιηθά, ηδηαίηεξα νη 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο δειψλνπλ νη 

άλδξεο, νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ θαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία άλσ ησλ 18 εηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη θαηά ζεηξά 

ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ, ε επαθή κε ηνπο καζεηέο, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ελψ ζε δπζαξέζθεηα νδεγνχλ νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη δηάθνξεο 

θαθέο θξίζεηο. Απφ ηνπο παξάγνληεο πιαηζίνπ ζε ηθαλνπνίεζε νδεγνχλ νη ψξεο 

εξγαζίαο, ηα πεξηζψξηα απηνλνκίαο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ νη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαηά πξψηνλ θαζψο θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.
 
 

 Οη Μαθξή- Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο (2003) δηεξεπλνχλ ην βαζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ Διιήλσλ δαζθάισλ θαη 

εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζή ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη δάζθαινη δειψλνπλ πςεινχο βαζκνχο 

ζθαηξηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη φηη ζηε δηακφξθσζή ηεο ζπκβάιινπλ, 

θαηά ζεηξά, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο.  
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ  Δ.  Ενπξλαηδή, Ν. Σζηγγίιε, Α.  

Κνπζηέιηνπ θαη  Δ. Πηληδνπνχινπ (2006) πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππνζηεξίδνπλ  ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ θαη δείρλνπλ πσο ζε γεληθέο 

γξακκέο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο Πην 

αλαιπηηθά, απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζρνιείν πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ―θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο‖ θαη ηνλ 

―άκεζν πξντζηάκελν‖ θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ―ζπλζήθεο εξγαζίαο‖. 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ 

―νξγαληζκφ‖ ζηνλ νπνίν δνπιεχνπλ θαη ηηο ―νηθνλνκηθέο απνδνρέο‖ πνπ παξέρεη ε 

δνπιεηά ηνπο 

 Οη  Ν. Σζηγγίιεο, Δ. Εαρνπνχινπ, Β. Γξακκαηηθφπνπινο (2006)κειεηνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ηελ εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ/ίδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο  θαη δηαπηζηψλνπλ φηη απηνί/έο βηψλνπλ  

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν εμάληιεζεο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ. Δίλαη  πην ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηνλ  πξντζηάκελφ ηνπο θαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ πνπ ιακβάλνπλ. ην δεκφζην ηνκέα είλαη  πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή ηνπο θαη ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Οη Eliophotou Menon & Saitis (2006) δηεξεπλνχλ έμη παξάγνληεο(ζρνιηθφ 

θιίκα, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ζρνιηθή νξγάλσζε, θίλεηξα εθπαηδεπηηθψλ, ν ξφινο 

ηεο δηνίθεζεο γεληθά, παξάγνληεο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ)  πνπ πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ 

αληίιεςε ζρεηηθά κε απηήλ ησλ θνηηεηψλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ζηε Διιάδα. Απφ 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ν πξψηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κε ην ζρνιηθφ θιίκα θαίλεηαη φηη δίλεη ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

ζηνπο δαζθάινπο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη δηεπζπληή εμαζθαιίδεηαη 

φηαλ ππάξρεη ζεβαζκφο πξνο ηνπο δαζθάινπο, δηθαηνζχλε ζηελ αλάζεζε ηεο 

δνπιεηάο θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ηφζν ησλ ππεξεζηαθψλ φζν θαη 

ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ψζεζε θαη ε ελζάξξπλζε γηα δνπιεηά βξέζεθε 

επίζεο φηη εμαξηάηαη θαηά κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα 

ηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο είλαη θαη ην θιεηδί γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία  ηελ 



 100 

έξεπλα θάλεθε φηη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί πεξηκέλνπλ ρακειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ελ ελεξγεία απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο 

 Ζ Α. Σαξαζηάδνπ (2008) δηεξεπλά ηα θίλεηξα ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ησλ Νεπηαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηo επάγγεικά ηνπο Μεηαμχ 

άιισλ κεηξά ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ 167 λεπηαγσγψλ 

δηάθνξσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή  ηθαλνπνίεζε, βξέζεθε 

φηη είλαη αξθεηά πςειή.  Χο πξνο ηηο εηδηθέο παξακέηξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκθσλεί κε εθείλα πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζε παξφκνηεο έξεπλεο.  Οη λεπηαγσγνί είλαη πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο, πνιχ ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ 

ίδηα ηε δνπιεηά θαη θαηφπηλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ δειψλνπλ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππεξεζία σο νιφηεηα. Σέινο, είλαη δπζαξεζηεκέλεο απφ ηηο 

πξννπηηθέο πξναγσγήο θαη ην κηζζφ. 

 

Κάλνληαο κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην εμσηεξηθφ , δηαπηζηψζεθε φηη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηεξεπλάηαη άιινηε σο ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη άιινηε σο απνηέιεζκα θάπνησλ παξαγφλησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πάληα. 

 Οη Shirley Green-Reese,S., Dewayne J. Johnson θαη Wilburn A. Campbell 

ζηελ εξγαζία ηνπο αμηνιφγεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο ζηε Φιψξηδα θαη ζηε Σδψξηδηα ζηηο Ζ.Π.Α.. Βξέζεθε φηη θάζε 

κεηαβιεηή πνπ πξνθαιεί άγρνο ζηελ εξγαζία κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε. Σν κέγεζνο 

ηνπ ζρνιείνπ πξνθαιεί άγρνο ελψ ε ειηθία ηνπ δαζθάινπ θαη ε εξγαζηαθή ηνπ 

εκπεηξία θάλεθε φηη δε ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ην εξγαζηαθφ άγρνο ή ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο. (Green-Reese, S., et al, 1991). 

 Ο Roland P. Chaplain εμέηαζε ηελ επίδξαζε δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε αλαηνιηθέο θαη βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο. Σν δείγκα 

απνηεινχζαλ 267 εθπαηδεπηηθνί θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην  πνπ 

αθνξνχζε ην ζηξεο , ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξε εκπεηξία βξέζεθε λα βηψλνπλ κεγαιχηεξν εξγαζηαθφ 

άγρνο ελψ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο δήισζαλ εθείλνη πνπ 

βξίζθνληαλ ζηα άθξα ηεο εκπεηξίαο, δειαδή απηνί κε ηε ιηγφηεξε θαη πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία.(
 
Chaplain, R. ,1995) 
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 Ο Kevin S. Baughman εμεηάδεη δεκνγξαθηθνχο θαη νξγαλσζηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε 376 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Νέα Τφξθε. Βξέζεθε φηη πέληε 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην νξγαλσζηαθφ ζρνιηθφ θιίκα (ζεηηθφ εζηθφ, 

έιιεηςε απνγνήηεπζεο , έκθαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ππνζηεξηθηηθή 

δηνίθεζε θαη ππνζηεξηθηηθφ θηιηθφ δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ) ήηαλ ζεκαληηθνί γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Αληίζεηα  θαλέλαο απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ ( ειηθία, εξγαζηαθή εκπεηξία, κηζζφο, επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ) δε θάλεθε λα επεξεάδεη κε θάπνην ζεκαληηθφ ηξφπν ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε.( Baughman, K. 1996 

 ε κηα  κειέηε ησλ Xin Ma θαη Robert B. MacMillan, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε 

δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ θαη  κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία. Ζ έξεπλα έγηλε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ New Brunswick ζηνλ Καλαδά θαη δηαπηζηψζεθε φηη φζν πην 

πνιιά ήηαλ ηα ρξφληα εκπεηξίαο ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί σο 

πξνο ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν θαη φηη νη ζπλζήθεο εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

επεξέαδαλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε παξά απηέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ.( 

Xin, M., & MacMillan, R. ,1999) 

 Ο R. Bogler (2002)  επηθεληξψλεηαη ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαη ην 

ζηπι εγεζίαο θαη αλαθέξεη φηη ζηελ έξεπλα κεηαμχ 745 θαζεγεηψλ ζην Ηζξαήι 

βξέζεθε φηη νη άλδξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο, νη 

εβξατθήο θαηαγσγήο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηνχο ησλ 

άιισλ ζξεζθεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηα κηθξά ζρνιεία θαη απηνί ηνπ δεκνηηθνχ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηνχο ζηα κεγάια ζρνιεία θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα ε ειηθία δε θάλεθε λα παίδεη θάπνην ξφιν. ε φ, ηη αθνξά ηελ 

εγεζία δηαπηζηψζεθε φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εγεζία επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Ζ αληίιεςε φηη ν δηεπζπληήο είλαη έλαο ζεηηθφο 

εγέηεο  είρε ζεηηθή επηξξνή. 

 Ο Craig M. Mertler  δηεξεπλά θαηά πφζν ηα θίλεηξα, νη νξγαλσζηαθνί 

ζρνιηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε 710 εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  απφ φινλ ηνλ θφζκν. Ζ έξεπλα έγηλε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ πεξηειάκβαλαλ ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία, ηα 
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ρξφληα ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη  ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ. ε φ, ηη 

αθνξά ηα θίλεηξα δε δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ λα ζπλδένπλ ηελ 

παξαθίλεζε κε θάπνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. ε φ, ηη αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, δε βξέζεθε θάπνηα ζεκαληηθή ζχλδεζε κε ην θχιν, ηελ 

εζληθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ειηθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ρξφληα ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, νη 

λένη θαη ιηγφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαδαλ  πςειφηεξν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο  απφ φ, ηη νη κεγαιχηεξνη θαη πην έκπεηξνη.
 
(Mertler, C. 2002). 

 H Kristin A. Camilli (2004) κέηξεζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηα ρξφληαο εκπεηξίαο. Ζ έξεπλα έγηλε 

κεηαμχ 60 εθπαηδεπηηθψλ ζην New Jersey. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

Teacher Job Satisfaction Questionnaire, The Teacher Burnout Scale, θαη Rotter Scale. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο , φηη δειαδή δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο  θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ή εμνπζέλσζεο. Παξ’ φια απηά αλαθέξεηαη φηη θάπνηεο έξεπλεο, φπσο 

ηνπ Malcolm A. Lowther et. al. (1985) , δείρλνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

απμάλεηαη κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο ελψ αληίζεηα θάπνηεο άιιεο, φπσο ησλ  Beverly 

Klecker θαη William E. Loadman (1997) δείρλνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

κεηψλεηαη κε ηα ρξφληα ζην επάγγεικα. 

Ζ ίδηα αλαθέξεη ηηο κειέηεο ησλ: 

1. Klecker, B., & Loadman, W. E. (1997). Exploring Teacher Job Satisfaction Across 

Years of Teaching Experience. Unpublished Manuscript, Ohio State University., νη 

νπνίνη εξεπλνχλ ηφζν ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ 

ρξφλσλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο φζν θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε ή ιηγφηεξε ηθαλνπνίεζε. Σν δείγκα ήηαλ 4076 εθπαηδεπηηθνί απφ ην 

Οράην θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ηνπο Freeman, 

Loadman θαη Kennedy θαη πεξηειάκβαλε επηά παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Σα επξήκαηα δελ έδεημαλ θακηά ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ακνηβήο ή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Γάζθαινη κε ιηγφηεξα απφ 

πέληε ρξφληα εξγαζίαο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο: επθαηξίεο  γηα πξφνδν, ν βαζκφο  ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

πξφθιεζεο θαη  ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ή απηνλνκίαο Οη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξε 

δηδαθηηθή εκπεηξία είραλ επίζεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε παξάγνληεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη δηαπηζηψζεθε φηη είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία 
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ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ζπλνιηθά. Σν κνηίβν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ζπλνιηθά ζεκείσλε ζηαζεξή κείσζε θαζψο απμάλνληαλ ηα ρξφληα εκπεηξίαο. 

ε φ, ηη αθνξά ηα πην ηθαλνπνηεηηθά θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά κέξε ηεο εξγαζίαο, 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε πην ηθαλνπνηεηηθή πηπρή ήηαλ ε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ν κηζζφο  θαη νη άιιεο 

παξνρέο 

2. Μηα κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ Malcolm Α. Lowther, Stephen J. Gill, θαη Larry C. 

Coppard κε ηίηιν «Age and the Determinants of Teacher Job Satisfaction»δηεξεχλεζε 

ηελ επίδξαζε  ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σν 

δείγκα απνηεινχζαλ 182 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη επηιέρηεθαλ απφ πξνεγνχκελεο 

εζληθέο κειέηεο ζηελ Ακεξηθή.. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ηξεηο εζληθέο 

έξεπλεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ  εξσηήκαηα ζρεηηθά κε αληακνηβέο πνπ πήξαλ  

απφ ηελ εξγαζία, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη κε ηελ αμία πνπ 

πξνζδίδνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο. Ζ ειηθία βξέζεθε λα έρεη  ζεκαληηθή ζρέζε κε θάζε 

έλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Ζ αμία ηεο εξγαζίαο βξέζεθε  λα κεηψλεηαη κε ηελ 

ειηθία, νη αληακνηβέο βξέζεθαλ λα απμάλνπλ κε ηελ ειηθία, θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη απμάλνληαλ κε ηελ ειηθία.  

 Οη Chung-Lim Ho and Wing-Tung Au (2006) πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ 

κηα κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε    δηδαζθαιία.  Οξίζαλε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ  ηε δηδαζθαιία βαζηδφκελνη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ Locke. Ζ 

κειέηε δηεμήρζε κεηαμχ 202 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην Hong Kong θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα TESS’, BRISS, 

WISS, GHOST, TSI, SES θαη θαηέιεμαλ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε.  

φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δηδαζθαιία 

αλέθεξαλ  αζζελέζηεξε πγεία, βίσλαλ  πεξηζζφηεξν άγρνο θαη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο, ε φηη αθνξά ην ζηξεο απφ ηε δηδαζθαιία φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε βίσλαλ πεξηζζφηεξν άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε ελψ 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ  ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ θαιχηεξνη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Ζ ηθαλνπνίεζε φκσο απφ ηε  δηδαζθαιία δελ ζπλδεφηαλ κε  

εμσηεξηθή πίεζε ή ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ε φηη αθνξά ηελ 

απηνεθηίκεζε νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε παξνπζίαζαλ 

πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο δηδαζθαιία. 

 Ζ έξεπλα MetLife Survey of the American Teacher (2009) 
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Οη πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα φρη κφλν ηνπο 

απνκαθξχλνπλ απφ ην  επάγγεικα, φπσο ζα πίζηεπε θαλείο αιιά νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο ηψξα απφ φ, ηη ζε νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαηά ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηεο ζηάζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηεμήγαγε ε  MetLife.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηεο γηα κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο ηνπο, ηεο αλαγλψξηζεο πνπ  παίξλνπλ 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ηεο πεπνίζεζεο φηη είλαη ζεβαζηνί απφ ηελ θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο. 

σήμα  5: Ικανοποίηζη ηος αμεπικανοω δαζκάλος απψ ηη διδαζκαλία υρ 

επάγγελμα διασπονικά 

 

Πεγή: MetLife Survey of the American Teacher (2009) 

 

Ζ πξψηε έξεπλα «MetLife Survey of the American Teacher» δηεμήρζε ην 1984, ιίγν 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ  «A Nation at Risk – Έλα  έζλνο ζε θίλδπλν» απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία έθξνπζε ηνλ αξρηθφ ζπλαγεξκφ 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ΖΠΑ. ηφρνο ησλ MetLife ήηαλ λα δψζεη 

ζηνπο δαζθάινπο θαη ζε φπνηνπο είλαη  πην θνληά ζηελ ηάμε ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο   ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 

http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε,  ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ θαξηέξα ηνπ  

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, απφ ην 40%  πνπ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, ην 1984, ζην 

62% ην 2008 θαη ζην 59% ην 2009. 

ηελ έξεπλα ηνπ 2009 νη εξεπλεηέο επηθνηλψλεζαλ δηα ηειεθψλνπ κε έλα εζληθά 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 1.003 δαζθάισλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Έμη ζηνπο 10 (59%) είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

επίπεδν πνπ δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην 62% ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο.  

Παξφκνηα κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο MetLife, νη εθπαηδεπηηθνί ζηα αζηηθά 

ζρνιεία (ην 50%) είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε 

δηδαζθαιία σο θαξηέξα, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζρνιεία ζηα  πξνάζηηα (63%) ή ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (62%) .  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί  ζηα ζρνιεία κε πεξηζζφηεξνπο  απφ ηα δχν ηξίηα 

κεηνλνηηθνχο καζεηέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε 

δηδαζθαιία σο ζηαδηνδξνκία, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζρνιεία φπνπ ην έλα ηξίην ή 

ιηγφηεξνη θνηηεηέο αλήθνπλ ζηηο  κεηνλφηεηεο(52% έλαληη  63%).  

Οη πην έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί (πάλσ απφ 20 ρξφληα εκπεηξίαο) είλαη  πην πηζαλφ λα 

είλαη πνιχ  ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηδαζθαιία σο ζηαδηνδξνκία (65%), ζε ζχγθξηζε 

κε ην 55% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 6-20 ρξφληα εκπεηξίαο θαη  58% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε 5 ρξφληα ή ιηγφηεξν εκπεηξία.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρνιεία κε πςειφηεξα επίπεδα ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη πην πηζαλφ  λα έρνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζηαδηνδξνκία (68% 

έλαληη 54% πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη).  

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελα έηε, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ απφ 

ηελ θαξηέξα ηνπ  δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ (δεκνηηθφ 

έλαληη ηεο  δεπηεξνβάζκηαο ) ή ην πνζνζηφ καζεηψλ κε  ρακειφ εηζφδεκα.  

Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη  εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα ηζρπξφηεξε πίζηε ζηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ηνπο, έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο δηθέο ηνπο  ηθαλφηεηέο λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα επηηχρνπλ θαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε 

θαη εκπεηξία κε ζπλεξγαζία ζηα ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηδαζθαιία σο κηα θαξηέξα είλαη πην πηζαλφ απφ φ, ηη νη άιινη 

λα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Δίλαη πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ 

φηη φινη ή νη πεξηζζφηεξνη απφ  ηνπο καζεηέο ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ 
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αθαδεκατθά (91% έλαληη 83%),  ππνθηλνχληαη  γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία   (71% 

έλαληη 54%) θαη έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (48% 

έλαληη 33%).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηδαζθαιία σο ζηαδηνδξνκία 

έρνπλ κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απφ άιινπο λα είλαη πνιχ ζίγνπξνη φηη  έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φινπο ηνπο  

καζεηέο ηνπο λα επηηχρνπλ (91% έλαληη 74%) θαη είλαη πην πηζαλφ απφ άιινπο λα 

ζπκθσλνχλ  απφιπηα φηη αλ θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο, νη καζεηέο ηνπο ζα έρνπλ 

φθεινο αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο  ιεηηνπξγίεο ηνπ  ζρνιείνπ (48% έλαληη 34%). 

Σέινο, πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην δπλαηνί ππνζηεξηθηέο ηεο θνηλήο 

επζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηδαζθαιία σο θαξηέξα είλαη πην πηζαλφ λα 

ζπκθσλνχλ  απφιπηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε  έλα ζρνιείν κνηξάδνληαη  ηελ επζχλε 

ησλ επηηεπγκάησλ φισλ ησλ καζεηψλ (86% έλαληη 72%), φηη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηάμε (56% έλαληη 44%), θαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί , νη  δηεπζπληέο θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο  ζην ζρνιείν ηνπο 

εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ (59% έλαληη 40%). (MetLife Survey of the American 

Teacher,2009) 

 Ο πίλαθαο θαηάηαμεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηελ Δθεκεξίδα Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ (Industrial Relations Journal) ην 2007 ζηε 

Βξεηαλία, θαηαηάζζεη  81 επαγγέικαηα πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ην Βξεηαληθφ 

πξφηππν Δπαγγεικαηηθήο Καηάηαμεο (UK Standard Occupational Classification) 

αλάινγα κε  ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη ζηε δνπιεηά ηνπο. 

Υξεζηκνπνηεί ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο απφ ην Department of Trade & Industry’s 

Workplace Employment Relations survey of 2004-2005. Ρσηήζεθαλ 22.500 

εξγαδφκελνη ηεο Βξεηαλίαο γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ εξγαζία. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη απμεζεί πάξα πνιχ 

απφ ην 1999, κε ην επάγγεικα λα ζθαξθαιψλεη  απφ ηελ 54ε ζηελ 11ε ζέζε απηνχ 

ηνπ πίλαθα. ηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα είλαη εηαηξηθά ζηειέρε θαη αλψηεξνη ππάιιεινη,   

θνκκσηέο θαη αηζζεηηθνί  έξρνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε θη έμη απφ ηα θνξπθαίεο δέθα 

ζέζεηο εξγαζίαο θαηαιακβάλνπλ νη δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Οη  επαγγεικαηίεο ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ κηα ρακειή θαηάηαμε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (ζηελ 66εζέζε) παξά ην γεγνλφο φηη πιεξψλνληαη 
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πεξηζζφηεξν απφ άιινπο. Οη δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαηαηάζζνληαη 50νί.
6
 

Ο Καζεγεηήο Michael Rose,  απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Bath πνπ δηελήξγεζε ηελ 

έξεπλα αλαθέξεη φηη: "Ζ αηνκηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ αληακνηβψλ (κηζζφο θαη 

ζπλζήθεο  απαζρφιεζεο), θαη ζπκβνιηθψλ βξαβείσλ (θχξνο). Δπεξεάδεηαη απφ 

ςπρνινγηθέο αληακνηβέο (δεκηνπξγηθφηεηα) θαη θνηλσληθά νθέιε (έλα ππνζηεξηθηηθφ 

δίθηπν ζπλαδέιθσλ)… Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη νη επαγγεικαηίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο  είλαη πιένλ θνληά ζηελ θνξπθή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ  

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ελψ άιινη, φπσο νη ΣΠΔ, ιηψλνπλ θνληά ζην θαηψηαην ζεκείν. 

Ο πην ζεκαληηθφο  παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εξγαζία ζηελ έξεπλα είλαη ε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αίζζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο». 

 

4.1.3 κοπιμψηηηα ηηρ έπεςναρ 

Γηα λα ππάξρεη νιηθή πνηφηεηα είλαη αλαγθαία ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά 

θαη ηνπ  εζσηεξηθνχ πειάηε, δει. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ έξεπλά καο έξρεηαη λα 

δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία 

ηνπ Δπφζκνπ θαη ηεο Καιακαξηάο, ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ ζηνλ θαζέλα 

αιιά θαη ηεο απαηηήζεηο –αλάγθεο ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε ή φρη νδεγνχλ ζε 

ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ χζηεξα απφ ηηο αιιαγέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 20010-2011, ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αθφκε ζθνπφ έρεη λα ζπγθξίλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο δχν πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο κε 

παξφκνην πιεζπζκφ αιιά κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δσήο. Ζ γλψζε απηή ζα 

νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ζε ζπλερή βειηίσζε 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θπζηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

   

 

                                                
6 Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ζπιιέρζεθαλ ην 2004 θαη 2005. 

Πνιιά έρνπλ αιιάμεη απφ ηφηε, φρη κφλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, 

Πξφζθαηα ε λέα θπβέξλεζε ζην ΖΒ αλαθνίλσζε δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζην δεκφζην ηνκέα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.   
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 4.2 Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

 4.2.1 Πληθςζμψρ 

 Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ δεκνηηθψλ            

ζρνιείσλ δχν πεξηνρψλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ησλ δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ 

Δπφζκνπ θαη ηεο Καιακαξηάο. Οη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζ’ απηά ηα ζρνιεία, 

ήηαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Δπηιέρηεθαλ ηα ζρνιεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ γηαηί: 

 είλαη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

δηαηξείηαη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ηε Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 νη δχν δήκνη έρνπλ πεξίπνπ ίζν αξηζκφ θαηνίθσλ 

 νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Δπφζκνπ αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξεο νκάδεο ζε αληίζεζε κε απηνχο ηεο Καιακαξηάο 

 νη ζπλζήθεο δσήο είλαη θαιχηεξεο ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα ηεο πφιεο, ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε Καιακαξηά απφ απηέο ηνπ δπηηθνχ ηνκέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν Δχνζκνο. 

4.2.2 Πποθίλ ηος οπγανιζμοω 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο ππάγνληαη ζε δχν Γηεπζχλζεηο, ζηε 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ζηε Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο  αλήθνπλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2009-10 ζηα 204 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο  Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

θνηηνχζαλ 35.572 καζεηέο θαη  ππεξεηνχζαλ  2.491 δάζθαινη, 192 θαζεγεηέο Φπζηθήο 

Αγσγήο, 187 Καζεγεηέο Αγγιηθήο, 38 θαζεγεηέο Μνπζηθήο. Λεηηνπξγνχζαλ 502 

ηκήκαηα νινήκεξνπ, φπνπ θνηηνχζαλ 10.370 καζεηέο θαη ππεξεηνχζαλ 268 

εθπαηδεπηηθνί.  

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2009-10 ζηα 158 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο  Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο 

θνηηνχζαλ 27.807 καζεηέο θαη ππεξεηνχζαλ  2.170 δάζθαινη, 204 θαζεγεηέο Φπζηθήο 

Αγσγήο, 183 Καζεγεηέο Αγγιηθήο, 61 θαζεγεηέο Μνπζηθήο. Λεηηνπξγνχζαλ 388 

ηκήκαηα νινήκεξνπ, φπνπ θνηηνχζαλ 8.348 καζεηέο θαη ππεξεηνχζαλ 237 

εθπαηδεπηηθνί.
7
 

                                                
7 Ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 http://kmaked.pde.sch.gr/prwtobathmia_statistika_monades.php/ 25-09-2010 

http://kmaked.pde.sch.gr/prwtobathmia_statistika_monades.php/
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Αλ δηαηξέζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ δαζθάισλ ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη: 

ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε αλαινγνχζε : 

1 δάζθαινο ζε 14,2 καζεηέο, 

1 θαζεγεηήο Φπζηθήο αγσγήο ζε 185,2 καζεηέο 

1 θαζεγεηήο Αγγιηθήο ζε 190,2 καζεηέο 

1 θαζεγεηέο Μνπζηθήο ζε 583,15 καζεηέο 

ηα νινήκεξα ηκήκαηα αληηζηνηρνχζαλ 20,65 καζεηέο ζε θάζε ηκήκα θαη 38,69 καζεηέο 

ζε θάζε δάζθαιν νινήκεξνπ 

ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε αλαινγνχζαλ : 

1 δάζθαινο ζε 12,8 καζεηέο, 

1 θαζεγεηήο Φπζηθήο αγσγήο ζε 136,3 καζεηέο 

1 θαζεγεηήο Αγγιηθήο ζε 151,95 καζεηέο 

1 θαζεγεηέο Μνπζηθήο ζε 455,85 καζεηέο 

ηα νινήκεξα ηκήκαηα αληηζηνηρνχζαλ 21,5 καζεηέο ζε θάζε ηκήκα θαη 35,22  καζεηέο 

ζε θάζε δάζθαιν νινήκεξνπ. 

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2010-11: 

 ηα ζρνιεία ηνπ Δπφζκνπ είλαη 25,  ιεηηνπξγνχλ σο νινήκεξα ηα 23, είλαη πξσηλά, έλα 

είλαη δηαπνιηηηζκηθφ, έλα πεηξακαηηθφ γηα ηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη αλήθνπλ ζην 2
ν
 

Γξαθείν ηεο  αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηνπ Δπφζκνπ είλαη: 528 δάζθαινη, 47 θαζεγεηέο Αγγιηθψλ, 49 θαζεγεηέο 

Φπζηθήο αγσγήο θαη 9 θαζεγεηέο Μνπζηθήο. 

 ηα ζρνιεία ηεο Καιακαξηάο είλαη 18, φια ιεηηνπξγνχλ θαη σο νινήκεξα εθηφο απφ 

έλα, ην17ν, πνπ ιεηηνπξγεί ζε δηπιή βάξδηα θαη αλήθνπλ ζην 2
ν
 Γξαθείν ηεο  

αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Καιακαξηάο είλαη: 308 δάζθαινη, 31 θαζεγεηέο Αγγιηθψλ, 46 θαζεγεηέο Φπζηθήο 

αγσγήο θαη 13 θαζεγεηέο Μνπζηθήο. 

4.2.3 Δπγαλεία έπεςναρ 

 Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε  «Σν ππφδεηγκα αλάιπζεο ηνπ θαζεγεηή 

Kano». ηελ εξγαζία καο πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία πνπ αληηιακβάλνληαη νη εζσηεξηθνί πειάηεο 

(εθπαηδεπηηθνί) σο ζεκαληηθνχο. Αθνινπζήζακε  ηα 4 βαζηθά βήκαηα ηεο αλάιπζεο 
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Kano αθνχ ηα πξνζαξκφζακε ζηνλ εζσηεξηθφ πειάηε, ζηελ πεξίπησζή καο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 

 

Πίνακαρ 6: Σα 4 βαζικά βήμαηα ηηρ ανάλςζηρ Kano 

Αλάιπζε Kano  

(εμσηεξηθφο πειάηεο) 

Αλάιπζε Kano  

(εζσηεξηθφο πειάηεο) 

1.Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξντνληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ 

 

1.Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο  πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ 

 

2.Γεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

2.Γεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

3.Γηνίθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο 

 

3.Γηνίθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο 

 

4.Δθηίκεζε θαη παξνπζίαζε 

 

4.Δθηίκεζε θαη παξνπζίαζε 

 

 

Βήκα 1
ν
: ηελ αξρή  δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα εζηίαζεο (focus group) πνπ απαξηηδφηαλ 

απφ έμη εθπαηδεπηηθνχο (δάζθαινπο θαη εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ) θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ βηβιηνγξαθία πάλσ ζην ζέκα νξίζηεθαλ  νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή  ηνπο  απφ ηελ εξγαζία ηνπο . Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ νη εμήο: 

1. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

2. Ζ ίδηα ε εξγαζία 

3. Ζ Δπνπηεία 

4. Ζ πλεξγαζία 

5. Ζ Αλάπηπμε 

6. Ζ Ακνηβέο 

7. Ζ Αλαγλψξηζε 

8. Ζ Τπεπζπλφηεηα 

9. Ζ Αζθάιεηα  

Βήκα 2
ν
: Γηαηππψζεθαλ  νη εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ζρεδηάζηεθε  ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε 
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ζχκθσλα κε ην «κνληέιν εξσηήζεσλ Kano‖, ήηαλ αλψλπκν θαη  ην πεξηερφκελφ ηνπ  

βαζίζηεθε  ζην Δξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο (ESI) 

(Koustelios & Bagiatis, 1997) , ην νπνίν  φκσο εκπινπηίζηεθε .Καηφπηλ δνθηκάζηεθε, 

δηνξζψζεθε, εγθξίζεθε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη πηνζεηήζεθε,  

Σν εξσηεκαηνιφγην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 33 δεχγε εξσηήζεσλ(ιεηηνπξγηθή κνξθή εξψηεζεο- 

κε ιεηηνπξγηθή κνξθή  εξψηεζεο). 

 Π.ρ. Πψο αηζζάλνκαη: 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ. 

Μέζσ απηψλ δηεξεπλψληαη νη ελληά παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

Ζ 1
ε
-4

ε  
 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «πλζήθεο εξγαζίαο» 

Ζ 5
ε
-11

ε 
εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Ζ ίδηα ε εξγαζία» 

Ζ 12
ε
-17

ε
 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Δπνπηεία» 

Ζ 18
ε
-21

ε
 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «πλεξγαζία» 

Ζ 22
ε
-25

ε
 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Αλάπηπμε» 

Ζ 26
ε
-28 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Ακνηβέο» 

Ζ 29
ε
-31

ε
 εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Αλαγλψξηζε» 

Ζ 32
ε
-33ε εξψηεζε αθνξά ηνλ παξάγνληα «Τπεπζπλφηεηα» 

Ο παξάγνληαο «Αζθάιεηα» δηεξεπλάηαη κέζσ δχν εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηηο «πλζήθεο εξγαζίαο» θαη «Ακνηβέο» 

Αθφκε πεξηιακβάλεη έλα θχιιν θαηαλνκήο 100 πφλησλ ζηνπο νθηψ παξάγνληεο 

ηθαλνπνίεζεο αλάινγα  κε ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θάζε έλαο απφ απηνχο γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ πνπ αθνξνχλ:  

 ην θχιν,  

 ηελ εηδηθφηεηα ( δάζθαινο/α, θαζεγεηήο/ηξηα  Ξέλσλ Γισζζψλ,  θαζεγεηήο/ηξηα  

Φπζηθήο Αγσγήο,   θαζεγεηήο/ηξηα  Μνπζηθήο ή θάπνηαο άιιεο εηδηθφηεηαο) 

 ηελ ειηθία 

 ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

 ηε ζέζε 

 ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ 
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ηνλ ηφπν εξγαζίαο 

Βήκα 3
ν
: Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε κε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε  ην Ννέκβξην έμσ απφ ηα εθινγηθά ηκήκαηα φπνπ ςήθηδαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο φξγαλα θαη ήηαλ κέξα αξγίαο είηε 

δηαλεκήζεθαλ ζηα ζρνιεία ην Γεθέκβξην θαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο ζπιιέρζεθαλ. Σν 

ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηελ έξεπλά καο ήηαλ 214 (20,76 

%) ζε έλα ζχλνιν 1031 εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηνπ  

Δπφζκνπ θαη ηεο Καιακαξηάο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ ε κεγάιε απξνζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, ε νπνία εθδεισλφηαλ ηφζν φηαλ έβιεπαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην φζν θαη πξηλ αθφκε ην δνπλ. 

Βήκα 4
ν
 Ζ εθηίκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Μεηά ην ζπλδπαζκφ ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο, ιεηηνπξγηθήο θαη κε-ιεηηνπξγηθήο 

κνξθήο, ζηνλ πίλαθα εθηίκεζεο , ηα απνηειέζκαηα γηα ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ν νπνίνο δείρλεη 

ηελ θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ θαηά θαηεγνξία.  

4.3 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

4.3.1 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 

 Πίνακαρ αποηελεζμάηυν 

 

 

 

 

 

 



Πίνακαρ 7: Αποηελέζμαηα  για ηο ζωνολο ηυν εκπαιδεςηικϊν  

 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 6 112 83 11  2 214(100%) Ο 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 12 67 127 6 2  214(100%) Μ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, θιπ. 25 99 52 31 7  214(100%) Ο 

4.Σν πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ) ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία κνπ. 24 137 34 18  1 214(100%) Ο 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 19 153 37 2 2 1 214(100%) Ο 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 29 153 25 7   214(100%) Ο 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ 10 141 60 3   214(100%) Ο 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 14 66 92 39  1 214(100%) Μ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 16 159 21 11  7 214(100%) Ο 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 29 116 41 24 4  214(100%) Ο 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 24 144 29 16  1 214(100%) Ο 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 19 75 69 23 22 2 214(100%) Ο 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 15 84 105 10   214(100%) Μ 

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 20 121 53 18 2  214(100%) Ο 

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 25 119 61 9   214(100%) Ο 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ. 14 76 112 8 4  214(100%) Μ 

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 32 88 21 48 18 5 212(100%) Ο 

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 37 132 33 7 4 1 214(100%) Ο 

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 51 83 10 54 16  214(100%) Ο 

20.Οη δάζθαινη ζην ζρνιείν κνπ δνπιεχνπλ σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 57 100 26 26 4 1 214(100%)  Ο 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 20 69 78 32 4 11 214(100%) Μ 

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά θαη λα αλαπηχμσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ (επηκνξθψζεηο- ζεκηλάξηα). 17 113 48 30 2 4 214(100%) Ο 

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο.                            13 166 22 9 4  214(100%) Ο 

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 19 86 23 82 2 2 214(100%) Ο, Ι 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 18 67 109 14  4 212(100%) Μ 

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ.   8 98 103 5   214(100%) Μ, Ο 

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 66 91 54 1   212(100%) Ο 

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 15 118 52 14 2 7 208(100%) Ο 

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 40 136 17 18   214(100%) Ο 

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν. 8 144 53 5 2 2 214(100%) Ο 

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 96 87 48 3   214(100%) Α 

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 13 136 58 5  2 214(100%) Ο 

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 6 141 64 3   214(100%) Ο 



 Αξιολψγηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηε ζρέζε: 

Μ > Ο > Α > Ι 

Πίνακαρ 8: Καηάηαξη απαιηήζευν 

Μ > Ο > Α > Η 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο 

ηζφηηκα 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη 

δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

αλάγθεο κνπ 

Οη  25 

ππφινηπεο 

πξνηάζεηο 

31.Έρσ ηελ 

ειεπζεξία λα 

ρξεζηκνπνηψ 

ηελ θξίζε 

κνπ θαη  λα 

παίξλσ 

απνθάζεηο 

0 

 

Οη παξαπάλσ επηά απαηηήζεηο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

απηνλφεηεο ή αλακελφκελεο απαηηήζεηο (Must-be customer requirement). Αλ ε ππεξεζία 

δελ πιεξνί απηέο ηηο απαηηήζεηο, ν πειάηεο, ζηελ πεξίπησζή καο ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη 

ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, επεηδή ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη απηέο 

νη απαηηήζεηο ηνπ είλαη απηνλφεηα δεδνκέλεο, ε εθπιήξσζή ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ  ππεξεζία.  

Ζ 31
ε
 πξφηαζε απνηειεί ειθπζηηθή απαίηεζε (attractive Customer requirement) 

Οη ππφινηπεο 25 πξνηάζεηο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

κνλνδηάζηαηεο ή αλαινγηθέο απαηηήζεηο(One Dimensional Requirement) Ζ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  είλαη αλάινγε ηεο εθπιήξσζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ. Γειαδή φζν 

πςειφηεξν ην επίπεδν εθπιήξσζεο ηφζν κεγαιχηεξε / πςειφηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε θαη αληίζηξνθα. 
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 Τπολογιζμψρ βαπωηηηαρ ηηρ κάθε ππψηαζηρ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηεο θάζε πξφηαζεο ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ  νη 

ππνθεηκεληθέο βαξχηεηεο ησλ παξαγφλησλ  ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη. Σηο βαξχηεηεο 

αμηνιφγεζαλ νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαο 100 πφληνπο ζηνπο νθηψ 

παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη κέζεο 

ζηαζκηζκέλεο βαξχηεηεο θάζε παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

Πίνακαρ 9: Μέζερ ζηαθμιζμένερ βαπωηηηερ  ηυν οσηϊ παπαγψνηυν ικανοποίηζηρ 
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Ν     Έγκςπα 

           

Γεν απάνηηζαν             

 

Μέζορ ψπορ 

 

Απσικψρ Μέζορ 

ψπορ 

 

Δλάσιζηη 

βαθμολογία 

 

Μέγιζηη 

βαθμολογία 

 

ωνολο 

 

Δκαηοζηημψπια 

     

       195  

 

         19 

 

18,0462 

 

12,5000 

 

 

 

  0,00   

 

 

50,00 

 

3.519 

 195     

 

        19 

 

21,4256 

 

12,5000 

 

 

 

  2,00 

 

 

50,00 

 

4.178 

195       

         

19 

 

  6,3282 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

 

 

20,00 

 

1234 

  

195 

          

19 

 

12,6000 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00 

 

 

40,00 

 

2.457 

195 

         

19 

 

  7,6205 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

 

 

20,00  

 

1486 

 195      

         

19 

 

15,3794 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00 

 

 

40,00 

 

2.999 

195 

          

19 

 

  8,6974 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00   

 

 

25,00 

 

1696 

195 

         

 19 

 

9,9025 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00   

 

 

25,00 

 

1931 

 

 

 ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν 

πσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κεηαμχ ησλ νρηψ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρηεθαλ σο πξψηνη σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο νη :  

1. Ζ ίδηα ε εξγαζία 
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2. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

3. Οη ακνηβέο 

Μάιηζηα ηνπο ηξεηο απφ ηνπο νρηψ απηνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο επέιεμαλ σο 

πξψην ην 83,63 % ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ. 

 

Πίνακαρ 10: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν (ο ζημανηικψηεπορ 

παπάγονηαρ) 

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηη

ηα 

Ποζοζηό 

(%) 

Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπω

ηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

Αναπάνηηηα 

Γενικψ ζωνολο 

43 

70 

1 

8 

1 

25 

10 

7 

        165 

49 

214 

 

20,09 

32,71 

0,47 

3,74 

0,47 

11,68 

4,67 

3,27 

77,10 

22,90 

100 

 

πλζήθεο εξγαζίαο        26,06 

Ζ ίδηα ε εξγαζία            42,42               

0,61 

4,85 

0,61 

Ακνηβέο                  15,15 

6,06 

4,24 

100 

26,06 

68,48 

69,09 

73,94 

74,55 

89,70 

95,76 

100 

  

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα κεηαμχ ησλ νρηψ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρηεθαλ σο νη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί, βαζκνινγήζεθαλ 

δειαδή φγδννη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο νη: 

1. Ζ επνπηεία 

2. Ζ αλαγλψξηζε 

3. Ζ αλάπηπμε 

4. Μάιηζηα ν πξψηνο ζε ζπρλφηεηα παξάγνληαο, «ε Δπνπηεία», επηιέρηεθε απφ ην 

κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ θαη απείρε πνιχ απφ ηνλ 

επφκελν ζε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ παξάγνληα. 
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Πίνακαρ 11: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν (ο λιγψηεπο ζημανηικψρ  

παπάγονηαρ) 

 

Ο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο  παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπωηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

Άκςπα 

Γενικψ ζωνολο 

2 

0 

80 

4 

23 

8 

30 

13 

160 

54 

214 

 

0,93 

0,00 

37,38 

1,87 

10,75 

3,74 

14,02 

6,07 

74,77 

25,23 

           100 

1,25 

0,00 

Δπνπηεία      50,50   

2,50        

Αλάπηπμε    14,38 

5,00 

Αλαγλψξηζε18,75 

8,13 

                   100 
   

 

 

 

1,25 

1,25 

51,75 

54.25 

68,63 

                73,63 

92,38 

          100   

 

 

  

   

 

 Γείκηερ ικανοποίηζηρ και δςζαπέζκειαρ  

πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο πειάηε (Customer Satisfaction Coefficient)-(CS)  

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο επηξξνήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξνέθπςε απφ ηελ έθηαζε ή 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο ζρέζεο: 

CS = (O+Α ) / (A+O+M+I)                   κε 0≤CS≤1 

ζν πην θνληά ζην 1 βξίζθεηαη ε ζεηηθή ηηκή ηνπ CS, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε επηξξνή 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληίζεηα φζν πην θνληά ζην 0 ηφζν πην κηθξή ε 

επηξξνή ζηε ηθαλνπνίεζε. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο επηξξνήο γηα κε-ηθαλνπνίεζε πξνέθπςε απφ ηελ έθηαζε ή 

βαζκφ δπζαξέζθεηαο(κε-ηθαλνπνίεζεο) πνπ ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο ζρέζεο 

CS = (O+Μ) / (A+O+M+I) ρ (-1)           κε -1≤CS≤0 

ζν πην θνληά ζην (-1) βξίζθεηαη ε αξλεηηθή ηηκή ηνπ CS, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε 

επηξξνή ζηε δπζαξέζθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλ δελ πιεξνχηαη ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, 

αληίζεηα φζν πην θνληά ζην 0 ηφζν πην κηθξή ε επηξξνή ζηε δπζαξέζθεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο επηξξνήο ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

 



Πίνακαρ 12: Αποηελέζμαηα δεικηϊν Ικανοποίηζηρ - Γςζαπέζκειαρ 

 
 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓ       

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 6 112 83 11  2 214(100%) Ο Ι 0,55  - 0,91 Γ 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 12 67 127 6 2  214(100%) Μ Κ 0,37 -0,91 Τ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο,   25 99 52 31 7  214(100%) Ο Α 0,58 -0,71  

4.Σν πεξηβάιινλ  ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία. 24 137 34 18  1 214(100%) Ο Ν 0,75 -0,80 Α 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 19 153 37 2 2 1 214(100%) Ο Ο 0,80 -0,89 Ρ 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 29 153 25 7   214(100%) Ο Π 0,85 -0,83 Δ 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ 10 141 60 3   214(100%) Ο Ο 0,71 -0,94  

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 14 66 92 39  1 214(100%) Μ Ι 0,37 -0,74 Κ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 16 159 21 11  7 214(100%) Ο Η 0,82 -0,84 Δ 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 29 116 41 24 4  214(100%) Ο  0,68 -0,73 Ι 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 24 144 29 16  1 214(100%) Ο Η 0,79 -0,80 Α 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 19 75 69 23 22 2 214(100%) Ο  0,44 -0,67  

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 15 84 105 10   214(100%) Μ  0,46 -0,88  

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 20 121 53 18 2  214(100%) Ο  0,66 -0,81  

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 25 119 61 9   214(100%) Ο  0,67 -0,84  

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ. 14 76 112 8 4  214(100%) Μ  0,42 -0,88  

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 32 88 21 48 18 5 212(100%) Ο  0,56 -0,51  

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 37 132 33 7 4 1 214(100%) Ο  0,79 -0,77  

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 51 83 10 54 16  214(100%) Ο  0,63 -0,43  

20.Οη δάζθαινη  δνπιεχνπκε  σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα 
ηνπο καζεηέο. 

57 100 26 26 4 1 214(100%)  Ο  0,73 -0,59  

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 20 69 78 32 4 11 214(100%) Μ  0,42 -0,69  

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά  17 113 48 30 2 4 214(100%) Ο  0,61 -0,75  

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο. 13 166 22 9 4  214(100%) Ο  0,84 -0,88  

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 19 86 23 82 2 2 214(100%) Ο, Ι  0,49 -0,51  

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 18 67 109 14  4 212(100%) Μ  0,40 -0,83  

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ.   8 98 103 5   214(100%) Μ, Ο  0,50 -0,94  

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 66 91 54 1   212(100%) Ο  0,74 -0,68  

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 15 118 52 14 2 7 208(100%) Ο  0,64 -0,82  

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 40 136 17 18   214(100%) Ο  0,82 -0,71  

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν. 8 144 53 5 2 2 214(100%) Ο  0,82 -0,92  

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 96 87 48 3   214(100%) Α  0,86 -0,63  

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 13 136 58 5  2 214(100%) Ο  0,70 -0,90  

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 6 141 64 3   214(100%) Ο  0,69 -0,96  



Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο νδήγεζαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 πκβάιινπλ ζεηηθφηεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

θαηά ζεηξά: 

1. Ζ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξίζε ηνπο θαη  λα παίξλνπλ  απνθάζεηο 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο :86 / 31
ε
 εξψηεζε) 

2. H ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα γεληθά (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο 

:85-6
ε
 εξψηεζε) 

3. Ζ ελζάξξπλζε λα είλαη θαλείο δεκηνπξγηθφο (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο : 84 - 

23
ε
 εξψηεζε) 

4. Ζ πνηθηιία δεμηνηήησλ πνπ ε δηδαζθαιία δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαλείο (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο: 82 - 9
ε
 εξψηεζε) 

5. Ζ αλαγλψξηζε πνπ δέρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία ηνπ 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο :82 - 29
ε
 εξψηεζε) 

6. Ο ζεβαζκφο σο δάζθαινο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο. (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο :82 - 30
ε
 εξψηεζε) 

7. Ζ αίζζεζε φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο:80 - 5
ε
 εξψηεζε) 

Αληίζεηα κηθξή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε αζθνχλ θαηά ζεηξά: 

1. Αλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο:0,37-  2
ε
 εξψηεζε) 

2. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο: 0,37- 8
ε
  εξψηεζε) 

3. Αλ ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο:0,40-25
ε
  εξψηεζε) 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ηφζν πην κεγάιε ε δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο φζν ιηγφηεξν  πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κε ηε ζεηξά πνπ 

αθνινπζεί: 

1. Αλ έρεη  ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: 0,96-  

33
ε
 εξψηεζε) 

2. Αλ ε  δηδαζθαιία ηνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

καζαίλνπλ (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,94 -  7
ε
 εξψηεζε) 

3. Αλ ν κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,94 -  26
ε
 εξψηεζε 
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4. Αλ νη καζεηέο ηνπ ηνλ ζέβνληαη σο δάζθαιν (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,92 -  

30
ε
 εξψηεζε 

5. Αλ ην ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,91 -  

1
ε
 εξψηεζε) 

6. Αλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία ηνπ (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,91 -  2
ε
 εξψηεζε) 

7. Αλ είλαη  ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ καζεκάησλ 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,91 -  32
ε
 εξψηεζε) 

Αληίζεηα κηθξή επίδξαζε ζηε δπζαξέζθεηα  αζθνχλ θαηά ζεηξά: 

1. Αλ νη ζπλάδειθνη θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,43-  19
ε
 εξψηεζε) 

2. Αλ ε αμηνιφγεζή ηνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα ηνλ βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,51 -  17
ε
 εξψηεζε) 

3. Αλ ζηε δνπιεηά ηνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,51 -  24
ε
 εξψηεζε) 

 

Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε απνηειεζκάησλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξσηήζεθαλ ζηνλ Δχνζκν θαη ηελ Καιακαξηά. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο ζε δηάθνξα 

επίπεδα. Μπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή πνπ ππεξεηνχλ  ή ην 

θχιν ή ηελ ειηθία ή αθφκε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη λα θάλεη ζπγθξίζεηο. 

ηε κειέηε απηή ζα εμεηαζηεί επηπξφζζεηα ε πξψηε πεξίπησζε, δειαδή ζα 

αλαιχζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή 

εξγαζίαο. 

 

4.3.2 Δπίδπαζη ηυν παπαγψνηυν ικανοποίηζηρ ζε ζσέζη με ηην πεπιοσή 

επγαζίαρ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηηο δχν πεξηνρέο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη : 

633 εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Δπφζκνπ θαη 

398 εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Καιακαξηάο  

πγθεληξψζακε 128 (20,22 % ησλ εθπαηδεπηηθψλ) εξσηεκαηνιφγηα ζηνλ Δχνζκν θαη 

86 (21,61 % ησλ εθπαηδεπηηθψλ) ζηελ Καιακαξηά. 

 Πίνακαρ αποηελεζμάηυν 
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Μεηά ην ζπλδπαζκφ ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο, ιεηηνπξγηθήο θαη κε-ιεηηνπξγηθήο 

κνξθήο, ζηνλ πίλαθα εθηίκεζεο , ηα απνηειέζκαηα γηα ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ν νπνίνο δείρλεη 

ηελ θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ θαηά θαηεγνξία.  

 

 



Πίνακαρ 13: Αποηελέζμαηα για ηοςρ εκπαιδεςηικοωρ  ηυν δημοηικϊν ζσολείυν ζηον Δωοζμο 

 

 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 4 71 51 2   128(100%) Ο 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 8 38 79 1 2  128(100%) Μ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, θιπ. 15 62 24 20 7  128(100%) Ο 

4.Σν πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ) ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία κνπ. 22 72 22 12   128(100%) Ο 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 15 82 27 2 2  128(100%) Ο 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 21 84 17 6   128(100%) Ο 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ 10 76 42    128(100%) Ο 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 10 46 43 29   128(100%) Ο, Μ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 12 92 17 7   128(100%) Ο 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 27 55 31 15   128(100%) Ο 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 22 67 27 12   128(100%) Ο 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 15 47 32 14 16 4 128(100%) Ο 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 15 51 53 9   128(100%) Μ, Ο 

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 14 66 37 9 2  128(100%) Ο 

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 23 56 43 6   128(100%) Ο 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ. 14 52 53 7 2  128(100%) Μ, Ο 

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 22 47 15 29 14 1 128(100%) Ο 

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 29 67 23 7 2  128(100%) Ο 

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 31 40 6 41 10  128(100%) I, Ο 

20.Οη δάζθαινη ζην ζρνιείν κνπ δνπιεχνπλ σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 45 45 20 18   128(100%) A, Ο 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 10 42 44 32   128(100%) Μ, Ο 

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά θαη λα αλαπηχμσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ (επηκνξθψζεηο- ζεκηλάξηα). 13 66 26 21 2  128(100%) Ο 

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο.                            9 99 12 8   128(100%) Ο 

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 17 39 13 59   128(100%) Ι 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 14 45 60 5  4 128(100%) Μ 

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ. 6 72 48 2   128(100%) Ο 

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 62 63 3    128(100%) Ο, A 

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 11 76 25 12 2 2 128(100%) Ο 

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 30 67 11 18   126(100%) Ο 

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν. 8 78 34 4 2 2 128100%) Ο 

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 92 32 24    128(100%) Α 

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 9 79 36 4   128(100%) Ο 

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 2 78 46 2   128(100%) Ο 
 

 



Πίνακαρ 14: Αποηελέζμαηα για ηοςρ εκπαιδεςηικοωρ  ηυν δημοηικϊν ζσολείυν ζηην Καλαμαπιά 

 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 2 41 32 9  2 86 (100%) Ο 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 4 29 48 5   86 (100%) Μ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, θιπ. 10 37 28 11   86 (100%) Ο 

4.Σν πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ) ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία κνπ. 2 65 12 6  1 86 (100%) Ο 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 4 71 10   1 86 (100%) Ο 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 8 69 8 1   86 (100%) Ο 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ  65 18 3   86 (100%) Ο 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 4 20 49 10  1 84 (100%)  Μ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 4 67 4 4  7 86 (100%) Ο 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 2 61 10 9 4  86 (100%) Ο 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 2 77 2 4  1 86 (100%) Ο 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 4 28 37 9 6 2 86 (100%) Μ 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα  33 52 1   86 (100%) Μ 

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 6 55 16 9   86 (100%) Ο 

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 2 63 18 3   86 (100%) Ο 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ.  24 59 1 2  86 (100%) Μ 

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 10 41 6 19 4 4 84 (100%) Ο 

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 8 65 10  2 1 86 (100%) Ο 

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 20 43 4 13 6  86 (100%) Ο 

20.Οη δάζθαινη ζην ζρνιείν κνπ δνπιεχνπλ σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 12 55 6 8 4 1 86 (100%)  Ο 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 10 27 34  4 11 86 (100%) Μ 

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά θαη λα αλαπηχμσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ (επηκνξθψζεηο- ζεκηλάξηα). 4 47 22 9  4 86 (100%) Ο 

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο.                            4 67 10 1 4  86 (100%) Ο 

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 2 47 10 23 2 2 86 (100%) Ο 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 4 22 49 9   84 (100%) Μ 

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ. 2 26 55 3   86 (100%) Μ 

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 4 28 51 1   84 (100%) Μ 

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 4 42 27 2  5 80 (100%) Ο 

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 10 69 6    865(100%) Ο 

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν.  66 19 1   86 (100%) Ο 

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 4 55 24 3   86 (100%) Ο 

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 4 57 22 1  2 86 (100%) Ο 

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 4 63 18 1   86 (100%) Ο 
 



 Η αξιολψγηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηε ζρέζε: 

Μ > Ο > Α > Ι 

Πίνακαρ 15: Καηάηαξη απαιηήζευν (Δωοζμορ) 

Μ > Ο > Α > Ι 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη 

αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ 

ππεξεζία κνπ 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ 

ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη 

δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 

 

Οη  22 ππφινηπεο 

πξνηάζεηο θαη 

κνηξάδεηαη  

ηελ 20ε, 27ε κε ηελ 

θαηεγνξία Α θαη  

8ε κε ηελ θαηεγνξία 

Μ 

20.Οη δάζθαινη 

ζην ζρνιείν κνπ 

δνπιεχνπλ σο 

νκάδα ψζηε λα 

δηαζθαιίζνπλ 

θαιά  

απνηειέζκαηα γηα 

ηνπο καζεηέο 

27.Σν επάγγεικα 

ηνπ δάζθαινπ κνπ 

παξέρεη νηθνλνκηθή 

αζθάιεηα 

31,Έρσ ηελ 

ειεπζεξία λα 

ρξεζηκνπνηψ ηελ 

θξίζε κνπ θαη  λα 

παίξλσ απνθάζεηο 

19.Οη ζπλάδειθνί 

κνπ, κνπ θάλνπλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία 

κνπ 

 

24.ηε δνπιεηά κνπ 

ππάξρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα 

πξναγσγέο 

Οη παξαπάλσ έμη απαηηήζεηο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

απηνλφεηεο ή αλακελφκελεο απαηηήζεηο (Must-be customer requirement). Αλ ε ππεξεζία 

δελ πιεξνί απηέο ηηο απαηηήζεηο, ν πειάηεο, ζηελ πεξίπησζή καο ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη 

ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, επεηδή ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη απηέο 

νη απαηηήζεηο ηνπ είλαη απηνλφεηα δεδνκέλεο, ε εθπιήξσζή ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ  ππεξεζία.  

Οη  20
ε
, 27

ε
 θαη 31

ε
 είλαη απαηηήζεηο ειθπζηηθέο (Attractive Customer requirement ). Οη 

ειθπζηηθέο (ζπλαξπαζηηθέο) απαηηήζεηο νχηε εθθξάδνληαη ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα νχηε 

αλακέλνληαη απφ ηνλ πειάηε. Ζ εθπιήξσζή ηνπο έρεη σο ζπλέπεηα φρη απιά ηελ 

αλαινγηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν, ηελ ελζνπζηψδε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ. Χζηφζν αλ έλα πξντφλ / ππεξεζία δελ πιεξνί ειθπζηηθέο απαηηήζεηο , 

απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αίζζεζε δπζαξέζθεηαο. 

Οη  19
ε
 θαη 24

ε
 απαηηήζεηο  είλαη αδηάθνξεο απαηηήζεηο (Indifferent Customer). 
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Οη ππφινηπεο 23 πξνηάζεηο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

κνλνδηάζηαηεο ή αλαινγηθέο απαηηήζεηο(One Dimensional Requirement) Ζ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  είλαη αλάινγε ηεο εθπιήξσζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ. Γειαδή φζν 

πςειφηεξν ην επίπεδν εθπιήξσζεο ηφζν κεγαιχηεξε / πςειφηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε θαη αληίζηξνθα. 

Πίνακαρ 16: Καηάηαξη απαιηήζευν (Καλαμαπιά) 

Μ > Ο > Α > Ι 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη 

αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

12. Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ 

ππεξεζία κνπ 

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ 

ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη 

δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ 

θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο 

κνπ 

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ 

κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα 

 

Οη  24  ππφινηπεο 

 

  

ηελ Καιακαξηά νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε απηνχο ηνπ Δπφζκνπ ζηηο έμη 

απαηηήζεηο (2ε, 8
ε
, 13

ε
 16

ε
, 21

ε
 θαη 25

ε
) θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο :12

ε
, 26

ε
 θαη 27

ε
, ηηο 

νπνίεο   ζεσξνχλ απφ ηελ πιεηνςεθία απηνλφεηεο ή αλακελφκελεο απαηηήζεηο (Must-be 

customer requirement). Αλ, δειαδή, ε ππεξεζία δελ πιεξνί απηέο ηηο απαηηήζεηο, ν 

πειάηεο, ζηελ πεξίπησζή καο ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλνο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, επεηδή ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη απηέο νη απαηηήζεηο ηνπ είλαη απηνλφεηα 
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δεδνκέλεο, ε εθπιήξσζή ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ  

ππεξεζία.  

ηε ζηήιε Α (ειθπζηηθέο –ζπλαξπαζηηθέο- απαηηήζεηο) θαη ζηε ζηήιε Η (αδηάθνξεο 

απαηηήζεηο) δελ ππάξρεη επηινγή γηα ηε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Καιακαξηάο. 

Γελ ππάξρεη θάπνηα απαίηεζε, ηεο νπνίαο ε εθπιήξσζε,  έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

ελζνπζηψδε ηθαλνπνίεζε ηνπ αιιά νχηε θαη θάπνηα αδηάθνξε απάηηεζε. 

Οη ππφινηπεο 24 πξνηάζεηο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

κνλνδηάζηαηεο ή αλαινγηθέο απαηηήζεηο(One Dimensional Requirement) Ζ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  είλαη αλάινγε ηεο εθπιήξσζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ. Γειαδή φζν 

πςειφηεξν ην επίπεδν εθπιήξσζεο ηφζν κεγαιχηεξε / πςειφηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε θαη αληίζηξνθα. 

 Τπολογιζμψρ ηηρ βαπωηηηαρ ηηρ κάθε ππψηαζηρ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηεο θάζε πξφηαζεο ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ  νη 

ππνθεηκεληθέο βαξχηεηεο ησλ παξαγφλησλ  ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη. Σηο βαξχηεηεο 

αμηνιφγεζαλ νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαο 100 πφληνπο ζηνπο νθηψ 

παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη κέζεο 

ζηαζκηζκέλεο βαξχηεηεο θάζε παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαίλνληαη ζηνπο  αθφινπζνπο 

πίλαθεο: 

Πίνακαρ 17: Μέζερ ζηαθμιζμένερ βαπωηηηερ  ηυν οσηϊ παπαγψνηυν ικανοποίηζηρ 

(Δωοζμορ) 

 1
.Ο

ι 
ζ

ς
νθ

ή
κ

ερ 

επ
γα

ζ
ία

ρ 

 2
.Η

 ίδ
ια

 η
 επ

γα
ζ

ία
 

 3
.Η

 Ε
π

ο
π

ηεία
 

 4
.Η

 Σ
ς
νεπ

γα
ζ

ία
 

 5
.Η

 Α
νά

π
ης

ξη
 

 6
.Ο

ι  Α
μ

ο
ιβ

έρ 

 7
.Η

 Α
να

γνώ
π

ιζ
η

 

 8
.Η

 Υ
π

ες
θ
ς
νό

ηη
ηα

 

 

Ν     Έγκςπα 

           

Γεν απάνηηζαν             

 

Μέζορ ψπορ 

 

Απσ. Μέζορ 

ψπορ 

 

Δλάσιζηη 

βαθμολογία 

       122  

 

         6 

 

18,4590 

 

12,5000 

 

 

 

  5,00   

 122     

 

        6 

 

20,2540 

 

12,5000 

 

 

 

  2,00 

122       

         

6 

 

  7,3196 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

122 

          

6 

 

12,8443 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00 

122 

         

6 

 

  8,3688 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

 122      

         

6 

 

14,6230 

 

12,5000 

 

 

 

 2,00 

122 

          

6 

 

  7,8361 

 

12,5000 

 

 

 

 2,00   

122 

         

 6 

 

10,2951 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00   
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Μέγιζηη 

βαθμολογία 

 

ωνολο 

 

Δκαηοζηημψπια 

     

 

 

50,00 

 

2252 

 

 

50,00 

 

2.471 

 

 

20,00 

 

893 

  

 

 

40,00 

 

1567 

 

 

20,00  

 

1021 

 

 

40,00 

 

1784 

 

 

20,00 

 

956 

 

 

25,00 

 

1256 

 

 

 

Πίνακαρ 18: Μέζερ ζηαθμιζμένερ βαπωηηηερ  ηυν οσηϊ παπαγψνηυν ικανοποίηζηρ 

(Καλαμαπιά) 

 1
.Ο

ι 
ζ

ς
νθ

ή
κ

ερ 

επ
γα

ζ
ία

ρ 

 2
.Η

 ίδ
ια

 η
 επ

γα
ζ

ία
 

 3
.Η

 Ε
π

ο
π

ηεία
 

 4
.Η

 Σ
ς
νεπ

γα
ζ

ία
 

 5
.Η

 Α
νά

π
ης

ξη
 

 6
.Ο

ι  Α
μ

ο
ιβ

έρ 

 7
.Η

 Α
να

γνώ
π

ιζ
η

 

 8
.Η

 Υ
π

ες
θ
ς
νό

ηη
ηα

 

 

Ν     Έγκςπα 

           

Γεν απάνηηζαν             

 

Μέζορ ψπορ 

 

Απσικψρ Μέζορ 

ψπορ 

 

Δλάσιζηη 

βαθμολογία 

 

Μέγιζηη 

βαθμολογία 

 

ωνολο 

 

Δκαηοζηημψπια 

     

       73 

 

13          

 

17,3562 

 

12,5000 

 

 

 

  0   

 

 

50,00 

 

1267 

 73    

 

        13 

 

23,3836 

 

12,5000 

 

 

 

  5,00 

 

 

50,00 

 

1707 

73       

         

13 

 

  4,6712 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

 

 

15,00 

 

341 

  

73 

          

13 

 

12,1918 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00 

 

 

20,00 

 

890 

73 

         

13 

 

  6,3699 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00  

 

 

20,00  

 

465 

 73      

         

13 

 

16,6438 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00 

 

 

40,00 

 

1215 

73 

          

13 

 

10,1370 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00   

 

 

25,00 

 

740 

73 

         

 13 

 

9,2466 

 

12,5000 

 

 

 

 0,00   

 

 

20,00 

 

675 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν πεξηνρέο βαζκνιφγεζαλ ηηο βαξχηεηεο κε παξφκνην 

ηξφπν θαη θαηέηαμαλ κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεηξά ηηο ηέζζεξηο πξψηεο αιιά θαη ηελ 

ηειεπηαία. 
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Πίνακαρ 19: ςγκπιηικψρ πίνακαρ  μέζυν ζηαθμιζμένυν βαπςηήηυν 

   

  Εύοζμορ Καλαμαπιά 

 Ζ ίδηα ε εξγαζία 20,2540 

 
23,3836 

 

 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 18,4590 

 
17,3562 

 

Μέζεο Οη  Ακνηβέο 14,6230 

 
16,6438 

 

ζηαζκηζκέλεο Ζ πλεξγαζία 12,8443 

 
12,1918 

 

βαξχηεηεο Ζ Τπεπζπλφηεηα 10,2951 9,2466 

 

 Ζ Αλάπηπμε 8,3688   6,3699 

 

 Ζ Αλαγλψξηζε 7,8361 10,1370 

 

 Ζ Δπνπηεία 7,3196 4,6712 

 

 

 Ο ζημανηικψηεπορ παπάγονηαρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κεηαμχ ησλ νρηψ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρηεθαλ σο πξψηνη σο 

πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο  φκνηα θαη ζηηο δχν πεξηνρέο θαη θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο 

νη :  

1. Ζ ίδηα ε εξγαζία 

2. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

3. Οη ακνηβέο 

Μάιηζηα ηνπο ηξεηο απφ ηνπο νρηψ απηνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο επέιεμαλ σο 

πξψην ην 86,3 % ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ ζηνλ Δχνζκν θαη 

ην 80% ζηελ Καιακαξηά. Πξψηνο παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο αλαδείρζεθε «Ζ ίδηα ε  

Δξγαζία» κε πνιχ πςειά πνζνζηά, 42,10% ζηνλ Δχνζκν θαη 42,86% ζηελ 

Καιακαξηά. 
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Πίνακαρ 20: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν - ο ζημανηικψηεπορ 

παπάγονηαρ (Δωοζμορ) 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηη

ηα 

Ποζοζηό 

(%) 

Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπω

ηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

Άκςπα 

Γενικψ ζωνολο 

27 

40 

1 

2 

1 

15 

4 

5 

          95 

33 

128 

 

21,09 

31,25 

0,78 

1,56 

0,78 

11,72 

3,13 

3,91 

74,22 

25,78 

100 

 

πλζήθεο εξγαζίαο        28,42 

Ζ ίδηα ε εξγαζία            42,10               

1,05 

2,10 

1,05 

Ακνηβέο                  15,78 

4,20 

5,26 

100 

28,42 

70,52 

71,57 

73,67 

74,72 

90,5 

94,7 

100 

  

 

 

Πίνακαρ 21: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν - ο ζημανηικψηεπορ 

παπάγονηαρ (Καλαμαπιά) 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηη

ηα 

Ποζοζηό 

(%) 

Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπω

ηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

Αναπάνηηηα 

Γενικψ ζωνολο 

16 

30 

0 

6 

0 

10 

6 

2 

          70 

16 

86 

 

18,60 

34,88 

0 

6,98 

0 

11,63 

6,96 

2,33 

81,38 

18,6 

100 

 

πλζήθεο εξγαζίαο        22,85 

Ζ ίδηα ε εξγαζία            42,86               

0 

8,57 

0 

Ακνηβέο                  14,29 

8,57 

2,86 

100 

22,85 

65,71 

65,71 

74,28 

74,28 

88,57 

97,14 

100 

  

 

 

Ο λιγψηεπο ζημανηικψρ  παπάγονηαρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα κεηαμχ ησλ νρηψ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρηεθαλ σο νη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί, βαζκνινγήζεθαλ 
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δειαδή φγδννη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηνλ Δχνζκν :  ε επνπηεία,  ε αλαγλψξηζε,   ε 

ππεπζπλφηεηα  θαη ζηελ  Καιακαξηά: ε επνπηεία, ε αλάπηπμε, νη ακνηβέο θαη  ε 

αλαγλψξηζε                                                                                                 

Μάιηζηα ν πξψηνο ζε ζπρλφηεηα παξάγνληαο, «ε Δπνπηεία», επηιέρηεθε απφ ην κηζφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ (54,54% ζηνλ Δχνζκν θαη 44,44% ζηελ 

Καιακαξηά) θαη απείρε πνιχ απφ ηνλ επφκελν ζε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ. 

 

Πίνακαρ 22: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν -ο λιγψηεπο ζημανηικψρ  

παπάγονηαρ (Δωοζμορ) 

Ο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο  παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

(%) 

Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπωηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

Άκςπα 

Γενικψ 

ζωνολο 

0 

0 

48 

0 

5 

2 

24 

9 

88 

40 

128 

 

0,00 

0,00 

37,5 

0,00 

3,90 

1,56 

18,76 

7,03 

89,01 

10,99 

     100 

0,00 

0,00 

Δπνπηεία        54,54   

0.00        

5,68 

2.27 

Αλαγλψξηζε   27,27 

Τπεπζπλφηεηα10,23 

                      100 

   

 

 

 

0,00 

0,00 

54,54 

54.54 

60,22 

62,49 

89,76 

          100   

 

 

  

        

      

Πίνακαρ 23: ημανηικψηηηα ηυν οσηϊ παπαγψνηυν -ο λιγψηεπο ζημανηικψρ  

παπάγονηαρ (Καλαμαπιά) 

Ο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο  παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Ποζοζηό(%) 

εγκύπων 

Σςγκενηπωηικό 

ποζοζηό 

Έγκςπα b1 

              b2 

              b3 

              b4 

              b5 

              b6 

              b7 

              b8 

ωνολο 

2 

0 

32 

4 

              18 

6 

6 

4 

72 

2,33 

0,00 

37,21 

4,65 

20,93 

6,98 

6,98 

4,65 

83,73 

2,78 

0,00 

Δπνπηεία      44,44         

5,56        

Αλάπηπμε    25,00 

8,33 

 8,33 

5,56 

                    100 

0,00 

0,00 

54,54 

54.54 

60,22 

62,49 

89,76 

          100   
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Αναπάνηηηα 

Γενικψ ζωνολο 

14 

86 

 

16,28 

     100 

   

 

 

 

 

  

 

 

 Γείκηερ ικανοποίηζηρ και δςζαπέζκειαρ 

Οη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο ζρέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθεθαλ: 

1. πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο πειάηε (Customer Satisfaction Coefficient)-(CS)  

CS = (O+Α ) / (A+O+M+I)                   κε 0≤CS≤1 

2. πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο πειάηε 

CS = (O+Μ) / (A+O+M+I) ρ (-1)           κε -1≤CS≤0 

 

 

 

 

 

 



Πίνακαρ 24: Αποηελέζμαηα δεικηϊν Ικανοποίηζηρ – Γςζαπέζκειαρ  (Δωοζμορ) 

 
 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓ       

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 4 71 51 2   128(100%) Ο Ι 0,59 -0,95 Γ 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 8 38 79 1 2  128(100%) Μ Κ 0,37 -0,93 Τ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο,   15 62 24 20 7  128(100%) Ο Α 0,64 -0,71  

4.Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία. 22 72 22 12   128(100%) Ο Ν 0,73 -0,73 Α 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 15 82 27 2 2  128(100%) Ο Ο 0,77 -0,87 Ρ 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 21 84 17 6   128(100%) Ο Π 0,82 -0,79 Δ 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ 10 76 42    128(100%) Ο Ο 0,67 -0,92  

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 10 46 43 29   128(100%) O, Μ Ι 0,44 -0,70 Κ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 12 92 17 7   128(100%) Ο Η 0,81 -0,85 Δ 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 27 55 31 15   128(100%) Ο  0,64 -0,67 Ι 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 22 67 27 12   128(100%) Ο Η 0,70 -0,73 Α 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 15 47 32 14 16 4 128(100%) Ο  0,57 -0,73  

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 15 51 53 9   128(100%) Μ, O  0,51 -0,81  

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 14 66 37 9 2  128(100%) Ο  0,63 -0,82  

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 23 56 43 6   128(100%) Ο  0,62 -0,77  

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ. 14 52 53 7 2  128(100%) Μ, O  0,52 -0,83  

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 22 47 15 29 14 1 128(100%) Ο  0,61 -0,55  

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 29 67 23 7 2  128(100%) Ο  0,76 -0,71  

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 31 40 6 41 10  128(100%) I, Ο  0,60 -0,39  

20.Οη δάζθαινη  δνπιεχνπκε  σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα 
ηνπο καζεηέο. 

45 45 20 18   128(100%) A, Ο  0,70 -0,51  

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 10 42 44 32   128(100%) Μ, Ο  0,41 -0,67  

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά  13 66 26 21 2  128(100%) Ο  0,63 -0,73  

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο. 9 99 12 8   128(100%) Ο  0,84 -0,87  

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 17 39 13 59   128(100%) I  0,44 -0,41  

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 14 45 60 5  4 128(100%) Μ  0,48 -0,85  

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ. 6 72 48 2   128(100%) Ο  0,61 -0,94  

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 62 63 3    128(100%) O, A  0,98 -0,52  

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 11 76 25 12 2 2 128(100%) Ο  0,70 -0,81  

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 30 67 11 18   126(100%) Ο  0,77 -0,62  

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν. 8 78 34 4 2 2 128(100%) Ο  0,69 -0,90  

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 92 32 24    128(100%) A  0,97 -0,44  

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 9 79 36 4   128(100%) Ο  0,69 -0,90  

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 2 78 46 2   128(100%) Ο  0,63 -0,97  
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Πίνακαρ 25: Αποηελέζμαηα δεικηϊν Ικανοποίηζηρ – Γςζαπέζκειαρ  (Καλαμαπιά) 
 A O M I R Q ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓ       

1.Σν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ θαη άλεην 2 41 32 9  2 86 (100%) Ο Ι 0,50 -0,85 Γ 

2.πλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ 4 29 48 5   86 (100%) Μ Κ 0,38 -0,90 Τ 

3.Σν ζρνιηθφ θηήξην δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο,   10 37 28 11   86 (100%) Ο Α 0,55 -0,76  

4.Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία. 2 65 12 6  1 86 (100%) Ο Ν 0,78 -0,90 Α 

5.Σν λα δηδάζθεηο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 4 71 10   1 86 (100%) Ο Ο 0,87 -0,94 Ρ 

6.Σν επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 8 69 8 1   86 (100%) Ο Π 0,90 -0,90 Δ 

7.Ζ δηδαζθαιία κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ  65 18 3   86 (100%) Ο Ο 0,76 -0,97  

8.Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 4 20 49 10  1 86 (100%) Μ Ι 0,28 -0,80 Κ 

9.Ζ δηδαζθαιία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 4 67 4 4  7 86 (100%) Ο Η 0,83 -0,83 Δ 

10.Ζ δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 2 61 10 9 4  86 (100%) Ο  0,73 -0,83 Ι 

11.Υαίξνκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά 2 77 2 4  1 86 (100%) Ο Η 0,92 -0,92 Α 

12.Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 4 28 37 9 6 2 86 (100%) Μ  0,37 -0,76  

13.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα  33 52 1   86 (100%) Μ  0,38 -0,99  

14.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 6 55 16 9   86 (100%) Ο  0,71 -0,83  

15.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 2 63 18 3   86 (100%) Ο  0,76 -0,94  

16.Τπάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ.  24 59 1 2  86 (100%) Μ  0,28 -0,97  

17.Ζ αμηνιφγεζή κνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 10 41 6 19 4 4 84 (100%) Ο  0,61 -0,56  

18.πλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 8 65 10  2 1 86 (100%) Ο  0,85 -0,87  

19.Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 20 43 4 13 6  86 (100%) Ο  0,73 -0,55  

20.Οη δάζθαινη  δνπιεχνπκε  σο νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα 
ηνπο καζεηέο. 

12 55 6 8 4 1 86 (100%) Ο  0,78 -0,71  

21.Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 10 27 34  4 11 86 (100%) Μ  0,43 -0,71  

22.Σν επάγγεικά κνπ, κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά  4 47 22 9  4 86 (100%) Ο  0,60 -0,80  

23.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο. 4 67 10 1 4  86 (100%) Ο  0,83 -0,90  

24.ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο 2 47 10 23 2 2 86 (100%) Ο  0,57 -0,66  

25.Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 4 22 49 9   84 (100%) Μ  0,31 -0,85  

26.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο κνπ. 2 26 55 3   86 (100%) Μ  0,33 -0,94  

27.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 4 28 51 1   84 (100%) Μ  0,38 -0,94  

28.Πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 4 42 27 2  5 80 (100%) Ο  0,58 -0,86  

29.Έρσ δερηεί  αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία κνπ. 10 69 6    85 (100%) Ο  0,93 -0,88  

30.Οη καζεηέο κνπ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν.  66 19 1   86 (100%) Ο  0,77 -0,99  

31,Έρσ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 4 55 24 3   86 (100%) Ο  0,69 -0,92  

32.Δίκαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 4 57 22 1  2 86 (100%) Ο  0,71 -0,92  

33.Έρσ ηελ επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 4 63 18 1   86 (100%) Ο  0,78 -0,94  
 

 

 



Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο νδήγεζαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 πκβάιινπλ ζεηηθφηεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ/ηεο θαηά ζεηξά: 

Δχνζκνο Καιακαξηά 

1. Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα πνπ παξέρεη   

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο : 0,98 - 27
ε
 

εξψηεζε) 

 

2. Ζ  ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηεί  ηελ 

θξίζε ηνπ θαη  λα παίξλεη  απνθάζεηο. 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο : 0,97 - 31
ε
 

εξψηεζε) 

3. Ζ ελζάξξπλζε λα είλαη θαλείο 

δεκηνπξγηθφο (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο 

: 0,84 - 23
ε
 εξψηεζε  

 

4. H ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην 

επάγγεικα γεληθά (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο :0,82 -6
ε
 εξψηεζε)  

5. Ζ πνηθηιία δεμηνηήησλ πνπ ε 

δηδαζθαιία δίλεη ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο:81 - 9
ε
 εξψηεζε 

  1. Ζ αλαγλψξηζε, πνπ έρεη δερηεί, γηα 

ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία ηνπ                  

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο : 0,93 -   29
ε
 

εξψηεζε)                

  2. Ζ ραξά  φηαλ ζθέθηεηαη φηη ζα πάεη 

ζηε δνπιεηά (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο 

: 0,92- 11ε εξψηεζε) 

  3. H ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην 

επάγγεικα γεληθά (πληειεζηήο  

ηθαλνπνίεζεο :0,90 -6
ε
 εξψηεζε) 

   4.Σν ελδηαθέξνλ ηνπ επαγγέικαηνο. 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο :0,87 -5
ε
 

εξψηεζε)  

 

 5. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξψπνπο 

καδί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο :0,85 -18
ε
 

εξψηεζε) 

 

 

Αληίζεηα κηθξή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε αζθνχλ θαηά ζεηξά: 

Δχνζκνο Καιακαξηά 

1. Αλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη 

αζθαιείο γηα ηελ πγεία (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο:0,37-  2
ε
 εξψηεζε) 

2.Αλ είλαη θαιή ε  επηθνηλσλία θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο:0,41 -  21
ε
 

εξψηεζε) 

1. Αλ ππάξρεη αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία 

(πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο: 0,28 -16
ε
  

εξψηεζε)   

2.Αλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο: 0,28 - 8
ε
  εξψηεζε) 
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3.Αλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο: 0,44 - 8
ε
  εξψηεζε) 

 

4.Αλ  ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγέο (πληειεζηήο ηθαλνπνίεζεο: 

0,44 – 24
ε
  εξψηεζε) 

5.Αλ  ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη 

αμηνθξαηηθφο (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο:0,48 -25
ε
  εξψηεζε)   

 

3. Αλ  ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη 

αμηνθξαηηθφο (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο: 0,31-25
ε
  εξψηεζε)   

4. Αλ ν κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη 

επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ. (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο:0,33 -26
ε
  εξψηεζε)   

5. Αλ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα 

ηηο πνιηηηθέο ηεο. (πληειεζηήο 

ηθαλνπνίεζεο: 0,37 -12
ε
  εξψηεζε)   

 

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ηφζν πην κεγάιε ε δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο φζν ιηγφηεξν  πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κε ηε ζεηξά πνπ 

αθνινπζεί: 

Δχνζκνο Καιακαξηά 

1.H επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία  

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,97 / 33ε 

εξψηεζε) 

 

2.Καζαξφ θαη άλεην ζρνιηθφ θηήξην 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,95 /1
ε
  

εξψηεζε) 

 

3.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ λα θαιχπηεη 

επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,94 /26
ε
  εξψηεζε) 

 

4.πλζήθεο εξγαζίαο αζθαιείο γηα ηελ 

πγεία ηνπ (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -

0,93 /2
ε
  εξψηεζε) 

1.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα 

αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,99 / 

13ε εξψηεζε) 

2.Οη καζεηέο ηνπο λα ηνπο  ζέβνληαη σο 

δάζθαιν (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -

0,99 /30
ε
   εξψηεζε) 

3.Ζ δηδαζθαιία λα παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα βνεζά ηνπο καζεηέο  λα 

καζαίλνπλ (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: 

-0,97 /7
ε
  εξψηεζε) 

4.Να ππάξρεη αμηνθξαηία ζηελ 

ππεξεζία (πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: 

-0,97 / 16ε εξψηεζε) 

5.Σν ελδηαθέξνλ ηνπ επαγγέικαηνο. 
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5.Ζ δηδαζθαιία λα παξέρεη ηελ επθαηξία λα 

βνεζά ηνπο καζεηέο  λα καζαίλνπλ 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,92 /7
ε
  

εξψηεζε) 

6.Οη καζεηέο ηνπο λα ηνπο  ζέβνληαη σο 

δάζθαιν(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,90 

/30
ε
   εξψηεζε) 

7.Δίλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

θαζεκεξηλψλ καζεκάησλ (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,90 /32
ε
  εξψηεζε) 

 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,94 / 5ε 

εξψηεζε) 

6.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  λα είλαη 

πξφζπκνο λα αθνχεη πξνηάζεηο. 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,94 / 

15ε εξψηεζε) 

7.Ο κηζζφο ηνπ δάζθαινπ λα θαιχπηεη 

επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,94 / 

26ε εξψηεζε) 

8.Σν επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ λα  

παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,94 / 

27ε εξψηεζε) 

9. Να έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,94 / 33ε εξψηεζε) 

 

 

Αληίζεηα κηθξή επίδξαζε ζηε δπζαξέζθεηα  αζθνχλ θαηά ζεηξά: 

Δχνζκνο Καιακαξηά 

1.Αλ νη ζπλάδειθνη θάλνπλ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπο 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,39 /19
ε
 

εξψηεζε) 

2.Αλ ζηε δνπιεηά ηνπο ππάξρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα πξναγσγέο (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,41 / 24
ε
 εξψηεζε) 

3.Αλ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξίζε ηνπο θαη  λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,44 / 31
ε
 εξψηεζε) 

 

1.Αλ νη ζπλάδειθνη θάλνπλ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπο 

(πληειεζηήο δπζαξέζθεηαο: -0,55 /19
ε
 

εξψηεζε) 

2.Αλ ε αμηνιφγεζή ηνπο  απφ ηε δηνίθεζε 

ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο (πληειεζηήο 

δπζαξέζθεηαο: -0,56 /17
ε
 εξψηεζε) 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

5.1 Ανακεθαλαίυζη 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία νξίδεηαη σο πνηφηεηα  ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα 

λα ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλεο ή  πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. (ISO 8402/1986, ΔΛΟΣ EΝ 

ISO 9000–1995). Απηφο ν νξηζκφο εμεγεί ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο ζην ρξφλν. 

Γηαηί ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζε θάζε επνρή πξνζδηνξίζηεθε δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηε ηζηνξηθή ζπγθπξία   θαη ηηο θαηά πεξίπησζε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

θαη αληαλαθινχζε θάζε θνξά ηηο ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζεσξήζεηο. 

ηελ επνρή καο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη  ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο, ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ εξγαιεηαθή γλψζε γεληθά, θαη ηηο δεμηφηεηεο. Απηφ ζα 

δηεπθνιχλεη  ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα ξεπζηή αγνξά εξγαζίαο θαη 

κεγάιεο αλεξγίαο θαη ηελ παξαγσγή.  

κσο ζε νπνηαδήπνηε επνρή ή ζπγθπξία γηα λα γίλεη εθηθηή ε επηδησθφκελε πνηφηεηα 

είλαη απαξαίηεην ε εθπαίδεπζε λα αληηκεησπηζζεί σο έλα φινλ, έλα ζχζηεκα , ζην 

νπνίν ην θάζε κέξνο ή ππνζχζηεκα επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηα άιια. Ζ εθαξκνγή 

ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ν πην ζίγνπξνο δξφκνο γηα λα 

θηάζεη θαλείο ζηελ αλαδεηνχκελε πνηφηεηα γηαηί «νιηθή πνηφηεηα» ζεκαίλεη δηαξθήο 

πξνζπάζεηα πξνο ην άξηζην, ε νπνία  απαηηεί  ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, θνηλφ 

φξακα θαη ζηφρνπο θαη  ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πφζν θαιά ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

κειψλ ηνπ κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε απνζαθελίδνληαη πιήξσο πνηεο 

είλαη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα πνηφηεηαο. Υξεηάδεηαη : 

1.Ζγεζία. Δίλαη ν ελδηάκεζνο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηεο 

πνιηηείαο. Δθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο αιιά έρεη θαη έλα βαζκφ απηνλνκίαο. Δίλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 

εμαζθαιίδνληαο φηη ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπο. Δπηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο θαη 

ζθνπνχο ηεο κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη. Τπνθηλεί θαη ππνζηεξίδεη  ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

2.ηξαηεγηθή θαη ζρεδηαζκφο. Σν ζεζκηθφ φξγαλν εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή θαη ην 

φξακά ηνπ κέζσ κηαο ζαθνχο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο κεηφρνπο  ζηξαηεγηθήο, 
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επζπγξακκίδνληαο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηηο πνιηηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο 

ζηφρνπο, αθελφο, θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

Ζ ζηξαηεγηθή θαη πξνγξακκαηηζκφο είλαη κέξνο ηνπ PDCA (Plan, Do, Check, Act), 

αξρίδνληαο απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε  ηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο 

αλάγθεο ησλ κεηφρσλ, αιιά θαη απφ ηηο εθξνέο θαη ηα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Πάληα ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ παξαθνινπζνχληαη, επηθαηξνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη φπνηε 

είλαη αλαγθαίν.  

3.Οη άλζξσπνη.  

Ο ζεβαζκφο, ν δηάινγνο, ε ελδπλάκσζε θαη επίζεο ε παξνρή ελφο αζθαινχο θαη 

πγηνχο πεξηβάιινληνο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δέζκεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηε δηαδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο πξνο ηελ αξηζηεία ηαλ ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

δεκηνπξγνχλ πιαίζηα γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαπηχζζνπλ δηαξθψο  

ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, λα αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξε επζχλε θαη πεξηζζφηεξεο 

πξσηνβνπιίεο, νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Μηα 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαρείξηζεο.  είλαη ε  θξνληίδα γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. 

4.πλεξγαζίεο θαη πφξνη, πψο, δειαδή,  ην ίδξπκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη βαζηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ (ηδίσο κε εθπαηδεπφκελνπο), 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. εκαληηθέο είλαη νη ζπκπξάμεηο, ε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηψλ αιιά θαη ε ινγνδνζία πξνο ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηε λφκηκε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

5.Γηαδηθαζίεο. Έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξνζδηνξίδεη,  ραξάδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη 

βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζε ζπλερή βάζε, αλαπηχζζεη θαη παξαδίδεη πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη πηνζεηεί θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ. 

Μεηξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνηφηεηαο, πνπ έρεη επηηχρεη, έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

πξέπεη λα πξνζέμεη  ηη έρεη θαηαθέξεη ζε φ, ηη αθνξά : 

6.Σνπο πνιίηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε, φπσο ην 

επίπεδν ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ, ηε ζρέζε απηψλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ή αθφκε θαη κε ηε 

δηαθάλεηα θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ 
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7.Σνπο αλζξψπνπο ηνπ (φινπο φζνπο εξγάδνληαη ζ’ απηφ) θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηελ 

ππνθίλεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφδνζή ηνπο 

8.Σελ θνηλσλία, αλ έρεη επηηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ηεο ηνπηθήο, εζληθήο ή αθφκε θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 

9.Σα θχξηα απνηειέζκαηα επίδνζεο ηνπ ηδξχκαηνο , θαηά  πφζν έρεη επηηχρεη ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ  αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ δηαρείξηζε θαη βειηίσζε. 

πσο θαίλεηαη ε δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο ζε θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σζεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Έλαο ηθαλνπνηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο δηαηεξεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη 

ηε δέζκεπζή ηνπ απέλαληη ζην επάγγεικα θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ, πξνεηνηκάδεηαη 

θαιχηεξα, επηκνξθψλεηαη, είλαη δεθηηθφο ζηελ αιιαγή, δεκηνπξγεί πνηνηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έρεη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ αιιά θαη 

αίζζεζε πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξάγκα ην νπνίν επεξεάδεη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ην 

βαζκφ επηκνλήο ηνπ φηαλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, θαζψο θαη ηηο επηινγέο ηνπ άξα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Ζ  δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε /δπζαξέζθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δπφζκνπ θαη Καιακαξηάο έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ηνπο θαηά πξψην ιφγν θαη 

αθνινπζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη ακνηβέο. Ο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη 

ιηγφηεξν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε επνπηεία. Απηφ ηζρχεη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη γηα θάζε πεξηνρή ρσξηζηά. Οη δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο/δπζαξέζθεηα έδεημαλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ζπκβάιινπλ 

ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ε ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξίζε 

ηνπο θαη  λα παίξλνπλ  απνθάζεηο θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα 

γεληθά ελψ κηθξή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε αζθνχλ νη άζρεκεο  ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη ηα αλαθφινπζα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Αληίζεηα κεγάιε 

δπζαξέζθεηα πξνθαινχλ ε έιιεηςε επζχλεο γηα ηε δηδαζθαιία, αλ ε  δηδαζθαιία 

βνεζά ηνπο καζεηέο  λα καζαίλνπλ, αλ ν κηζζφο ηνπ δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

αλάγθεο ηνπ . Μηθξή επίδξαζε ζηε δπζαξέζθεηα  αζθεί αλ νη ζπλάδειθνη θάλνπλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ή αλ ε αμηνιφγεζή ηνπ  απφ ηε δηνίθεζε ζα 
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ηνλ βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

Δπφζκνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθφηεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε  απφ ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο θαηά 

ζεηξά ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα , ε ειεπζεξία λα παίξλεη θαλείο απνθάζεηο ή λα είλαη 

δεκηνπξγηθφο ελψ ζηελ Καιακαξηά ε αλαγλψξηζε, ε  ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην 

επάγγεικα γεληθά. Αληίζεηα είλαη ηφζν πην κεγάιε ε δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο φζν ιηγφηεξν  πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κε ηε 

ζεηξά πνπ αθνινπζεί, ζηνλ Δχνζκν ε επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία, ην θαζαξφ θαη άλεην 

ζρνιηθφ θηήξην, ν αμηνπξεπήο κηζζφο θαη ζηελ Καιακαξηά  ν δίθαηνο δηεπζπληήο, ν 

ζεβαζκφο απφ ηνπο καζεηέο  θαη ε δηδαζθαιία πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο.  

 

5.2 Τποδείξειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψρζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δπφζκνπ θαη ηεο Καιακαξηάο σο 

ζχλνιν αιιά θαη μερσξηζηά. Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί κε ηε δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία ή ηα ρξφληα ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

 

5.3 ςμπεπάζμαηα 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε πεξηέθνςε ηνπο 

κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε λέα θπβέξλεζε επηρεηξεί αιιαγέο πνπ άιιεο βξίζθνπλ 

ζχκθσλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θη άιιεο φρη θαη γεληθά επηθξαηεί αλαζηάησζε θαη 

αβεβαηφηεηα. Παξ’ φια απηά ε κειέηε έδεημε φηη δελ είλαη αθαηφξζσην γηα ηελ 

πνιηηεία λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ εθπαίδεπζε, ην 

νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη πνιιαπιάζηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

αξθεί λα ζηξέςεη πξψηα ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο απαηηήζεηο πνπ φζν ιηγφηεξν  

εθπιεξψλνληαη ηφζν κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα  πξνθαινχλ . ηε δηθή καο κειέηε 

θάλεθε  φηη είλαη ε επζχλε ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία,  ε  δηδαζθαιία πνπ παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα βνεζά ηνπο καζεηέο  λα καζαίλνπλ, ν κηζζφο ηνπ δάζθαινπ λα θαιχπηεη 

επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ, ν ζεβαζκφο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ (ηνλ νπνίν ν ίδηνο  

πξέπεη λα θεξδίζεη), έλα θαζαξφ θαη άλεην ζρνιηθφ θηήξην, ζπλζήθεο εξγαζίαο 

αζθαιείο γηα ηελ πγεία ηνπ, ππεπζπλφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ 

καζεκάησλ. Έπεηηα πξέπεη λα ζηξαθεί ζε θείλεο ηηο απαηηήζεηο, νη νπνίεο φζν 

πεξηζζφηεξν  εθπιεξψλνληαη ηφζν κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε πξνθαινχλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ Δπφζκνπ θαη ηεο Καιακαξηάο αληιεί ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε 
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θχζε ηεο  εξγαζίαο  ηνπ. Υξεηάδεηαη φκσο ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ, ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαηάιιεια, ηξφπνπο γηα λα βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ λα καζαίλνπλ (παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παηδηά κεηαλαζηψλ), ειεπζεξία λα 

παίξλεη απνθάζεηο. Αληιεί επίζεο ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ, νη 

νπνίεο είλαη ίδηεο θαη γηα ηνπο καζεηέο. Έλα άλεην θαη θαζαξφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

επηδξά ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ, ηηο 

αλάγθεο ησλ νπνίσλ έρεη ζηφρν λα ηθαλνπνηήζεη κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Σέινο νη 

αμηνπξεπείο ακνηβέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο, είλαη έλαο αθφκε 

παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο. Έλαο εμαζιησκέλνο νηθνλνκηθά εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη 

θαη αλαπνηειεζκαηηθφο.  

 Ζ αμηνιφγεζε δείρλεη λα κελ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ       

αμηνιφγεζε ηζρχεη εδψ θαη ρξφληα αιιά δελ έρεη εθαξκνζηεί. Ζ λέα εγεζία ηνπ 

ΤΠΓΒΜΘ έρεη ζηφρν λα ηε ζέζεη ζε ηζρχ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέιεζαλ λα 

θαηαγξαθνχλ θάπνηεο επηθπιάμεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθαξκνζηεί ε αμηνιφγεζε. Ζ 

δηθή καο άπνςε είλαη φηη  ε ζρεηηθή  εγθχθιηνο φπσο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνθάιεζε παληθφ γηαηί πεξηειάκβαλε φξνπο θαη έλλνηεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαλ απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ήηαλ άγλσζηεο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο. Πηζηεχνπκε φηη ρξεηάδεηαη εμνηθείσζε πξψηα κε ηηο έλλνηεο,  χζηεξα 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηνρνζεζίαο,  ζέζπηζεο  δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ, αθφκε θαη 

νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Γηαηί εδψ θαη 

ρξφληα ην λα δηδάζθεη θαλείο  ήηαλ έλα αηνκηθφ άζιεκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ [KANO] 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ ΔΤΟΜΟΤ 

ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ   

 

 

Όηαν ςπάπσει (Functional) Όηαν δεν ςπάπσει (Dysfunctional) 

εκεηψζηε απφ ην 1 («ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

ΑΤΣΟ») έσο ην 5 («ΓΔΝ ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

ΑΤΣΟ») ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δεκηνπξγεί ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία ζαο. 

εκεηψζηε απφ ην 1 («ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

ΑΤΣΟ») έσο ην 5 («ΓΔΝ ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

ΑΤΣΟ») ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν εάλ απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ δεν ππάξρεη 

Αθνχ δηαβάζεηε ηελ εξψηεζε, ζεκεηψζηε «Υ» 

ζε εθείλε ηελ απάληεζε πνπ εθθξάδεη 

θαιχηεξα ηελ άπνςή ζαο. 

Αθνχ δηαβάζεηε ηελ εξψηεζε, 

ζεκεηψζηε «Υ» ζε εθείλε ηελ απάληεζε 

πνπ εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ άπνςή ζαο. 

 1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ 

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη 

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν 

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ 

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ 

  

(F1). ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιηθφ θηήξην 

είλαη θαζαξφ θαη άλεην 

  (DF1). ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιηθφ 

θηήξην δελ είλαη θαζαξφ θαη άλεην. 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ  

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F2). ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία κνπ. 

 (DF2). ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο δελ είλαη αζθαιείο γηα ηελ 

πγεία κνπ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F3). ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιηθφ θηήξην 

δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη επνπηηθφ 

πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο 

 (DF3). ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιηθφ 

θηήξην δε δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ 

θαη επνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνινγηζηέο, 
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πίλαθεο, θιπ. 

 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, θιπ. 

 

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F4). ε πεξίπησζε πνπ ην πεξηβάιινλ 

(θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ) ηνπ 

ζρνιείνπ κνπ επηδξά ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία 

κνπ. 

 (DF4). ε πεξίπησζε πνπ ην 

πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ) ηνπ ζρνιείνπ κνπ επηδξά 

αξλεηηθά ζηε δηδαζθαιία κνπ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F5). ε πεξίπησζε πνπ ην λα δηδάζθεηο είλαη 

πνιχ ελδηαθέξνλ επάγγεικα. 

 

  (DF5). ε πεξίπησζε πνπ ην λα 

δηδάζθεηο  δελ είλαη  ελδηαθέξνλ 

επάγγεικα. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

(F6). ε πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικά κνπ κε 

ηθαλνπνηεί. 

 (DF6). ε πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικά 

κνπ δελ κε ηθαλνπνηεί. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F7). ε πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία κνπ 

παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ ηνπο καζεηέο 

κνπ λα καζαίλνπλ 

  

  (DF7). ε πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία 

δελ κνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα βνεζψ 

ηνπο καζεηέο κνπ λα καζαίλνπλ 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  
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 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F8). ε πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 (DF8). ε πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

 

   

(F9). ε πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία κνπ 

δίλεη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ κηα 

πνηθηιία δεμηνηήησλ. 

 

  (DF9). ε πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία 

δε κνπ δίλεη θακία επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηψ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ. 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F10). ε πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία 

ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία. 

  (DF10). ε πεξίπησζε πνπ ε 

δηδαζθαιία απνζαξξχλεη ηελ 

θαηλνηνκία. 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F11). ε πεξίπησζε πνπ ραίξνκαη φηαλ 

ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε δνπιεηά. 

 (DF11). ε πεξίπησζε πνπ λνηψζσ 

άγρνο φηαλ ζθέθηνκαη φηη ζα πάσ ζηε 

δνπιεηά. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F12). ε πεξίπησζε πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο ηεο. 

  (DF12). ε πεξίπησζε πνπ ε δηνίθεζε 

δελ θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο 

ηεο. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   
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 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

(F13). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα. 

. 

  (DF13). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ δελ αληηκεησπίδεη φινπο 

ηζφηηκα. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

    

(F14). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ κνπ δίλεη βνήζεηα φηαλ ηε 

ρξεηάδνκαη. 

   

  (DF14). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ κνπ δε κνπ δίλεη βνήζεηα 

φηαλ ηε ρξεηάδνκαη. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F15). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ  είλαη πξφζπκνο λα αθνχεη 

πξνηάζεηο. 

 

  (DF15). ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ  είλαη απξφζπκνο λα 

αθνχεη πξνηάζεηο. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F16). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αμηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ.  

 (DF16). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

επλνηνθξαηία ζηελ ππεξεζία κνπ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  
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5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F17). ε πεξίπησζε πνπ ε αμηνιφγεζή κνπ  

απφ ηε δηνίθεζε ζα κε βνεζήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 

 (F17) ε πεξίπησζε πνπ ε αμηνιφγεζή 

κνπ  απφ ηε δηνίθεζε δε ζα κε βνεζήζεη 

ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F18). ε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγάδνκαη κε 

ηνπο αλζξψπνπο καδί κε ηνπο νπνίνπο 

δνπιεχσ. 

 

  (DF18). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο αλζξψπνπο καδί 

κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχσ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

 

   

(F19). ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλάδειθνί 

κνπ, κνπ θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία κνπ. 

 

  (DF19). ε πεξίπησζε πνπ νη 

ζπλάδειθνί κνπ είλαη αδηάθνξνη 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F20). ε πεξίπησζε πνπ νη δάζθαινη ζην 

ζρνιείν κνπ δνπιεχνπλ σο νκάδα ψζηε λα 

δηαζθαιίζνπλ θαιά  απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο. 

 (DF20). ε πεξίπησζε πνπ νη δάζθαινη 

ζην ζρνιείν κνπ δε δνπιεχνπλ σο 

νκάδα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαιά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F21). ε πεξίπησζε πνπ είλαη ζεκαληηθή ε 

θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ. 

 (DF21). ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

ζεκαληηθή ε θαιή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 
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 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

(F22). ε πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικά κνπ, 

κνπ  δίλεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζψ 

επαγγεικαηηθά θαη λα αλαπηχμσ ηηο 

δεμηφηεηέο κνπ (επηκνξθψζεηο- ζεκηλάξηα). 

 

  (DF22). ε πεξίπησζε πνπ ην 

επάγγεικά κνπ, δε κνπ  δίλεη ηελ 

επθαηξία λα εμειηρζψ επαγγεικαηηθά 

θαη λα αλαπηχμσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F23). ε πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικα ηνπ 

δάζθαινπ κε ελζαξξχλεη λα είκαη 

δεκηνπξγηθφο. 

 

  (DF23). ε πεξίπησζε πνπ ην 

επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ δε κε 

ελζαξξχλεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο, είλαη 

πεξηζζφηεξν εξγαζία ξνπηίλαο. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F24). ε πεξίπησζε πνπ ζηε δνπιεηά κνπ 

ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο. 

 (DF24). ε πεξίπησζε πνπ ζηε δνπιεηά 

κνπ ππάξρνπλ ιίγεο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγέο. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F25). ε πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο επηινγήο 

ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη 

αμηνθξαηηθφο. 

 (DF25). ε πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο 

επηινγήο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο δελ 

είλαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθφο. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  
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3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F26). ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζφο ηνπ 

δάζθαινπ θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο 

κνπ. 

  (DF26). ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζφο ηνπ 

δάζθαινπ δελ θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

αλάγθεο κνπ.  

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F27). ε πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικα ηνπ 

δάζθαινπ κνπ παξέρεη νηθνλνκηθή 

αζθάιεηα. 

  (DF27). ε πεξίπησζε πνπ ην 

επάγγεικα ηνπ δάζθαινπ κνπ παξέρεη 

νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα. 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F28). ε πεξίπησζε πνπ πιεξψλνκαη φζν 

αμίδσ. 

 (DF28). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πιεξψλνκαη φζν αμίδσ. 

 

1 Μνπ αξέζεη απηφ  1 Μνπ αξέζεη απηφ  

2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F29). ε πεξίπησζε πνπ έρσ δερηεί  

αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία 

κνπ. 

  

  (DF29). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρσ 

δερηεί αλαγλψξηζε γηα ηελ πεηπρεκέλε 

δηδαζθαιία κνπ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

(F30). ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο κνπ κε 

ζέβνληαη σο δάζθαιν. 

 

  (DF30). ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

κνπ δελ κε ζέβνληαη σο δάζθαιν. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   
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 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 (F31). ε πεξίπησζε πνπ έρσ ηελ 

ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ 

θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 

 

  (DF31). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρσ ηελ 

ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ θξίζε κνπ 

θαη  λα παίξλσ απνθάζεηο. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F32). ε πεξίπησζε πνπ είκαη ππεχζπλνο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ κνπ 

καζεκάησλ. 

 

  (DF32). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρσ θακηά 

επζχλε  γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

θαζεκεξηλψλ κνπ καζεκάησλ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

(F33). ε πεξίπησζε πνπ έρσ ηελ επζχλε 

γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 

 

  (DF33). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρσ ηελ 

επζχλε γηα ηε δηδαζθαιία κνπ. 

 

  

 1 Μνπ αξέζεη απηφ   1 Μνπ αξέζεη απηφ   

 2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη   2 Απαηηείηαη λα είλαη έηζη  

 3 Μνπ είλαη αδηάθνξν   3 Μνπ είλαη αδηάθνξν  

 4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ   4 Μπνξψ λα ην αλερζψ απηφ  

 5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ   5 Γελ κνπ αξέζεη απηφ  

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΝΣΧΝ 
Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε νθηψ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπεηδή καο ελδηαθέξεη ε γλψκε ζαο ζαο 

παξαθαινχκε λα θαηαλείκεηε έλα ζχλνιν 100 πφλησλ αλάκεζα ζηνπο νθηψ  απηνχο 

παξάγνληεο ζχκθσλα κε ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θάζε έλαο απφ απηνχο γηα εζάο 

(φζν πην ζεκαληηθφο είλαη γηα εζάο, ηφζν πεξηζζφηεξνπο πφληνπο πξέπεη λα ηνπ 

βάιεηε). Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην ζχλνιν ησλ πφλησλ έρνπλ άζξνηζκα 100.  

 

b1. πλζήθεο εξγαζίαο _____ πφληνη 
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b2. Ζ ίδηα ε εξγαζία _____ πφληνη 

b3. Δπνπηεία _____ πφληνη 

b4. πλεξγαζία _____ πφληνη 

b5. Αλάπηπμε _____ πφληνη 

b6. Ακνηβέο _____ πφληνη 

b7. Αλαγλψξηζε _____ πφληνη 

b8. Τπεπζπλφηεηα _____ πφληνη 

 χλνιν πφλησλ 100 πφληνη 

(Ττηλψρ) Αλάκεζα ζηoπο παξαπάλσ νθηψ παξάγνληεο πνηνο  είλαη ν πην ζεκαληηθφο  

γηα εζάο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζήο ζαο απφ ην επάγγεικά ζαο(παξαθαιψ 

βάιηε ην λνχκεξν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) 

______________ 

(Υαμηλψρ)Πνηνο παξάγνληαο είλαη ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο  γηα εζάο;____________ 
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ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
1. Φωλο 

 1    2  

 

2. Κλάδορ 

1  

2  

3   

4  

5

_______________________________________________________ 

                  

            3. Ηλικία 

1 -30      

2 -40 

3 -50   

4 -60 

5    

 

4. Υπψνια Τπηπεζίαρ 

1 -5         3 -25 

2 -15       4  

 

5. Θέζη 

1  

2   

3� Δθπαηδεπηηθφο ζην νινήκεξν πξφγξακκα  

                  

          6. Μέγεθορ Σσολείος 

1     

2 -12ζέζην 

3� Μεγαιχηεξν απφ 12ζέζην 

 

7.  Σψπορ Δπγαζίαρ 

1  

2  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

Γήμορ Δςψζμος - Γήμορ Καλαμαπιάρ 

Ο Γήκνο Δπφζκνπ ηδξχζεθε ην 1972 θαη έκβιεκά ηνπ έρεη ηνλ ηζηνξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ. Βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζε απφζηαζε 5 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο θαη κε έθηαζε δέθα ρηιηάδσλ 

ζηξεκκάησλ (10.000). Δγγχο ησλ νξίσλ ηνπ είλαη ε Γπηηθή είζνδνο ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη δηέξρνληαη νη βαζηθέο αξηεξίεο-νδηθνί άμνλεο: (εζσηεξηθή) Πεξηθεξεηαθή Οδφο θαη 

Δγλαηία.  

Ο Γήκνο Δπφζκνπ, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε δήκνπο ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο -ν πξψηνο ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηεο ρψξαο- παξνπζηάδεη θξελήξεηο ξπζκνχο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 

(πεξηνρέο Νέαο Πνιηηείαο, άλσζελ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηκήκα ηεο Δπμεηλνχπνιεο) κε 

ην κηθξφηεξν κάιηζηα κέζν φξν ειηθίαο. Ζ ηεξάζηηα αλνηθνδφκεζε θαη νη ρακειέο -

ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα- ηηκέο αγνξάο ή ελνηθίαζεο ησλ αθηλήησλ πξνζείιθπζαλ 

θαη πξνζειθχνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο παιηλλνζηνχλησλ, κεηαλαζηψλ αιιά θαη πνιιά λέα 

δεπγάξηα απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο -θαη φρη κφλν- ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ ήηαλ 29.331 θάηνηθνη θαη ην 2001 

54.825, ελψ ζήκεξα θζάλεη αλεπίζεκα ηηο 120 ρηιηάδεο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ην Γήκν Δπφζκνπ είλαη ε αλεξγία, ε 

έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ε ξχπαλζε ησλ γεηηληαδνπζψλ βαξηψλ βηνκεραληψλ. ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη ρηιηάδεο ησλ λέσλ (ε καζεηηθή λενιαία μεπεξλά 

ηηο 18 ρηιηάδεο), ε ζέζε ηνπ, ε δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ. (http://www.evosmos.gr/23-

9-2010) 

Ο Γήκνο Καιακαξηάο απνηειεί ην δεχηεξν ζε πιεζπζκφ Γήκν ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ηνλ έλαην ζε φιε 

ηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 

87.312 άηνκα, έλαληη ησλ 80.698 θαηνίθσλ ην 1991. Ζ ηάζε αχμεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο είλαη ζαθήο θαη αλέξρεηαη ζε 8,2%. ζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε θαηά θχιν, νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην 52% (45.535) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, Δμάιινπ, ζην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ παξαηεξήζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αχμεζε κεγέζνπο 12,4%.  

Χζηφζν, νη απμεηηθέο ηάζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δελ θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε ην 

πνζνζηφ γελλήζεσλ ζην Γήκν, αιιά νθείινληαη ζηε κεηεγθαηάζηαζε νηθνγελεηψλ απφ 

ην ππφινηπν Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Έηζη, ε ειηθηαθή δηάξζξσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ δελ δηαθέξεη απφ απηή ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. Καη ζηελ Καιακαξηά 
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παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991, ην 15,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ απνηεινχληαλ 

απφ άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ. (http://www.kalamaria.gr/23-9-2010) 
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