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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν η διερεύνηση του βαθμού 

Επαγγελματικής Προσαρμογής στο Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον της Kοινωνίας της 

Γνώσης των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης, της ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν 

στους σύγχρονους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, καθώς και των κινήτρων 

συμμετοχής τους σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Τα ανώτερα ζητήματα 

εκλαμβάνονται ως θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας της επιχειρούμενης εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, η οποία συντελείται υπό την επίδραση της σοβαρής οικονομικής ύφεσης 

μέσω της οποίας διέρχεταιι η χώρα. 

Η έρευνα διεξήχθη στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, σε δείγμα 146 εκπαιδευτικών της 

δημόσιας Β/θμιας εκπαίδευσης με την τεχνική του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα της 

έρευνας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια επίπεδα 

επαγγελματικής προσαρμογής, στην διαμόρφωση της οποίας συμβάλλει ο βαθμός 

προσαρμογής των επιμέρους παραγόντων οι οποίοι επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά σε 

αυτήν. Τα υψηλότερα, αν και μέτρια, επίπεδα εμφανίζονται κατά σειρά στους παράγοντες 

των διαπροσωπικών σχέσεων, της επίτευξης επαγγελματικών φιλοδοξιών και των 

δυνατοτήτων ανέλιξης που προσφέρονται από το επαγγελματικό περιβάλλον, του 

οργανωτικού κλίματος-ασφάλειας που παρέχεται από την υπηρεσία, και του κοινωνικού 

κεφαλαίου δηλαδή της ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ο 

παράγοντας του επαγγελματικού άγχους παρουσιάζει μέση τιμή υπό του μετρίου, ενώ σε 

ακόμα χαμηλότερα επίπεδα ακολουθούν η συναισθηματική εξάντληση, η συναισθηματική 

αποξένωση και το γενικό άγχος. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν τους 

νέους ρόλους κυμαίνεται γενικά σε μέτρια επίπεδα. Μικρότερη ετοιμότητα παρουσιάζουν 

στην εκπλήρωση ρόλων που σχετίζονται με την ικανότητα παροχής διοικητικού έργου και 

στον ρόλο τους ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός που εγείρει 

προβληματισμούς τόσο για την δυνατότητα εφαρμογής της όσο και για τις γενικότερες 

κατευθύνσεις της. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης και προτάσσουν κατά σειρά σημαντικότητας ως κίνητρα 

συμμετοχής την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητάς τους, τη βελτίωση των γνώσεών τους σε ζητήματα ΤΠΕ, την ενημέρωση για τις 

παιδαγωγικές εξελίξεις και τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων προσόντων τους.
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the level of teachers’ 

Vocational Adjustment in Secondary education in the new Vocational 

Environment of Knowledge Society, their readiness to respond to their modern 

roles as well as their motivations to participate in Professional Development 

programmes. The above themes are considered as crucial factors of success in the 

attempted educational reform which takes place under a financial crisis.  

The study was conducted in various areas in Greece and concerned a 

sample of 146 teachers of Secondary Education. The technique of study used was 

that of a questionnaire. The findings led to the following conclusions: Teachers 

experience moderate level of Vocational Adjustment, based on factors that 

positively or negatively influence the process. Although moderate, their 

adjustment is higher when it comes to interpersonal relationships, achievement of 

professional development, organisational clime and safety in the working place 

and the social networks development. Τhe factor of professional stress appears to 

be below the moderate level, and even lower one finds factors such as emotional 

exhaustion, emotional alienation and stress. Generally speaking, teachers’ 

readiness to cope with their new roles is moderate. It is of paramount importance 

to note that the particular group of teachers find it very difficult to perform roles 

that deal with administrational skills and their action as carriers of governmential 

policy. This is something that needs to be taken seriously under consideration as 

far as the effectiveness of educational reform. Teachers are motivated to 

participate in Professional Development programmes, in order to meet current 

developments in their specialty, to know more about the latest developments in 

Information Technology, the new pedagogic advancements and to enrich their 

qualifications. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Επαγγελματική Προσαρμογή,  Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον,  

Ετοιμότητα ανάληψης σύγχρονων ρόλων,  Επαγγελματική ανάπτυξη.
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Πλαίσιο αναφοράς της έρευνας 

Βασικές παραδοχές 

Η παρούσα ερευνητική εργασία, εκπονήθηκε παρούσης μιας ιστορικής 

συγκυρίας   που χαρακτηρίζεται από κυριαρχία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών και διεθνή οικονομική ύφεση, οι οποίες συντελούμενες στο σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Κοινωνίας της Γνώσης, επηρεάζουν όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, η 

εκπαίδευση διαδραματίζει ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο (Karkkainen, 2010), καθώς 

αφενός καλείται να προσαρμόσει τους στόχους και τις κατευθύνσεις της στις 

απαιτήσεις των καιρών και αφετέρου να προετοιμάσει τούς μαθητές για την 

μελλοντική κοινωνία, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. 

Στο ανώτερο πλαίσιο, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα για πολλοστή 

φορά βρίσκεται στο επίκεντρο οικονομικών και θεσμικών αλλαγών. Οι ευρύτεροι 

κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες -  υπό την σκιά της σοβαρής οικονομικής ύφεσης 

μέσω της οποίας διέρχεται η χώρα - σε συνδυασμό με την τρέχουσα εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, ασφαλώς έχουν επηρεάσει και το επαγγελματικό περιβάλλον των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα εργασιακή 

πραγματικότητα.  

Βασική παραδοχή και σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας, αποτελεί η 

πεποίθηση ότι η ομαλή Επαγγελματική Προσαρμογή (ΕΠ) των εκπαιδευτικών, 

θεμελιώνει την βάση στην οποία θα εδράσει το οικοδόμημα της εκαστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεπώς, αποκτά βαρύνουσα σημασία για την επιτυχή 

εισαγωγή και εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες της χώρας.  Γενικά, υπό την σφαίρα 

επήρειας των ιδιαίτερων συνθηκών του Νέου Επαγγελματικού Περιβάλλοντος (ΝΕΠ),  

συνδυαστικά με την τρέχουσα οικονομική ύφεση, ο βαθμός ΕΠ των εκπαιδευτικών, 

και ειδικότερα των επιμέρους παραγόντων από τους οποίους επηρεάζεται, 

αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ανάγκες και ελλείψεις των εκπροσώπων του 

συγκεκριμένου κλάδου, επιδρώντας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και 

στάσεων τους που απορρέουν από τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτου,  ο 

προσδιορισμός του βαθμού αυτού αποτελεί υπόθεση καθοριστικής σημασίας, καθώς 
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συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών στο εργασιακό 

περιβάλλον, καθορίζοντας τελικά και τα  αποτελέσματα που απορρέουν από την 

εφαρμογή οποιασδήποτε  εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Δεύτερη παραδοχή στην οποία βασίστηκε η έρευνα, είναι ότι η Eπαγγελματική 

Aνάπτυξη (ΕΑ) των εκπαιδευτικών για να είναι αποτελεσματική, οφείλει να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, να προάγει την ΕΠ και 

ετοιμότητά τους σε κάθε επαγγελματικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και 

επιπλέον,  να ανταποκρίνεται στα κίνητρά τους.  

Αντικείμενο της έρευνας 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση,  των παραγόντων που 

επηρεάζουν την Επαγγελματική  Προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο ΝΕΠ που 

διαμορφώνεται στο σχολικό πλαίσιο, της ετοιμότητά τους να αναλάβουν τους 

σύγχρονους επαγγελματικούς ρόλους, των κινήτρων συμμετοχής τους σε 

προγράμματα  ΕΑ,  καθώς και  η ανάδειξη των επιμέρους. επιστημονικών πεδίων πού , 

σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, απαιτείται κατά προτεραιότητα να 

αποτελέσουν αντικείμενα των προγραμμάτων ΕΑ. 

Αιτιολογία, πρωτοτυπία και αξία της έρευνας   

Τόσο στην διεθνή όσο και στην Ελληνική βιβλιογραφία, ελάχιστες είναι οι 

έρευνες που επιχειρούν να διερευνήσουν το φαινόμενο της ΕΠ των εκπαιδευτικών ως 

ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει επί μέρους ψυχολογικούς 

παράγοντες και αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι 

περισσότερες έρευνες ασχολούνται αποσπασματικά με μεμονωμένες διαστάσεις της,  

με την πιο πολυσυζητημένη εξ αυτών, την εργασιακή ικανοποίηση, να διερευνάται 

συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες (Γραμματικού, 2010).  

Στο πλαίσιο μάλιστα της υφιστάμενης διεθνούς ύφεσης και των ειδικών μέτρων 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της, το ζήτημα της ΕΠ, όχι μόνο των 

εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εργαζομένων, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, το οποίο, 

κατά την γνώμη μας,  εντάσσεται στη ειδικότερη λογική και πρακτική της φιλοσοφίας 

της διαχείρισης κρίσεων, και ως τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση, και φυσικά 

συστηματική διερεύνηση. 
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Ωστόσο, η ΕΠ των εκπαιδευτικών και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειές της, 

φαίνεται να μην αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού εκ μέρους της 

πολιτείας. Πρόκειται όμως για ένα σύνθετο φαινόμενο, που συνδυάζει ψυχολογικές και 

κοινωνιολογικές παραμέτρους, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και εν γένει, έχει άμεσο αντίκτυπο στη 

επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Επί πλέον, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να εκπληρώσουν τους σύγχρονους 

ρόλους που αναδύονται στο ΝΕΠ της κοινωνίας της Γνώσης,  σε συνδυασμό με την 

ΕΑ/ Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελούν κεντρικά ζητήματα τόσο στην διεθνή 

αλλά και εγχώρια ερευνητική βιβλιογραφία, τα οποία στις παρούσες συνθήκες, 

παρόμοια με το ζήτημα της ΕΠ,  αποκτούν επιπρόσθετη σημασία και βαρύτητα. 

Συγκεκριμένα, η προσέγγιση του βαθμού ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΝΕΠ, επιχειρείται πρωτότυπα μέσω της 

ειδικότερης ετοιμότητας τους σε κάθε έναν από τους σύγχρονους ρόλους που 

καλούνται να αναλάβουν, όπως επίσης πρωτότυπα προσεγγίζονται και τα 

επιστημονικά πεδία που πρέπει κατά προτεραιότητα να αποτελέσουν αντικείμενα των 

προγραμμάτων ΕΑ/ Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, τα οποία προκρίνονται λόγω 

της μειωμένης ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στον σχετικό ρόλο. 

Καθώς στην διεθνή βιβλιογραφία πολύς λόγος έχει γίνει για ζητήματα που 

αφορούν την ΕΑ των εκπαιδευτικών, ωστόσο τα κίνητρα των εκπαιδευτικών να 

συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά πολλές φορές παραγνωρίζονται  θεωρώντας 

την συμμετοχή τους σε αυτά σχεδόν δεδομένη (Neil and Morgan, 2007), διερευνήσαμε 

εάν όντως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ και ποια 

κίνητρα τους κινητοποιούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ευελπιστούμε ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την παρούσα 

ερευνητική δραστηριότητα, θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

επαγγελματικής πραγματικότητας των εκπ/κων, η οποία με την σειρά της, θα 

αποτελέσει το υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών, 

υποστηρικτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προς την κατεύθυνση της 

ενδυνάμωσης και υποστήριξης των εκπ/κων για την εκπλήρωση του εκπ/κου τους 

έργου.       
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Δομή της ερευνητικής εργασίας 

Η δομή της διπλωματικής εργασίας διαρθρώνεται σε δύο μέρη, που 

περιλαμβάνουν συνολικά επτά επιμέρους κεφάλαια και ολοκληρώνεται με την 

βιβλιογραφία και το παράρτημα. 

Το πρώτο μέρος, περιλαμβάνει την εισαγωγή και την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας Στην εισαγωγή, περιλαμβάνεται το πλαίσιο αναφοράς της έρευνας 

με μια σύντομη αναφορά στην διεθνή και ελληνική συγκυρία, στο πλαίσιο της 

οποίας πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. Επίσης παρουσιάζεται το 

ερευνητικό αντικείμενο, συζητούνται οι λόγοι οι οποίοι συνθέτουν την 

αναγκαιότητα διερεύνησης του, καθώς και ζητήματα πρωτοτυπίας και αξίας της 

έρευνας, τα οποία αιτιολογούν την εκπόνηση της παρούσας έρευνας.  

Στα τρία πρώτα κεφάλαια του πρώτου μέρους, παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση όλων των επιμέρους εννοιών που πραγματεύεται η 

εργασία, καθώς και των παραμέτρων που σχετίζονται με τις έννοιες αυτές. Έτσι, ο 

αναγνώστης πλοηγείται μέσα στις σχετικές εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και 

θεωρίες, με την ακόλουθη σειρά παρουσίασης: Κοινωνία της Γνώσης, Νέο 

επαγγελματικό περιβάλλον, σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού, Επαγγελματική 

Προσαρμογή με τις επιμέρους διαστάσεις της, Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, 

Επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση τα είδη και οι μορφές τους. Επίσης, 

στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και η δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα η 

οποία σχετίζεται με τις ανώτερες έννοιες. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο της έρευνας το 

οποίο περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 4 κεφάλαια ως εξής: Στο τέταρτο κεφάλαιο 

ορίζεται το πεδίο της έρευνας, ο σκοπός και οι ερευνητικοί στόχοι. Τα ζητήματα αυτά 

προσεγγίστηκαν  ως μια σειρά προβλημάτων, που  προέκυψαν από την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, τα οποία αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος στα οποία 

επικεντρώθηκε η παρούσα έρευνα.  Κρίθηκε σκόπιμο  στην αρχή του κεφαλαίου να 

προηγηθεί μια σύντομη συζήτηση, που αφορά το σκεπτικό της υιοθετηθείσας 

προσέγγισης για την διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας,  στην περίπτωσή μας 

των επιμέρους ζητημάτων της ΕΠ των εκπαιδευτικών στο ΝΕΠ, της ετοιμότητάς τους 
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ως προς τους ρόλους και τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα ΕΑ, το οποίο 

προσεγγίστηκε ως πρόβλημα προς επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος που 

αναδύεται στον πραγματικό κόσμο της δράσης. Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

αναλυτικά το ανώτερο πρακτικό πρόβλημα και οι δυσλειτουργίες που προκαλεί, 

ακολουθεί το θεωρητικό πρόβλημα το οποιο αναλύεται σε δύο μέρη: το κύριο 

δηλαδή την ανασκόπηση της σχετικής με το πρακτικό πρόβλημα βιβλιογραφίας 

και την επισήμανση των κενών στην επιστημονική γνώση τα οποία πυροδότησαν 

την εκκίνηση της παρούσας έρευνας.
2
 Στην συνέχεια ως συνδυασμός των 

ανώτερων προβλημάτων προκύπτει το ερευνητικό πρόβλημα, δηλαδή ο κύριος 

σκοπός της έρευνας και οι ειδικότεροι στόχοι και διατυπώνονται οι ερευνητικές 

ερωτήσεις. που θα καθοδηγήσουν την ερευνήτρια στην εφαρμογή συστηματικής 

μεθοδολογίας επίλυσης του προβλήματος  

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται και τεκμηριώνεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, δηλαδή η εφαρμογή 

συστηματικής μεθοδολογίας επίλυσης του ερευνητικού προβλήματος που 

συζητήθηκε στο 2ο κεφάλαιο. 

Συγκεκριμένα, εξηγείται η ερευνητική μεθοδολογία που επιλέχτηκε έναντι 

άλλων που εξετάστηκαν. Ειδικότερα, αιτιολογούνται τα επί μέρους ζητήματα της 

μεθοδολογίας όπως η επιλογή της υιοθετηθείσας εμπειρικής προσέγγισης, ο τύπος και 

η κατηγορία της και η επιλογή τεχνικής συλλογής δεδομένων. Επίσης περιγράφεται το 

                                                             
2 Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας ωστόσο, ανορθόδοξα προς το ανώτερο σκεπτικό 

που απαιτεί την συγκεκριμένη σειρά προσέγγισης του ερευνητικού αντικειμένου, δηλαδή (πρακτικό- 

θεωρητικό- ερευνητικό πρόβλημα- ερευνητικές ερωτήσεις με την συγκεκριμένη σειρά εξέτασης) 

επιλέχτηκε να παρουσιαστεί πρώτη στο πρώτο μέρος της εργασίας  η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 

αποτελεί το κύριο μέρος του θεωρητικού προβλήματος γιατί κρίθηκε σκόπιμο να αποσαφηνιστούν όλες οι 

εμπλεκόμενες έννοιες και μετά να παρουσιαστεί το υπόλοιπο μέρος του θεωρητικού προβλήματος αυτό 

που αφορά τα κενά στην επιστημονική γνώση. Η απόφαση αυτή ελήφθη προς χάριν αποτροπής της 

σύγχυσης, διότι η διερεύνηση του παρόντος αντικειμένου περιλαμβάνει σύνθετες έννοιες οι οποίες 

αναλύονται σε επιμέρους διαστάσεις οι οποίες με την σειρά τους απαιτούν περαιτέρω ανάλυση. Στην 

πράξη όμως πρώτα αναλύθηκε το πρακτικό ζήτημα. με την σειρά που προτείνεται απλώς στο στάδιο της 

συγγραφής προκύπτει η ανατροπή για τους λόγους που αναφέρθηκαν. 
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 ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της 

έρευνας, το δείγμα, η ερευνητική διαδικασία και τα επιμέρους στάδια της έρευνας, και 

συζητούνται ζητήματα δεοντολογίας και περιορισμών της. 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση και τα αποτελέσματα της 

έρευνας Ειδικότερα, η εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφτηκε στην 

προηγούμενη ενότητα έχει ως προϊόν δεδομένα. τα οποία κωδικοποιήθηκαν 

κατάλληλα και στην συνέχεια αναλύθηκαν με την χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS for Windows (19.0 edition). Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση 

των δεδομένων, τα ευρήματα που προκύπτουν ως προϊόντα της, και τα τα 

αποτελέσματα της έρευνας τα οποία εξάγονται με την σειρά τους από την σύγκριση 

των ανώτερων ευρημάτων με τις ερευνητικές ερωτήσεις που τέθηκαν στην πρώτη 

ενότητα. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης α του 

Cronbach ο οποίος κρίθηκε ικανοποιητικός.  

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την 

παράθεση συμπερασμάτων, που συνάγονται από τα ευρήματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Ουσιαστικά παρουσιάζεται η επίλυση του 

ερευνητικού προβλήματος της έρευνας, με την μορφή συμπερασμάτων τα οποία 

προκύπτουν: α) από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τους επί μέρους 

στόχους του ερευνητικού προβλήματος που συζητήθηκε στο 4ο κεφάλαιο, β) από την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή τι έπρεπε 

να ισχύει, και την εφαρμογή στην πράξη, δηλαδή τι ισχύει στην πραγματικότητα. 

Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και μία ενότητα στην οποία 

αποτυπώνεται ένας γενικότερος προβληματισμός, που προκύπτει από τους 

περιορισμούς γενίκευσης των συμπερασμάτων της έρευνας, θέτει την βάση  βελτίωσης  

του πρακτικού προβλήματος  μέσω σχετικών προτάσεων και ουσιαστικά παραδίδει την 

σκυτάλη στους επόμενους ερευνητές, χαράζοντας κατευθυντήριες γραμμές  περαιτέρω 

έρευνας σχετικής με το παρόν ερευνητικό ζήτημα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η εργασία, 

καθώς και το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της έρευνας, 

παραπομπές και πίνακες. 



 

[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
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Εισαγωγή 1
ου

 μέρους 

Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται σε τρία επιμέρους 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια «Νέο Επαγγελματικό 

Περιβάλλον», γιατί θεωρήσαμε ότι είναι αδύνατον να κατανοήσουμε το ζήτημα της 

Επαγγελματικής Προσαρμογής και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των 

Εκπαιδευτικών που αποτελούν το κεντρικό ερευνητικό ζήτημα της μελέτης 

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος 

της Κοινωνίας της Γνώσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της 

Επαγγελματικής Προσαρμογής των εκπαιδευτικών με τις επιμέρους διαστάσεις της 

και στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της Επαγγελματικής 

τους Ανάπτυξης. Στόχος των κεφαλαίων αυτών είναι ο προσδιορισμός και 

περιγραφή των βασικών εννοιών που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, αλλά και 

η ανασκόπηση και ανάλυση της σχετικής δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, όπως οι 

διάφορες κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις, οι πρακτικές και η 

υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται με τα ερευνούμενα 

αντικείμενα. Καθώς οι έννοιες που εμπλέκονται στην παρούσα μελέτη είναι πολλές 

και σύνθετες και η κάθε μία εξ’ αυτών αποτελεί από μόνη της αντικείμενο 

ευρύτερης μελέτης και έρευνας - συμπέρασμα που συνάγεται από τον μεγάλο όγκο 

της σχετικής βιβλιογραφίας ειδικότερα στα ζητήματα της ΕΑ και ΝΕΠ - σε 

συνδυασμό με τους περιορισμούς της έρευνας η οποίοι συζητούνται στο 7ο 

κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιλέξαμε μία 

συνοπτικότερη παρουσίαση του θεωρητικού μέρους, εστιάζοντας περισσότερο στις 

θεωρίες και προσεγγίσεις που επηρέασαν και θεμελίωσαν τον σκοπό και 

ερευνητικούς στόχους της παρούσας εμπειρικής έρευνας. 
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1.1 Μετανεωτερική Κοινωνία:  Η κοινωνία της Γνώσης 

Διανύουμε μια μεταβατική ιστορική περίοδο για την οποία έχουν προταθεί 

ένα πλήθος ονομασιών, όπως μεταμοντερνισμός, μετανεωτερικότητα, 

μεταβιομηχανική κοινωνία, μετακαπιταλισμός, καταναλωτική κοινωνία, κοινωνία 

της πληροφορίας, κοινωνία της γνώσης (Jameson, 1991· Μπρυκνερ, 2001). Η 

χρήση του προθέματος «μετα-» στο μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω ονομασιών, 

υπαινίσσεται ότι η μοντέρνα κοινωνία, η κοινωνία της νεωτερικότητας που άνθισε 

στις αρχές του 20ου αιώνα, ολοκλήρωσε το κύκλο της και ένα νέο παράδειγμα 

αναδύθηκε, το οποίο προτάσσει την πληροφορία, τη γνώση και την κατανάλωση ως 

κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικού συστήματος.  

Ετυμολογικά, η λέξη μοντέρνο προέρχεται από τη λατινική λέξη «modo» που 

σημαίνει «αυτή τη στιγμή», άρα υπονοεί την πλέον σύγχρονη και επίκαιρη 

αντίληψη (Κεραμάρης, 2003). Προφανέστατα, η λέξη μεταμοντέρνο παραπέμπει 

στο «μετά το μοντέρνο» και εν πρώτοις, ετυμολογικά, μπορούμε να δεχτούμε ότι ο 

όρος υποδηλώνει μια διαφορετική οπτική που προσανατολίζεται στο μέλλον, άρα 

αυτομάτως στερείται της δυνατότητας άμεσης και αντικειμενικής παρατήρησης. Ο 

μεταμοντερνισμός ως ευρύτερη έννοια, ορίζεται από το Λεξικό της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2005), ως «αυτός που σχετίζεται με το 

σύγχρονο ρεύμα της τέχνης (αρχικώς της αρχιτεκτονικής) που αντιδρά στις φόρμες 

του μοντερνισμού και χρησιμοποιεί ποικιλία παραδοσιακών στοιχείων σε πρωτότυπες 

συνθέσεις», καθώς επίσης αυτός που «ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις 

χωρίς αρχές και σταθερά σημεία αναφοράς» και επίσης «(κατ' επέκταση στις 

κοινωνικές επιστήμες) ο ακραίος σχετικισμός στις αξίες και στην επιστημονική 

μέθοδο και η απόρριψη της αντικειμενικότητας».  

Εναλλακτικά του όρου μεταμοντερνισμός χρησιμοποιείται και ο όρος 

μετανεωτερικότητa, με την εξής διάκριση μεταξύ τους: Κατά την κριτική θεωρία ό 

όρος μεταμοντερνισμός χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για λογοτεχνικά, 

θεατρικά, αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά έργα που χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ιεραρχίας και οργανωμένης δομής, συνεπώς η χρήση του όρου παραπέμπει σε 

εξαιρετική περιπλοκότητα, αντίφαση, ασάφεια, ποικιλομορφία, διασυνδετικότητα 
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η διαναφορικότητα (Κεραμάρης, ο.π.). Σύμφωνα με τον Lützeler, 

(http://www.inst.at/trans/11Nr/luetzeler11.htm), ο μεταμοντερνισμός είναι το 

πολιτισμικό και πνευματικό φαινόμενο που αναφέρεται σε απόψεις ή κινήματα, 

τα οποία χρονολογούνται κυρίως από τα νέα κινήματα στην τέχνη της δεκαετίας 

του 1920. Ο όρος μετανεωτερικότητα, ως παράγωγο του μεταμοντερνισμού, 

αναφέρεται στις μη καλλιτεχνικές ιστορικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάστηκαν 

από το προαναφερόμενο μεταμοντέρνο κίνημα σε τομείς όπως ο κοινωνικός, ο 

οικονομικός και ο κουλτουραλικός από το 1960 και μετά. Αυτές οι εξελίξεις, οι 

οποίες ανάγονταν στην επανεκτίμηση ολόκληρου του δυτικού συστήματος και 

την μετατόπιση από την οικονομία της βιομηχανίας στην οικονομία των 

υπηρεσιών που διαδραματίστηκε στις δεκαετίες 1950 και 1960, έφτασαν στο 

αποκορύφωμά τους κατά την περίοδο της κοινωνικής επανάστασης του Μαΐου 

1968. Δηλαδή, ο όρος μεταμοντερνισμός αναφέρεται σε απόψεις ή κινήματα, ενώ 

ο όρος μετανεωτερικότητα αναφέρεται στην χρονική περίοδο που ξεκινά από το 

1950 περίπου και αποτελεί σύγχρονη ιστορία (Lützeler, ο.π.). Ωστόσο, παρά την 

ανώτερη διαφοροποίηση, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται από κοινού στην 

καθομιλουμένη, δεδομένης της ρευστότητας αλλά και της αδιάκοπης εξέλιξης 

των προσδιορισμών τους. 

Η μετάβαση από τη βασισμένη στη βιομηχανική παραγωγή νεωτερική 

κοινωνία στη σύγχρονη μετανεωτερική κοινωνία, σηματοδοτήθηκε με την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις Νέες Τεχνολογίες και την αμφισβήτηση 

όλων των προϋπαρχόντων «θεμελίων» της γνώσης (Habermas, 1987), ενώ 

πυροδότησε ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, όπως και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 

πραγματικότητα.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία ανευρίσκεται μια πληθώρα μελετών στην 

προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι όροι, οι έννοιες και τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης  μετανεωτερικής κοινωνίας και πολλή  κριτική, 

είτε θετική είτε αρνητική, έχει ασκηθεί  από διαφορους μελετητές και 

θεωρητικούς. Έτσι, αρκετοί ερευνητές εκφράζουν την άποψη ότι οι τελευταίες 

δεκαετίες μέσα στις οποίες ωριμάζει ο μεταμοντερνισμός,, αποτελούν  
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πιθανότατα το μεταβατικό στάδιο προς ένα νέο κοινωνικό σύστημα (Bauman, 

2001·  Giddens, 1990, 1991).  Ωστόσο κατ΄ άλλους, περικλείουν  μια οπτική που 

πλέον δεν είναι μοντέρνα, με την έννοια μιας αναχρονιστικής τάσης  επιστροφής 

της κοινωνίας σε ξεπερασμένες πρακτικές προηγουμένων ιστορικών περιόδων, 

ακόμη και εντελώς απομακρυσμένων, οι οποίες έχουν ξεπεραστεί από την ίδια 

την ιστορική εξέλιξη (Gergen, 1997·  Μπρυκνερ, ο.π.). 

Οι Giddens, (ο.π.), Beck, Giddens & Lash, (1994), αν και αμφισβητούν τον 

όρο  μετανεωτερικότητα, προτάσσοντας για την εν λόγω ιστορική περίοδο τον όρο  

ανακλαστική (reflective) νεωτερικότητα με την έννοια μιας  ύστερης  ριζοσπαστικής 

νεωτερικότητας, περιγράφουν την πορεία των  αλλαγών  που υφίστανται ο 

κοινωνικοί θεσμοί και τα πολιτικά συστήματα  και την ανάδυση ενός νέου 

κοινωνικού μορφώματος το οποίο διαθέτει κρίσιμα διακριτικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, όπως οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, εισαγωγή κράτους 

κοινωνικής πρόνοιας και ευημερίας,  μετάβαση από την εθνική στην  υπερεθνική 

κυριαρχία, ανάδυση πυρηνικής οικογένειας, ανεξιθρησκεία, προώθηση της 

ατομικότητας έναντι της συλλογικότητας.  

Παρόμοια ο Bauman, (ο.π.), υιοθετώντας τον όρο «ύστερη ρευστή 

νεωτερικότητα» για την τρέχουσα κοινωνική κατάσταση, αναλύει, ερμηνεύει και 

αποκρυπτογραφεί τις βαθύτερες τάσεις της ανώτερης κοινωνικής εξέλιξης ως 

εξής: Στην υστερη ρευστή νεωτερικότητα, κοινωνικά σχήματα και θεσμοί 

μεταβάλλονται συνεχώς  σε μια ρευστή αλληλουχία, αδυνατώντας πλέον να 

παρέχουν ένα στέρεο πλαίσιο αναφοράς στην ανθρώπινη δράση και σχέδια ζωής. 

Έτσι, ο άνθρωπος καλείται να εφεύρει νέους  εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης 

της ζωής του, υιοθετώντας μία ατελεύτητη σειρα project και επεισοδίων ζωής, τα 

οποια δεν προσφέρουν πλέον ένα ασφαλές πλαίσιο εφαρμογής της σταδιοδρομίας 

του  και της  προόδου του. Για την εξασφάλισή τους  απαιτείται πλέον ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα του ατόμου στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να 

προβλέπουν τις εξελίξεις, να σχεδιάζουν τις δράσεις τους υπολογίζοντας 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  και  να δρούν γρήγορα  κάτω από αυξημένες 

συνθήκες αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κοινωνιολόγος στο βιβλίο του 

«Μετανεωτερικότητα και τα δεινά της», (2002), αναφέρει:  «Στη  νεωτερικότητα η 
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ελευθερία θυσιαζόταν στο βωμό της ασφάλειας, ενώ στη εποχή της ύστερης ρευστής 

νεωτερικότητας η ασφάλεια θυσιάζεται στο βωμό της ελευθερίας. Αλλά τόσο η 

ασφάλεια χωρίς ελευθερία, όσο και η ελευθερία χωρίς ασφάλεια, αφήνουν 

ανικανοποίητο και διχασμένο τον άνθρωπο. Στην υστερη ρευστή νεωτερικότητα, ο 

κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και αδιάκοπη αλλαγή. Τίποτε δεν 

μένει σταθερό και η αβεβαιότητα γίνεται κανόνας της καθημερινότητας. Στη 

νεωτερικότητα, η ατομική ζωή συνδεόταν άρρηκτα με μια προγραμματισμένη 

κοινωνική τάξη. Στη μετανεωτερικότητα, τα ατομικά σχέδια ζωής δεν βρίσκουν 

στέρεο κοινωνικό έδαφος για να γαντζωθούν πάνω του. Η εργασία δεν είναι 

εγγυημένη, η κοινωνική προστασία υπονομεύεται, οι επαγγελματικές δεξιότητες 

αχρηστεύονται γρήγορα, οι δεσμοί διαλύονται σε διαδοχικές συναντήσεις, οι 

ταυτότητες σε διαδοχικά φορεμένες μάσκες, οι βιογραφίες σε ασύνδετα και εφήμερα 

επεισόδια. Πολλά από τα δεινά της -με πρώτο το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και 

φτωχούς, αυτήν την αδικία των πελώριων ανισοτήτων που τείνουν να εξαπλωθούν 

στον κόσμο- οφείλονται στην απεριόριστη και ανεξέλεγκτη ελευθερία που 

παραχωρήθηκε στο κεφάλαιο και στις δυνάμεις της αγοράς. Η μετανεωτερικότητα 

παροπλίζει κάθε συλλογική παρέμβαση πάνω στη μοίρα του ατόμου και προωθεί 

την ιδιωτικοποίηση και την απορύθμιση». 

Πολλοί άλλοι μετανεωτερικοί στοχαστές, μεταξύ των οποίων ο Βέλτσος, 

(1990), και ο Λυοτάρ, (1984· 1993), σε μια αποδομητική προσέγγιση, μιλούν 

ξεκάθαρα για το τέλος της νεωτερικότητας και την ανάδυση ενός διαφορετικού 

κοινωνικού συστήματος - του μετανεωτερικού - συγκλίνοντας στην άποψη ότι η 

παρακμή της νεωτερικής κοινωνίας ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας μιας απολύτως 

αποφασιστικής μετατόπισης της γνώσης. Για τους στοχαστές αυτούς, η 

μετανεωτερική οπτική διαφοροποιείται από τον ορθολογισμό και τον 

αντικειμενισμό της νεωτερικής κοινωνίας. Παράλληλα, αμφισβητούν τη 

διαφοροποίηση μεταξύ επιστημονικού (ορθολογικού) και μη επιστημονικού 

(αφηγηματικού) λόγου που χαρακτήριζε τη νεωτερική σκέψη.  Η εμπειρία και η 

μάθηση αναγνωρίζονται ως νέοι τρόποι επιστημονικής και φιλοσοφικής 

προσέγγισης, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που ασπάζεται τις αρχές του 

σχετικισμού και απροσδιοριστίας της γνώσης, της τυχαιότητας, της μη
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συγκρισιμότητας των θεωρητικών προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τη 

μετανεωτερική σκέψη. 

Ακολούθως, για μια εποπτικότερη κατανόηση των σχετικών εννοιών, 

παρατίθεται ένας ενδεικτικός συγκριτικός πίνακας που αντιπαραθέτει τα γενικά 

χαρακτηριστικά και τάσεις  της νεωτερικής  και της μετανεωτερικής θεώρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινακας 1.1   Χαρακτηριστικά και τάσεις  της νεωτερικής  και της μετανεωτερικής θεώρησης 

(Πηγή   Κεραμάρης, 2003) 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Cong & Pandya, (2003),  ο όρος γνώση  

με τη μετανεωτερική της διάσταση αποτελεί μια σύνθετη έννοια και συνιστά μια 

πολύπλοκη διαδικασία. Σχετίζεται με τους όρους δεδομένα και πληροφορίες, οι 

οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με τον όρο γνώση, αλλά από μόνοι 

τους δεν επαρκούν για τον ορισμό της γνώσης. Και τούτο γιατί τα δεδομένα είναι 

μη επεξεργασμένα, συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία ή συμβάντα, τα οποία 

για να αποκτήσουν αξία πρέπει να επεξεργαστούν, δηλαδή να παραχθούν, να 

τυποποιηθούν, να κωδικοποιηθούν και να διανεμηθούν. Μέσω της επεξεργασίας 

και ερμηνείας των δεδομένων παράγεται η πληροφορία, δηλαδή νέα μηνύματα 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον χρήστη, να έχουν νόημα γι’ αυτόν και να 

τον βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Από την επεξεργασία των πληροφοριών,

ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ  ΟΠΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 

Oρθολογιστική Μη ορθολογιστική 

Eπιστημονική Μη επιστημονική 

Iεραρχική Aναρχική 

Οργανωμένη Χαοτική 

Αντικειμενική Υποκειμενική 

Πίστη στην πρόοδο Αδύνατη η πρόοδος 

Νομοτέλεια Τύχη 

Αντικειμενική αλήθεια Η αλήθεια εξαρτάται από την κοινωνία 

Θεωρητική Χειροπιαστή, μη θεωρητική 

Μεθοδικότητα, πειθαρχία  λλειψη μεθοδικότητας-πειθαρχίας 

Επικοινωνιακή, επιθυμεί να είναι εύληπτη Μυστική 
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αλλά και τη μοναδική αντίληψη, ερμηνεία και ικανότητα του κάθε ατόμου 

προκύπτει η γνώση. Υπό την έννοια αυτή, η γνώση μπορεί να υπάρχει στο 

πλαίσιο ιδεολογία, αξίες, πιστεύω, νοοτροπία, εμπειρία του ατόμου και αποκτά 

αξία όταν χρησιμοποιείται για λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσης. 

Σύμφωνα με τους Νοnaka και Takeuchi, (1995), η γνώση παρουσιάζεται με 

δύο μορφές: α) Με τη ρητή γνώση, δηλαδή αυτή που μπορεί να συλληφθεί, να 

καταγραφεί σε βάσεις δεδομένων ή έγγραφα, δύναται δε να αποδοθεί 

ποικιλοτρόπως, όπως γλωσσικά, μέσω μαθηματικών τύπων, με γραμματικούς 

όρους, προδιαγραφές, εγχειρίδια, εγκυκλίους, διαδικασίες κλπ.  β) Με την άρρητη 

γνώση, δηλαδή την προσωπική γνώση ή εμπειρία του ατόμου, η οποία βασίζεται 

στις προσωπικές πεποιθήσεις, συναισθήματα, συστήματα αξιών ή επίπεδο 

εκπαίδευσης του ατόμου. Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών μορφών γνώσης όπως 

επίσης η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον συνδιαμορφώνουν τη 

σύγχρονη έννοια της γνώσης, η δυναμική της οποίας πυροδοτεί την παραγωγή 

νέας γνώσης στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου σύγχρονου περιβάλλοντος.  

Στα πλαίσια αυτά, η αξία της γνώσης μετράται πλέον με βάση τον βαθμό 

της χρηστικότητάς της. Όλες οι μορφές γνώσης, ορθολογικές και μη, είναι ισάξιες 

αρκεί να είναι το ίδιο χρήσιμες, η δε αξία τους νομιμοποιείται μέσα από τη 

μάθηση και την εμπειρία που προκύπτουν από τις κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές πρακτικές που υιοθετούνται στο εσωτερικό μίας κοινότητας   

Συνεπώς, η γνώση αντανακλά και τις σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό της 

κοινωνίας, και όταν αυτές αλλάζουν μεταβάλλεται και η γνώση (Benjamin, 2008). 

Υπό την έννοια αυτή, η γνώση σχετίζεται με τη δράση καθώς η πραγματικότητα 

προσαρμόζεται σε αυτήν (Νάστος et al., 2001), θεώρηση που αποδέχεται και ο 

Πιαζέ, (1987) παρά τον νεωτερικό του προσανατολισμό: «...το αληθινό 

αφετηριακό σημείο του σύμπαντος της επιστήμης, πρέπει να αναζητηθεί μέσα στον 

κόσμο της δράσης και όχι στον κόσμο της αντίληψης...». 

Ο Λυοτάρ, (1993), σε μια απαισιόδοξη ομολογουμένως οπτική, αναφέρει 

ότι «ο μεταμοντερνισμός  σαν μια ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα 

θεμελιώθηκε  σε μια ιδεολογική  κρίση  η οποία παρατηρείται όταν η  ιδεολογία
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χάνει την διαφάνεια, ορθολογικότητα και καθίσταται απρόοπτη … η νέα μορφή της 

γνώσης έγκειται πλέον στην επεξεργασία και κατανάλωση πληροφοριών του 

κυβερνοχώρου, η οποία προσδιορίζει την ποσότητα της γνώσης σύμφωνα με τη 

λογική των υπολογιστών. Η γνώση κατακερματίζεται και υποβαθμίζεται 

εννοιολογικά για να ταυτιστεί με την πληροφορία. Μετατρέπεται πλέον σε 

αναλώσιμο αγαθό με ημερομηνία λήξης, γίνεται λειτουργική και χρηστική και 

χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τη χρησιμότητά της, αλλά και από τον τρόπο που 

παράγεται, διανέμεται, καταναλώνεται και αποθηκεύεται. Γνώση που δεν μπορεί να 

μορφοποιηθεί, να αναγνωριστεί και να αποθηκευθεί από έναν υπολογιστή, π.χ. 

οτιδήποτε μη ψηφιακό, θα πάψει να είναι γνώση. Το αντίθετο της γνώσης δεν είναι 

η άγνοια, όπως συμβαίνει στο νεωτερικό παράδειγμα, αλλά το «παράσιτο» που δεν 

είναι δυνατό να αναγνωριστεί μέσα σε αυτό το σύστημα.».  Ωστόσο, σε συνέντευξη 

του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία με τίτλο «Τι εννοώ με την ιδέα του 

μεταμοντέρνου», (10/5/1998), αναγνωρίζει την αναγκαιότητα προσαρμογής της 

κοινωνίας στις σύγχρονες αντιλήψεις της γνώσης, επισημαίνοντας: «Βρισκόμαστε 

ουσιαστικά ενώπιον μιας ραγδαίας ανάπτυξης των ΤΠΕ, που έχει άμεσες 

επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και υποχρεώνει 

την ανθρωπότητα να προσαρμοσθεί σε όλα τα εργαλεία που της προμηθεύει, σε όλες 

τις προσθήκες και με αυτή την έννοια στόχος της πολιτικής αποτελεί η προσαρμογή 

της ανθρωπότητας στην ανάπτυξη αυτή». 

Καθοριστικός παράγοντας λοιπόν για την ανατροπή των νεωτερικών 

μορφών γνώσης υπήρξε η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με όλες τις επακόλουθες τεχνικές και εφαρμογές τους.  Η 

εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών ως αποτέλεσμα της διαρκούς τεχνολογικής 

ανάπτυξης, που τόσο πιστά υπηρέτησε και συντήρησε ολόκληρες δεκαετίες το 

νεωτερικό κοινωνικό σύστημα, έμελλε να πυροδοτήσει και την ανατροπή του στις 

παρυφές της νέας χιλιετίας και την ανάδυση του μετανεωτερικού ή 

μεταμοντέρνου πολιτισμού. Όπως εξηγείται από τον Ματθαίου, (1999), παρότι οι 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ελάμβαναν χώρα σε όλη την διάρκεια 

της νεωτερικής περιόδου, οι εξελίξεις των τελευταίων τριών δεκαετιών 

παρουσιάζουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες και 
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μας επιτρέπουν πλέον να μιλούμε όχι απλώς για ταχύτητα, αλλά για επιτάχυνση 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και αύξηση του ρυθμού μείωσης του χρόνου μεταξύ 

των αλλαγών των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Έτσι, όσο ο χρόνος από την μία 

αλλαγή στην άλλη μειώνεται σταθερά, τόσο η προσαρμογή και η ικανότητα 

απόκρισης του ατόμου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, στις νέες συνθήκες 

αποδυναμώνεται, ενώ η δυνατότητα ακόμα και μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης 

καθίσταται δύσκολη, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται μία κουλτούρα 

σχετικισμού, αβεβαιότητας, προσωρινότητας των πραγμάτων, αλλά και 

αμφισβήτησης της διαχρονικής αξίας της γνώσης. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η νέα μορφή της γνώσης είναι το 

θεμέλιο της νέας εποχής και σ’αυτές έγκειται η πραγματική ιστορική αλλαγή, η 

οποία νομιμοποιεί και τον όρο Κοινωνία της Πληροφορίας ή Κοινωνία της 

Γνώσης, όρο που στη συνέχεια υιοθετούμε στην παρούσα εργασία. Βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας, είναι (Hall et al, 2003): 

 Η παγκοσμιοποίηση 

 Η πολιτισμική και εθνική ανομοιογένεια 

 Η νέα οικονομία βασισμένη στην γνώση  (μιλάμε πλέον για την οικονομία 

της γνώσης) 

 Οι νέες μορφές και οι νέοι τρόποι εργασίας 

 Η νέα τεχνολογία (Η/Υ, επικοινωνιακά συστήματα, διαδίκτυο, 

πληροφοριακά συστήματα, τεχνητή ευφυΐα, Δίκτυα) 

 Οι νέοι τύποι οικογενειακών δομών 

 Οι νέες αξίες και οι νέοι τρόποι σκέψης 

Με την Κοινωνία της Γνώσης θεμελιωμένη στο φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, ένα φαινόμενο με κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και 

οικονομικές προεκτάσεις το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη των ΤΠΕ και τη 

μέσω αυτών προώθηση της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά πλέον και 

της εργασίας, του κεφαλαίου, των δομών οργάνωσης και των θεσμών (Hall et al, 

ο.π.), σηματοδοτούνται αλματώδεις αλλαγές στις τέχνες, τις επιστήμες, τις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κόσμο 

του θεάματος, την πολιτική, την οικονομία, την εργασία, την εκπαίδευση. 
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επέρχεται η αμφισβήτηση εννοιών ευρέως 

διαδεδομένων κατά τη νεωτερική κοινωνία, όπως μέσα, αποτελεσματικότητα, 

καθολικότητα, αυθεντία, γενικοί νόμοι και γραφειοκρατία και μαζί τους των 

συνεπαγόμενων πρακτικών. Αντί αυτών προτάσσονται άλλες, όπως αυτονομία, 

χειραφέτηση, μοναδικότητα, δημοκρατία. (Parker, 1999 στο Κασούτας 2007). 

«Με άλλα λόγια από το νεωτερικό πρόταγμα για την αναζήτηση της βεβαιότητας, 

περάσαμε στο μετανεωτερικό πρόταγμα για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και της 

απροσδιοριστίας» (Ματσαγγούρας και Κασούτας, (2007). 

Η έμφαση στην νέα φύση της γνώσης ανατρέπει τις έως τώρα υπάρχουσες 

οικονομικές και κοινωνικές δομές και η διαχείρισή της, (Κnowledge 

management), αποτελεί στις μέρες μας την σημαντικότερη προτεραιότητα των 

ανεπτυγμένων χωρών διεθνώς. Έτσι, η γνώση αναγνωρίζεται ως βασικό 

συστατικό στοιχείο τόσο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και 

της κοινωνικής συνοχής. Στο νέο περιβάλλον της γνώσης που δημιουργείται, 

έμφαση δίδεται όλο και περισσότερο σε δεξιότητες που συνδέονται με τη 

διαχείριση της γνώσης, όπως την ανάληψη πρωτοβουλίας, την κατανόηση και 

ανάλυση προβλήματος, τη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, 

τη συνεργασία, την προσαρμοστικότητα και ευελιξία, τη διαπραγμάτευση, τη 

διαχείριση κρίσεων, την αντοχή στην πίεση κλπ (Ματθαίου, 1999).  

Για πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς και αναλυτές, η Διαχείριση της 

Γνώσης αποτελεί το μείζον ζήτημα στα οικονομικά δρώμενα κάθε οργανισμού ή 

επιχείρησης, καθώς πλέον η γνώση θεωρείται άυλο κεφάλαιο, το οποίο οι 

οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν και να επενδύουν (Lee & Roth, 2007·  Πετρίδου 

2006· Ξηροτύρη - Κουφίδου, 2001). Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την τεχνολογική, όσο 

και την ανθρώπινη διάσταση. Έτσι, η κύρια πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η 

αλλαγή και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, με τη 

Διαχείριση της Γνώσης να αποτελεί πλέον το κυρίαρχο ζήτημα της σύγχρονης 

κοινωνίας. 
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1.2 Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον  

Όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η αλματώδης ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, σε συνδυασμό με την απαξίωση της 

διαχρονικότητας της γνώσης και την παγκοσμιοποίηση, δημιουργούν ένα 

πρωτοφανές κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον και συντελούν 

στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και της ίδιας της φύσης της εργασίας 

(Kirsten and Michael, 2005). Ετσι σηματοδοτείται το Νέο Επαγγελματικό 

Περιβάλλον (ΝΕΠ),  μέσα στο οποίο όλοι οι οργανισμοί, κερδοσκοπικοί και μη, 

λειτουργούν και αναπτύσσονται.  

Σύμφωνα με τη σύγχρονη συστημική προσέγγιση, οι οργανισμοί 

«θεωρούνται ανοικτά συστήματα τα οποία στα πλαίσια της συνεχούς 

αλληλεπίδρασης, επηρεάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται προκειμένου να επιτύχουν την αποστολή και το σύνολο των 

στόχων τους και να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα, ανάπτυξη αλλά και να 

ανταποκριθούν στο κοινωνικό τους ρόλο» (Πετρίδου, 2006). Έτσι, βασική 

προϋπόθεση επιβίωσής τους είναι η παρακολούθηση και η προσαρμογή τους στις 

σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις του περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή, η 

αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τον βαθμό προσαρμογής τους σε αυτό. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να συζητήσουμε διεξοδικότερα την έννοια 

του περιβάλλοντος, σε σχέση με τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται μέσα σε 

αυτό, μιας και αυτό αποτελεί το σκηνικό μέσα στο οποίο θεμελιώθηκε και 

αναπτύχθηκε η παρούσα εργασία. Όπως αναφέρεται  από την προαναφερόμενη 

συγγραφέα, στην ευρύτερη έννοια του περιβάλλοντος των οργανισμών, 

περιλαμβάνονται ως υποσυστήματά του τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό τους 

περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού συνίσταται σε δύο επιμέρους 

συστήματα, το άμεσο και το έμμεσο περιβάλλον. Το πρώτο, περιλαμβάνει τους 

καταναλωτές των υπηρεσιών ή τους πελάτες, την κεφαλαιαγορά  (όπως τις τράπεζες, 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους πιστωτές, τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τις δημόσιες υπηρεσίες με τις 

οποίες συναλλάσσεται ο οργανισμός)  καθώς και το διαθέσιμο προς εργασία 

ανθρώπινο δυναμικό το οποίο προσφέρει, ή έχει την δυνατότητα να προσφέρει, την



                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

[21] 

 

εργασία του. Στο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται πλείστοι 

παράγοντες, όπως η εθνική και διεθνής οικονομία, ο πολιτισμός, η τεχνολογία, οι 

πηγές ενέργειας, το φυσικό και οικολογικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, 

η κυβερνητική πολιτική, ο δημόσιος τομέας, το πολιτικό σύστημα, οι νόμοι, τα 

ΜΜΕ, οι κοινωνικές ομάδες, η εκπαίδευση, τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς 

επίσης και οι σχέσεις αλληλεξάρτησης τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον 

οργανισμό. Οι παράγοντες αυτοί προσανατολίζουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις 

επιβάλλουν, συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές στους οργανισμούς.  

Αν και τις περισσότερες φορές όταν γίνεται αναφορά στο περιβάλλον των 

οργανισμών εννοείται το εξωτερικό τους περιβάλλον, εξίσου σημαντικό 

παράγοντα για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού αποτελεί και το 

εσωτερικό του περιβάλλον. Η έννοια του εσωτερικού περιβάλλοντος 

περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους παράγοντες και τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων των οργανισμού καθώς και τη 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί αφορούν τις 

εισροές (ανθρώπινοι πόροι, οικονομικοί πόροι, φυσικοί πόροι και τεχνολογικοί 

πόροι ), τις εκροές (υλικά αγαθά ή υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών, φήμη, αποδέκτες των υπηρεσιών του οργανισμού, απόβλητα), τις 

λειτουργίες που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές και, 

τέλος, το έργο της διοίκησης (οργάνωση, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, 

διεύθυνση, έλεγχος των στελεχών της διοίκησης (Πετρίδου, ο.π.). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εισαγωγή και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών 

και των εφαρμογών τους, όπως η ρομποτική γραμμή παραγωγής, οι νέες 

βιομηχανικές σχέσεις, η εργασία στο σπίτι (τηλεματική), η τεχνητή νοημοσύνη, 

τα έξυπνα συστήματα κλπ, έχει επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην αγορά 

εργασίας και φυσικά στην προσφορά και ζήτηση εργασίας. Γενικά, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας μείωσε την απασχόληση και επέβαλλε την προσαρμογή του 

εργατικού δυναμικού στις νέες συνθήκες εργασίας, οι οποίες απαιτούν υψηλού 

επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, περιορίζουν το ποσοστό χρησιμοποίησης 

εξειδικευμένου και επιστημονικού δυναμικού, αντικαθιστούν την ανθρώπινη 

εργασία, εξαφανίζουν παραδοσιακά επαγγέλματα και εισάγουν νέα, ανάλογα
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πάντα με τον ρυθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας, τον ρυθμό εισόδου νέων ομάδων 

πληθυσμού στην αγορά εργασίας και φυσικά τον ρυθμό εισόδου της τεχνολογίας 

(Lyon, 1994). Έτσι, εισάγονται ελαστικότερες μορφές εργασίας όπως η μερική 

απασχόληση, η απασχόληση με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στο δημόσιο τομέα, η επιδοτούμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και γενικά, 

η εισαγωγή της έννοιας της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού αντί 

της πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς η αλλαγή και η προσαρμογή των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας της 

Γνώσης είναι χρονοβόρα και ακριβή, ενώ οι ανώτερες τεχνολογικές εφαρμογές 

είναι ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και φθηνότερες, η ανθρώπινη εργασία σε 

μεγάλο βαθμό αντικαταστάθηκε από τις τεχνολογικές εφαρμογές, τουλάχιστον σε 

εκείνα τα πεδία που είναι αποτελεσματικότερες από τον άνθρωπο. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Levy, (2010), προσδιόρισε τα καθήκοντα εργασίας 

που οι νέου τύπου τεχνολογίες εκτελούν καλύτερα από τον άνθρωπο και άρα 

μπορούν να τον υποκαταστήσουν και περιέγραψε τις βασικές δεξιότητες, 

ικανότητες και εργασιακά καθήκοντα που εξακολουθεί να κατέχει ο άνθρωπος. 

Όλες οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν καθήκοντα, τα οποία απαιτούν γνωστική 

επεξεργασία των διαθέσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους κατόχους των 

θέσεων αυτών. Οι Η/Υ και οι νέες τεχνολογίες βασίζονται σε λειτουργικά 

συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται πληροφορίες από ευρείες βάσεις δεδομένων 

και εκτελούν εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικούς και λογικούς 

κανόνες και διαδικαστικές ακολουθίες εντολών του τύπου «εάν... τότε..». Με 

βάση αυτή τη θέση ο Levy ταξινόμησε τις επιμέρους απαιτήσεις των θέσεων της 

αγοράς εργασίας σε πέντε κατηγορίες, έχοντας ως κριτήριο την ευχέρεια 

αντικατάστασής τους από τις προαναφερόμενες τεχνολογίες, όπως παρακάτω: 

α. Expert thinking: Καθήκοντα που απαιτούν σύνθετες μεθόδους επίλυσης 

προβλημάτων από ειδικούς, οι οποίες διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και 

δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες αριθμητικών και λογικών 

κανόνων, όπως η διάγνωση μιας ασθένειας από έναν ιατρό, η διάγνωση μιας 

ασυνήθιστης βλάβης από ένα μηχανικό αυτοκινήτων, κ.ά. Στην περίπτωση
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αυτή, οι Η/Υ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο και 

χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόσβαση στην πληροφορία. 

β. Comunication complex: Καθήκοντα που απαιτούν επικοινωνιακές δεξιότητες 

μεταξύ ανθρώπων και χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και 

αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, όπως επεξήγηση και πειθώ για την 

ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων (π.χ. ένας Manager που υποκινεί 

εργαζόμενους που βρίσκονται υπό την εποπτεία του, ένας εκπαιδευτικός που 

επεξηγεί ένα θεωρητικό αντικείμενο, ένα μηχανικός που αναλύει τους λόγους 

μιας επιλογής έναντι άλλων εναλλακτικών κλπ). 

γ. Routine cognitive tasks: Kαθήκοντα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες 

γνωστικές ακολουθίες που περιγράφονται πλήρως μέσω επαγωγικών και 

απαγωγικών κανόνων, όπως η δημιουργία μιας αναφοράς εσόδων- εξόδων. Στην 

περίπτωση αυτή, αυτές οι εργασίες βασίζονται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 

εργασιών και μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από τους υπολογιστές. 

δ. Routine Manual tasks: Καθήκοντα που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες 

χειρωνακτικές διαδικασίες που περιγράφονται πλήρως μέσω επαγωγικών και 

απαγωγικών κανόνων, όπως η συσκευασία προϊόντων σε βιομηχανίες, η εμφιάλωση 

κλπ,  είναι υποψήφια για πλήρη αντικατάσταση από ρομποτικά συστήματα. 

ε. Νon Routine Manual tasks  Καθήκοντα που δεν περιγράφονται πλήρως από 

επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές διαδικασίες, στα πλαίσια μιας ακολουθίας 

κανόνων του τύπου «εάν...τότε» και συνήθως εξαρτώνται από την αισθητηριακή 

αντίληψη και την ανθρώπινη δύναμη και δεξιοτεχνία προκειμένου να εκτελεσθούν, 

όπως η οδήγηση ενός φορτηγού, ο καθαρισμός ενός κτιρίου, κλπ. Στην περίπτωση 

αυτή, οι υπολογιστές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως την ανθρώπινη 

εργασία, ωστόσο την περιορίζουν. 

Η παραπάνω περιγραφή βασίστηκε στην παρατήρηση της αγοράς εργασίας 

της Αμερικανικής οικονομίας την περίοδο 1960-2002 (Levy and Murnane, 2003 

όπως αναφέρεται στο Levy, 2010), και έδειξε μία αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 

των θέσεων εργασίας που βασίζονται στις δύο πρώτες κατηγορίες, σε αντίθεση με 

τις υπόλοιπες κατηγορίες που σημειώνουν δραματική μείωση. Καθώς η χρήση 

των ΤΠΕ έχει καθιερωθεί στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο ότι οι τάσεις αυτές 
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θα αυξάνονται στο μέλλον. Έτσι, η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι 

απαιτήσεις για επαγγελματική εξειδίκευση, επέδρασαν καταλυτικά στην 

μεταβολή της φύσης της εργασίας, αλλά και την προσφορά και ζήτηση 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δομείται το Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον 

(ΝΕΠ) της σύγχρονης Κοινωνίας της Γνώσης. Σταδιακά, η βιομηχανική κοινωνία 

μετατρέπεται σε μία κοινωνία πληροφοριών, η συγκέντρωση των εργασιών σε μια 

εργασιακή ομάδα αντικαθίσταται από την διασπορά των επί μέρους εργασιακών 

δραστηριοτήτων σε χώρες και χώρους που διασφαλίζουν καλύτερες προϋποθέσεις 

παραγωγής, τεχνογνωσία, έργα υποδομής και χαμηλό εργασιακό κόστος. Η 

μαζικότητα και προσωπική επαφή μεταξύ των εργαζομένων αποδυναμώνεται 

μέσω της αποκέντρωσης και της προσφυγής στις υπηρεσίες του διαδικτύου. Στη 

θέση της ιεραρχικής δομής εμφανίζονται σχήματα οριζόντιας οργάνωσης, ενώ 

στη θέση της οικογενειακής επιχείρησης και του ορατού αφεντικού, 

δημιουργούνται τα εταιρικά πολυεθνικά σχήματα άγνωστων μετόχων και 

εναλλασσόμενων μάνατζερ και στη θέση της υψηλής αρχικής επένδυσης ο 

ευέλικτος και ο συνεχής εκσυγχρονισμός. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας της 

κατανάλωσης οι ανάγκες του καταναλωτή προτάσσονται και καθορίζουν τις 

προτεραιότητες της παραγωγής (Ματθαίου, 1999· Πετρίδου, οπ). 

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ΝΕΠ είναι ο ανταγωνισμός, η 

εικονικότητα, η αυξημένη δυναμικότητα, η πολυπλοκότητα και η κυριαρχία των 

νόμων της αγοράς με επακόλουθη συνέπεια το επαγγελματικό περιβάλλον να 

καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό, εχθρικό, αβέβαιο και αντιφατικό, μέσα στα 

πλαίσια της διεκδίκησης και της σπανιότητας των πόρων (Kirsten and Michael,οπ). 

Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις υπερεθνικές πολιτικές για την 

απασχόληση, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),  διαμορφώνουν μια νέα 

εργασιακή πραγματικότητα στα κράτη. Έτσι, διεθνώς το ΝΕΠ σε σχέση με το 

νεωτερικό επαγγελματικό περιβάλλον, παρουσιάζει επιγραμματικά τις ακόλουθες 

μεταβολές (Castells,1996· UNESCO, 1999): 
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 Από την μεγάλης κλίμακας ορθολογική οργάνωση της παραγωγής στην ευέλικτη 

παραγωγή. 

 Από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής στις αυτόνομες παραγωγικές 

διαδικασίες. 

 Από τη μεταποίηση στις υπηρεσίες. 

 Από την επέκταση του κοινωνικού κράτους στις ιδιωτικοποιήσεις και τις 

εταιρικές σχέσεις. 

 Από το μακροχρόνιο προγραμματισμό στις τεχνολογικές-οργανωτικές 

καινοτομίες και τις ευέλικτες οργανωτικές δομές. 

 Από τη σταθερή μισθωτή απασχόληση στην ευέλικτη και διαρκώς 

μεταβαλλόμενη απασχόληση (εσωτερικές-εξωτερικές ευελιξίες). 

 Από την προβλέψιμη επαγγελματική εξέλιξη στην έντονη κινητικότητα 

εντός και εκτός αγοράς εργασίας. 

Ασφαλώς, οι προαναφερόμενοι παράγοντες διαμορφώνουν το ΝΕΠ των 

ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, καθορίζοντας στην ουσία και τη μορφή 

οργάνωσής τους, θέτοντας νέες προκλήσεις, αλλά και δυσκολίες οι οποίες θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά, καθώς για την επιτυχία 

τους δεν αρκεί μόνο η προσαρμογή τους στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις, 

αλλά και η ικανότητά τους α) να αντιλαμβάνονται και να παρακολουθούν τις 

νεότερες εξελίξεις και β) να δημιουργούν τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους 

(Μπουραντάς 2002). Έτσι, στις σύγχρονες απαιτήσεις του περιβάλλοντος, οι 

οργανισμοί προσπαθούν να ανταποκριθούν με νέες αλληλοσυμπληρούμενες 

λογικές και προσεγγίσεις (Πετρίδου, 2006· Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010· Nonaka 

& Takeuchi, 1995·  Kamoche and Muler, 1998·  Grant, 1996·  Lei et al, 1999): 

 Ανάπτυξη οργανωσιακής κουλτούρας, ανάλογης με τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος. 

 Έμφαση στην γνώση ως βασική προσέγγιση αντιμετώπισης της 

πολυπλοκότητας, του δυναμισμού και της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος. 

Οργανωσιακή μάθηση, Οργανισμός που μαθαίνει, Διαχείριση της γνώσης 

είναι χαρακτηριστικές έννοιες αυτής της τάσης. 
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 Έμφαση στη δημιουργία εξωτερικών στρατηγικών δικτύων όπως 

συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες,  ευέλικτες λιτές 

εσωτερικές δομές όπως διαλειτουργικές ομάδες, ανασχηματισμός 

διαδικασιών, νέες κυτταρικές δομές. 

 Έμφαση στην υποκίνηση του προσωπικού, με την έννοια της ανάπτυξης, 

ενδυνάμωσης και κινητοποίησής του προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

των στόχων του οργανισμού. Στα πλαίσια  αυτής της προσέγγισης, οι 

οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στα δρώμενα της 

επιχείρησης, να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, να 

προσφέρουν αναγνώριση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του 

επιπέδου ζωής, να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης με τα σωματεία των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας 

γενικά το τμήμα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, το οποίο αποτελεί πηγή 

της γνώσης μιας επιχείρησης. 

 Έμφαση στην ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων και συγκριτικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω του 

ανθρώπινου κεφαλαίου του οργανισμού, καθώς είναι αυτό που διαθέτει 

γνώσεις και αξίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από Η/Υ ή να 

αντιγραφούν από ανταγωνιστές (Lei et al, 1996· 1999). Έννοιες όπως, 

νοητικό κεφάλαιο, κοινωνικό κεφάλαιο, οργανωσιακό κεφάλαιο 

εντάσσονται στην ανθρωποκεντρική αυτή φιλοσοφία (Lee & Roth, οπ). 

 Έμφαση σε νέες προσεγγίσεις και πρακτικές, όπως στρατηγικός 

σχεδιασμός, Balanced Scorcard, Benchmarking, Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, οι οποίες επιλέγονται και συνδυάζονται με τις τρέχουσες 

λογικές της εξωστρέφειας των οργανισμών, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξυπηρέτησης του πελάτη. Ειδικότερα, όσον αφορά την τελευταία έννοια, 

έμφαση δίνεται στο μοντέλο διοίκησης (μάνατζμεντ) των οργανισμών, το 

οποίο εξελίσσεται, σύμφωνα με τη λογική των καιρών, από την διοίκηση 

μέσω στόχων στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και, μάλιστα, με έμφαση 

στην συστημική σκέψη και καινοτομία. Πρόκειται για μια καθαρά
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ανθρωποκεντρική θεωρία οργάνωσης και διοίκησης των οργανισμών και 

επιχειρήσεων, η φιλοσοφία της οποίας εστιάζεται στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων (Ξηροτύρη -  Κουφίδου, 2010). 

Σύμφωνα με ερευνητές (Drucker, 2002· Nonaka & Takeuchi, 1995·  

Μπουραντάς, ο.π.· Πετρίδου, ο.π.), οι οποίοι διερεύνησαν την ιστορική εξέλιξη 

της διαχείρισης της γνώσης και την επονομαζόμενη οικονομία της γνώσης, οι 

νέες προσεγγίσεις αναδύθηκαν επειδή οι οργανισμοί απέτυχαν να προσαρμοστούν 

εγκαίρως στις νέες αναγκαιότητες και τάσεις που επιβάλλει η συνεχώς 

αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.  

Ειδικότερα, οι ανθρώπινοι πόροι, οι όποιοι αποτελούν και το αντικείμενο 

ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, με τις επιμέρους μεταβλητές τους 

αποτελούν το πνευματικό ή νοητικό κεφάλαιο του οργανισμού, το άυλο 

κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να διαχειρίζεται κατάλληλα και να 

επενδύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα ενός οργανισμού. Το 

ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται στην υπηρεσία ενός οργανισμού, αποτελεί τη 

συσσωρευμένη γνώση, τις εμπειρίες, το Know-how, το σύνολο των πληροφοριών 

που έχει στη διάθεση του ένας οργανισμός, τον βαθμό εξειδίκευσης των 

εργαζομένων, το επίπεδο παραγωγικότητας, τα οποία απορρέουν από μεταβλητές 

όπως οι αμοιβές, η εργασιακή συμπεριφορά, οι προσωπικές ικανότητες, οι 

δεξιότητες και τα στοιχεία της προσωπικότητας (Πετρίδου, ο.π.· Ξηροτύρη-

Κουφίδου, ο.π.). Οι μεταβλητές αυτές επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός 

οργανισμού και επιπλέον είναι σε θέση να προσφέρουν το πολυπόθητο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν οντότητες που 

διαθέτουν μοναδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δύσκολο να 

αντιγραφούν από ανταγωνιστές ή να υποκατασταθούν από την τεχνολογία. 

Ένας οργανισμός για να επιβιώσει στο ΝΕΠ και για να αυξήσει την 

παραγωγική του δυνατότητα, πρέπει πρωτίστως να αναπτύξει πολιτική διαρκούς 

μάθησης και επιμόρφωσης των εργαζομένων και να τους επιτρέψει να 

συμμετάσχουν στην λήψη των αποφάσεων. O Drucker, (2002), αναφέρει ότι οι 

οργανισμοί που προσανατολίζονται στη γνώση, χρειάζονται πολύ περισσότερο 

υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους από ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι χρειάζονται



                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

[28] 

 

τον οργανισμό. Συνεπώς, οι οργανισμοί υποφέρουν όταν οι εργαζόμενοι 

υποφέρουν, έτσι τελευταίως, αρκετοί οργανισμοί προσπαθούν να χτίσουν μια 

δυναμική οργανωτική κουλτούρα και ένα ψυχολογικά υγιές εργασιακό 

περιβάλλον για τους εργαζομένους τους. 

Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο ακούμε τον όρο ευφυής οργανισμός 

(Ιntelligent Οrganization). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε έναν ιδανικό οργανισμό 

που καθοδηγείται από τις αρχές και την φιλοσοφία της οικονομίας της γνώσης, 

αντανακλώντας στην ουσία την ανθρωποκεντρική εστίαση των σύγχρονων 

οργανισμών, οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά και την 

κερδοφορία τους μέσα στο ανταγωνιστικό και αβέβαιο νέο επαγγελματικό 

περιβάλλον, διαθέτουν ελεγκτικούς, ανατροφοδοτικούς και αντανακλαστικούς 

μηχανισμούς ώστε να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται στις τάσεις και 

εξελίξεις του. Όπως αναφέρουν οι Poulsen and Arthur, (2005), τουλάχιστον τρία 

βασικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός ευφυούς 

οργανισμού, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω μιας συνεχούς 

ανατροφοδοτούμενης δυναμικής διαδικασίας: 

α. Η Kουλτούρα: Η οργανωσιακή κουλτούρα αντανακλά το όραμα, την 

αποστολή και τις αξίες του οργανισμού και σκιαγραφεί τον τρόπο με το 

όποιο συνεργάζονται οι άνθρωποι εντός και εκτός του οργανισμού. 

β. Οι Ικανότητες  Η ποιότητα των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών του 

οργανισμού αντανακλά τις συνολικές δεξιότητες και τη γνώση που διαθέτει 

ο Οργανισμός. 

γ. Οι Διασυνδέσεις και τα κοινωνικά δίκτυα: Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται 

και επιτυγχάνει τα αποτελέσματά του μέσω του συντονισμού και της 

αξιοποίησης των διασυνδέσεων (δημόσιες σχέσεις) που διαθέτει ή μπορεί 

να αναπτύξει, μέσω τόσο των εσωτερικών (εργαζομένων), όσο και των 

εξωτερικών (προμηθευτές, πελάτες, partners) συνεργατών του. 

Ανάλογη είναι και η έννοια της ευφυούς σταδιοδρομίας, η οποία θεμελιώνεται 

στις αξίες και πρακτικές των ευφυών οργανισμών. Σύμφωνα με τους ανώτερους 

συγγραφείς, η έννοια της ευφυούς σταδιοδρομίας σχετίζεται με την αντίληψη, 

κατανόηση και αξιοποίηση των τριών ακόλουθων ειδών γνώσης: 
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α. Γιατί εργαζόμαστε  Αυτό το είδος γνώσης σχετίζεται με τα κίνητρα, τις 

αξίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα που απορρέουν από την 

προσωπικότητα του ατόμου. 

β. Πως εργαζόμαστε  Αυτό το είδος γνώσης σχετίζεται με την ανάπτυξη και 

την πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

διαθέτουμε, για παράδειγμα την τυπική πιστοποιημένη γνώση 

(επιστημονική επάρκεια, κατοχή τίτλων) και την άτυπη γνώση (κλίσεις, 

δεξιοτεχνίες , ικανότητες) που διαθέτουμε. 

γ. Με ποιόν εργαζόμαστε: Αυτό το είδος γνώσης σχετίζεται με την αξιοποίηση 

των σχέσεων, της φήμης και της υποστήριξης που λαμβάνουμε, για 

παράδειγμα η διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με άτομα που μπορούν να 

βοηθήσουν τη σταδιοδρομία μας, την ανάπτυξη συνεργασιών και ομαδικής 

εργασίας για την επίτευξη ενός στόχου. 

Οι τρείς αυτές αρχές ανταποκρίνονται και αλληλεπιδρούν με τα προαναφερόμενα 

βασικά χαρακτηριστικά των ευφυών οργανισμών σε μια διαρκή σχέση 

αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης, η οποία ευνοεί το διαρκή έλεγχο, 

αναστοχασμό και άλλες γνωστικές και μεταγνωστικές λειτουργίες της σκέψης, 

πυροδοτώντας νέους ποιοτικότερους τρόπους δράσης και η οποία μας επιτρέπει 

την αντίστοιχη χρήση του όρου ευφυής πλοήγηση σταδιοδρομίας (Poulsen and 

Arthur, οπ). Το πλαίσιο της ευφυούς πλοήγησης της σταδιοδρομίας ταιριάζει 

πλήρως στην φιλοσοφία της σύγχρονης εποχής και παρέχει, όχι μόνο στους 

εργαζόμενους άλλά και σε όσους αναζητούν εργασία, τη δυνατότητα ανάπτυξης 

της σταδιοδρομίας τους από τους ίδιους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται, εναρμονίζεται και αναπροσαρμόζεται διαρκώς στις προσωπικές 

τους ανάγκες, αλλά και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των οργανισμών και της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας. 
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1.3 Επίπτωση του Νέου Επαγγελματικού Περιβάλλοντος στην      

οργάνωση και διοίκηση των δημόσιων οργανισμών  

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί, όπως ακριβώς και οι ιδιωτικοί, καλούνται να 

προσαρμοστούν στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις, καθώς λειτουργούν, 

αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν μέσα στο ΝΕΠ. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της 

αλληλεπίδρασης, η μεταφορά βασικών λειτουργιών και υπηρεσιών από τον 

δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από την εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων 

αποκρατικοποιήσεων, ήταν επιβεβλημένη. Οι αποκρατικοποιήσεις αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Εθνικής 

Οικονομίας, προκαλώντας αναπόφευκτες επιπτώσεις στην οργάνωση και 

λειτουργία των οργανισμών τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου Δημόσιου, οι 

οποίες συνοπτικά περιγράφονται από τους Ηood and Dunleavy, (1994), ως εξής: 

 Εισαγωγή της έννοιας της πελατείας στον χώρο της Δημόσια Διοίκησης. 

 Εισαγωγή του ανταγωνισμού, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

παράλληλα και από τον ιδιωτικό τομέα μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση. 

 Μεταβίβαση εξουσιών για άσκηση αρμοδιοτήτων σε μη αιρετά όργανα της 

Διοίκησης. 

 Τάση γενικής αναδιάρθρωσης των Δημόσιων οργανισμών (Reengineering) με 

έμφαση στη δραστική συμπίεση του μεγέθους (downsizing) και της ιεραρχικής 

κλίμακας (Flat Hierarchy) με τελική επιδίωξη τη δημιουργία μικρών και 

ευέλικτων οργανισμών  

Αναλυτικότερα, υπό την επήρεια του ΝΕΠ οι δημόσιες υπηρεσίες, 

προκειμένου να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και να επιβιώσουν, καλούνται να 

εκσυγχρονιστούν ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές έναντι των υπηρεσιών του 

ιδιωτικού τομέα, με στόχο να διατηρήσουν την πελατεία τους, δηλαδή τους 

πολίτες-καταναλωτές των υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, για να καταξιωθούν στις 

συνειδήσεις των πολιτών ως ωφέλιμες και να δικαιολογήσουν την επιβάρυνση των 

φορολογούμενων με τις δαπάνες που απαιτούνται για την λειτουργία τους, 

οφείλουν να παρουσιάζονται ως φορείς προσφοράς υπηρεσιών στην άριστη δυνατή 

ποιότητα και ποσότητα και μάλιστα με το μικρότερο δυνατό κόστος  Συνακόλουθα,  

αλλαγή της φιλοσοφίας της Δημόσιας Διοίκησης σε σύστημα παροχής υπηρεσιών
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προς τους πολίτες και η προσέγγιση τους ως πελάτες, επηρέασαν τον τρόπο 

λειτουργίας της και συντέλεσαν στην μεταφορά και εισαγωγή αρχών, μεθόδων και 

πρακτικών του σύγχρονου ιδιωτικού management στον χώρο της δημόσιας 

διοίκησης με έμφαση στην εξειδίκευση, τον καταμερισμό των έργων, την ευελιξία 

των οργανωτικών διαρθρώσεων, την αξιοποίηση οικονομικών και ανθρώπινων 

πόρων, την εφαρμογή σύγχρονων αντιλήψεων περί της ηγεσίας, της υποκίνησης 

και της συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων των εργαζομένων (Φαναριώτης, 1999). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο ρόλος και το αποτέλεσμα των ενεργειών 

της Δημόσιας Διοίκησης αξιολογούνται αποκλειστικά με ποιοτικούς όρους, με 

κεντρικό γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την Πετρίδου, (2006), υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των κερδοσκοπικών 

και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως είναι οι δημόσιοι οργανισμοί. Η 

διοίκηση των κερδοσκοπικών οργανισμών αποσκοπεί στην αύξηση των κερδών, 

ενώ στην περίπτωση των δεύτερων αποσκοπεί στην προσφορά της βέλτιστης 

ποιότητας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τους περιορισμένους 

διαθέσιμους πόρους. Σε αντίθεση με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, των 

οποίων η αποδοτικότητα εκτιμάται εύκολα από την σχέση εισροών - εκροών και το 

πλεόνασμα που απομένει, η δυσχέρεια μέτρησης του κέρδους των δημόσιων 

οργανισμών αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, καθώς η αποδοτικότητά τους 

προκύπτει από αποτελέσματα που αξιολογούνται με κριτήρια που μετρούν την 

ελαχιστοποίηση του κόστους και την μεταβολή της παρεχόμενης κοινωνικής 

ωφέλειας. Ειδικότερα όσον αφορά τον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης,  παρά την 

δυσκολία του εγχειρήματος, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 

επιβεβλημένη καθώς αποσκοπούν όχι μόνον στην προαγωγή της κοινωνικής 

ωφέλειας αλλά και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Από τα έως τώρα διαθέσιμα 

στοιχεία στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα δαπανηροί, 

αναποτελεσματικοί και αδύναμοι να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του 

σύγχρονου περιβάλλοντος και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πολιτών. 

(Πετρίδου, ο.π.). 
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1.4  Η επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εκπαίδευση 

Σήμερα οι δυτικές κοινωνίες, ως μέρος του παγκόσμιου πολιτικού και 

οικονομικού συστήματος, βιώνουν μια οικονομική και πολιτική κρίση η οποία, 

μεταξύ των άλλων τομέων, επηρεάζει και τον δημόσιο τομέα 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Αν και ο βαθμός που έχει επηρεαστεί 

η εκπαίδευση δε μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, καθώς απαιτείται 

επιπρόσθετη και εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μερικές παρατηρήσεις 

έχουν ήδη καταγραφεί στα πλαίσια της υφιστάμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκαν από την 

Κ.Karkkainen, (2010),  με αντικείμενο την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση στις χώρες - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009. Σύμφωνα με 

την έρευνα αυτή, ο τομέας της εκπαίδευσης φαίνεται να απολαμβάνει μια 

αυξανόμενη ζήτηση, και φαίνεται να ωφελείται μέσω της αύξησης κυβερνητικών 

κονδυλίων για την παιδεία σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ. Παρόλα αυτά, η 

οικονομική κρίση υποκρύπτει και αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες, καθώς 

επίσης και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα της 

έρευνας για την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εκπαίδευση στις χώρες 

μέλη του ΟΟΣΑ έχουν ως εξής: 

 Παρατηρείται μία αυξανόμενη ζήτηση της εκπαίδευσης, η οποία συνδέεται με το 

αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω της 

οικονομικής ύφεσης. Η ζήτηση αυτή δικαιολογείται από την αναγκαιότητα 

απόκτησης υψηλότερου επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πλέον 

απαιτούνται για την εύρεση και διατήρηση της εργασίας.  

 Παρατηρείται αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση 

καθώς ο τομέας της τελευταίας θεωρείται ότι συμβάλει προς την 

κατεύθυνση της ανάκαμψης της οικονομίας. Ωστόσο, η δημόσια 

χρηματοδότηση δεν παρουσιάζει αύξηση σε όλες τις χώρες. Σε μερικές 

χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, παρατηρήθηκε μείωση του 

προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. 
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 Είναι δύσκολο να διευκρινιστεί ωστόσο σε τι βαθμό η αυξανόμενη ζήτηση 

εκπαίδευσης και η δημόσια χρηματοδότηση εκπορεύονται κατευθείαν από 

την οικονομική κρίση. Η ζήτηση αυτή δικαιολογείται και από τις 

υφιστάμενες τάσεις της αγοράς εργασίας. 

 Παρατηρείται μία προετοιμασία για την μελλοντική πράσινη οικονομία. Έμφαση 

παρατηρείται όχι μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μείωση της ανεργίας, 

αλλά και στην προετοιμασία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ώστε να 

ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 Παρατηρείται μία αρνητική επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στην 

ιδιωτική τεχνική επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση, η οποία επηρεάζει τόσο 

τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όσο και τους γονείς και μαθητές. 

 Υπάρχει περικοπή κονδυλίων που αφορούν τον τομέα της διοίκησης της 

εκπαίδευσης -ειδικότερα στις χώρες με αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα- 

με αντίκτυπο στη ποιότητα παροχής των υπηρεσιών και στους εκπαιδευτικούς. 

Ειδικότερα,  η σημερινή Ελλάδα  πέραν της διεθνούς οικονομικής ύφεσης βιώνει 

και μια παράλληλη πολιτική κρίση η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο και στο 

εκπαιδευτικό της σύστημα. Στο πλαισιο αυτό το υπουργείο Παιδείας αφ  ́ ενός μεν 

ανακοίνωσε την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος η οποια στην 

δευτεροβάθμια σηματοδοτείται με την εισαγωγή του ”Νέου Σχολείου”, και αφετέρου 

προχώρησε στην λήψη μέτρων - απόρροια της οικονομικής κρίσης στα πλαίσια της 

γενικότερης πολιτικής λιτότητας για την εξοικονόμηση πόρων - ανατρέποντας 

δεδομένα που αφορούν τον αριθμό, τους όρους πρόσληψης και τις εργασιακές σχέσεις 

του διδακτικού προσωπικού. Τα ανακοινωθέντα μέτρα της κυβέρνησης 

περιλαμβάνουν (Κάτσικας, 2010, http://www.alfavita.gr/artro.php?id=3285): 

 Την ονομαστική μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 20% 

 Τη μείωση των δαπανών για την παιδεία 

 Τη μείωση κατά 60% των επιχορηγήσεων που πήραν οι Σχολικές Επιτροπές 

για   λειτουργικά έξοδα 

 Τις περικοπές των διορισμών κατά 50% 

 Τις περικοπές στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70% 

 Την αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα 
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 Την αναστολή της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Το σχ. Έτος 2010 – 2011 

καμία νέα αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας δεν εγκρίθηκε με 

απόφαση του Υπ. Παιδείας  

 Την αναστολή των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 

Σχολ. Έτος 2010-2011  

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(ΟΛΜΕ, 2010,  http://www.alfavita.gr/grafwn.php?id=64), τα νέα αυτά μέτρα έχουν 

ως αποτέλεσμα των επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών και τη 

διαμόρφωση ενός ασταθούς εργασιακού περιβάλλοντος, προσθέτοντας νέα 

προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Σύμφωνα με το νευρολόγο, Σπίγγο Κ. (2009), δεν 

είναι εύκολο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των Ελλήνων 

εργαζομένων, μεταξύ των άλλων και των εκπαιδευτικών, από την τρέχουσα 

οικονομική κρίση. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα 

οργανωτική κουλτούρα και διοικητικό ύφος,  που μετακινεί το επίκεντρο εστίασης από 

τη δημιουργία κινήτρων και τη συνεργασία στην ανάθεση καθηκόντων και τη 

συμμόρφωση. Πολλοί μόνιμοι εργαζόμενοι καταλήγουν να αισθάνονται τυχεροί που 

διατηρούν την εργασία τους, αλλά νιώθουν επίσης και απειλή, εγκατάλειψη και 

επιβάρυνση με περισσότερη εργασία. Νιώθουν επίσης μεγαλύτερο επαγγελματικό 

άγχος, το οποίο επηρεάζει ένα ευρύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην 

οργάνωση, από ότι θα συνέβαινε υπό φυσιολογικότερες συνθήκες. Μπορεί να 

διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ενδέχεται να σημειωθεί επιδείνωσή του, όσο 

εντατικότερες γίνονται οι εργασιακές περικοπές. Οι εργαζόμενοι αποκτούν εμμονή με 

την κακή τους κατάσταση και, ως συνέπεια, στρέφουν την προσοχή τους προς τα 

εσωτερικά ζητήματα και ανησυχούν για την εργασιακή ασφάλεια αντί να εστιάζουν 

στα εξωτερικά θέματα, δηλαδή στην απόδοσή τους. 

Το Ινστιτούτο «Mind» (2010, www.mind.org.uk/employment/employers), 

πραγματοποίησε έρευνα διάρκειας ενός χρόνου στην Μ. Βρετανία με αντικείμενο την 

απόδοση και την ψυχολογική κατάσταση των Βρετανών εργαζομένων στα πλαίσια της 

οικονομικής ύφεσης. Η οικονομική κρίση αυτόματα οδήγησε τις βρετανικές εταιρείες 

σε πίεση προς τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση 

με αποτέλεσμα, σήμερα, ένας στους έντεκα Βρετανούς να πάσχει από υπερβολικό
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άγχος και στρες, ενώ ήδη σε ποσοστό 7% του πληθυσμού χορηγούνται ψυχοφάρμακα 

(αυτονόητο είναι ότι έχει μειωθεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων). Ένας στους 

πέντε εργαζόμενους, λόγω της ψυχολογικής πίεσης, απέκτησε μετέπειτα παθολογικά 

προβλήματα υγείας, που δεν του επιτρέπουν να εργαστεί εξίσου αποτελεσματικά όσο 

στο παρελθόν. Επίσης, ένας στους τέσσερεις εργαζόμενους λόγω του υπερβολικού 

άγχους που αισθάνεται στο χώρο εργασίας του, δεν μπορεί πια καθόλου να αποδώσει. 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι λόγοι που οδήγησαν τους εργαζόμενους σε αυτή την 

κατάσταση ήταν οι υπερβολικές ώρες εργασίας, χωρίς υπερωριακή αποζημίωση ή το 

γεγονός ότι αρκετές φορές πιέζονταν να εργάζονται υπερβολικά υπό το φόβο μιας 

απόλυσης. Ωστόσο, απαιτείται επιπρόσθετη και εκτεταμένη ερευνητική 

δραστηριότητα, για να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. 
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1.5  Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού 

Το σχολείο, ως υποσύστημα του εκπαιδευτικού, αλλά και του ευρύτερου 

κοινωνικού συστήματος, επιφορτίζεται με συγκεκριμένη αποστολή, γενικούς και 

ειδικότερους στόχους, οι οποίοι στο πλαίσιο του μετανεωτερικού πνεύματος δεν 

θα ήταν δυνατόν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Συνεπώς, o παραδοσιακός ρόλος του 

σχολείου πρέπει να αναδιαμορφωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη 

μετανεωτερική Κοινωνία της Γνώσης, η οποία απαιτεί νέες γνώσεις και 

δεξιότητες και διαφορετικές αξίες, όπως πλουραλισμό αξιών, εναλλακτικές 

επιλογές, ανεκτικότητα ((Ματσαγγούρας & Κασούτας, 2007). Το σχολείο λοιπόν, 

καλείται να προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής μέσω της ενσωμάτωσης 

στην εκπαιδευτική φιλοσοφία και πρακτική, των ανώτερω απαιτήσεων και επί 

πλέον, σύμφωνα με τους ανώτερους συγγραφείς, να διαδραματίσει έναν 

διαπολιτισμικό ρόλο καθώς ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανταλλαγή αξιών, 

γνώσεων και  τρόπων δράσης, μεταξύ θρησκειών, φυλών, πολιτισμών κ.ά.  

Σύμφωνα με συμπεράσματα έρευνας των Cort & Volmari, (2004), οι 

προκλήσεις με τις οποίες ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 

της αντίστοιχης βαθμίδας, και οι οποίες διαρθρώνουν τους νέους ρόλους  τους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν, είναι οι ακόλουθες: Νέες 

ομάδες- στόχοι μαθητών εξαιτίας της μετακίνησης των λαών και των απαιτήσεων 

της αγοράς εργασίας, μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, υιοθέτηση νέων 

εκπαιδευτικών θεωριών, ανάπτυξη ΤΠΕ, ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, 

παγκοσμιοποίηση, οργανωτικές αλλαγές, ομαδική εργασία, διαλειτουργικές 

ομάδες κλπ, στο περιβάλλον εργασίας των οργανισμών, διαφορετικές πολιτικές 

προτεραιότητες και αλλαγή της εθνικής νομοθεσίας (βλ. Σχήμα 1.2 το οποίο 

παρατίθεται όπως ακριβώς εμφανίζεται στο πρωτότυπο κείμενο των ερευνητών). 
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           Σχήμα 1.2:    Professionalisation of VET teachers for the future 

  Πηγή: (Cort Pia et al, 2004 p.10) 

 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αναδύονται οι νέοι ρόλοι που οι εκπαιδευτικοί, ως 

άμεσοι αποδέκτες των κοινωνικών επιταγών, καλούνται να αναλάβουν, το δε 

εκπαιδευτικό τους έργο, καθορίζεται κατά ένα μέρος από τις προσδικίες των 

ομάδων αναφοράς και κατά το υπόλοιπο, από το πώς ερμηνεύει και νοηματοδοτεί ο 

ίδιος τον ρόλο του. Στην σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα, ο εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζεται ως φορέας ενός ειδικού κοινωνικού ρόλου, ο οποίος 

διαμορφώνεται υπό την πίεση των ανώτερων απαιτήσεων της σύγχρονης 

κοινωνίας, μέσω μιας δυναμικής  διαδικασίας αλληλεπίδρασης των επιμέρους 

κοινωνικών ομάδων με βάση τις προσδοκίες τους (Παπαναούμ, 2003). 

Αναμένεται λοιπόν, να ρυθμίσει την συμπεριφορά του ανάλογα με τις προσδοκίες 

αυτές, αναλαμβάνοντας να εκπληρώσει έναν σύνθετο και πολλαπλό ρόλο. 

Ασφαλώς, ο βαθμός ετοιμότητάς τους αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα της 

δυνατότητας  εκπλήρωσης των ρόλων αυτών και κατ’ επέκταση, της επίτευξης 

των στόχων του σχολείου και της δυνατότητας υλοποίησης οποιασδήποτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Professionalisation of VET teachers for the future

VET teachers
new teacher roles,
new competence

requirements

New target groups -
changing target group

profiles

IT development

Labour market
development

Organisational changes -
teamwork, project
organisation, etc.
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National legislation -
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political priorities

Internationalisation
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Είναι προφανές, ότι η εκπλήρωση των σύγχρονων ρόλων δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, καθώς τόσο οι προσδοκίες των διαφόρων κοινωνικών ομάδων όσο και αυτές 

πόυ εκπορεύονται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς συνήθως δε συμπίπτουν 

αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις και αντιθέσεις, με αποτέλεσμα την δυσχέρεια και 

πολλάκις αδυναμία εκπλήρωσης τους. (Πυργιωτάκης, 2000). Στις περιπτώσεις αυτές το 

άτομο αισθάνεται αμηχανία, σύγχυση, αμφιθυμία και ανασφάλεια, που προκαλούν 

συγκρούσεις, ο εντοπισμός των οποίων απετέλεσε αντικείμενο της 

ψυχοκοινωνιολογικής και παιδαγωγικής έρευνας διεθνώς (Grace, 1974). 

Αναλυτικά, ακόμα και στο πλαίσιο του απερχόμενου νεωτερικού 

κοινωνικού συστήματος το πλέγμα των προβλημάτων και δυσκολιών που 

αφορούσαν τον Έλληνα εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης που μας 

ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, προέκυπτε, κατ' αρχάς, από τους δύο 

κυρίαρχους ρόλους με τους οποίους ήταν και εξακολουθεί να είναι 

επιφορτισμένος, τον παιδαγωγικό ρόλο και τον ρόλο του δημοσίου υπαλλήλου 

(Μασσιάλας, 1984). Ο εκπαιδευτικός με βάση τις σπουδές του, την δομή της 

προσωπικότητάς του και τα προσωπικά του βιώματα έχει διαμορφώσει ένα 

πρότυπο δασκάλου, με το οποίο τείνει να ταυτίζεται, καθορίζοντας ταυτόχρονα 

και τις προσδοκίες του από τον εαυτό του και τον παιδαγωγικό του ρόλο. 

Παράλληλα, εντάσσεται στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, υπόκειται στη 

διοικητική ιεραρχία και η υπηρεσιακή του ζωή προσδιορίζεται από τον 

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τη σχολική νομοθεσία. Έτσι, προσδιορίζεται και 

ο δημοσιοϋπαλληλικός ρόλος του εκπαιδευτικού (Πυργιωτάκης, οπ). Το πλέγμα 

των ρόλων τού εκπαιδευτικού είναι βεβαίως πολυπλοκότερο, αφού και στις 

προηγούμενες νεωτερικές κοινωνίες, το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός 

διασυνδεόταν με όλα τα επιμέρους συστήματα της κοινωνίας. 

Σε προηγμένες χώρες, το περιθώριο δράσης του εκπαιδευτικού είναι ευρύ 

και δεν περιορίζεται από τη διοικητική ιεραρχία. Αντιθέτως, στα πλαίσια του 

περιορισμού της παιδαγωγικής ελευθερίας που συναντάται συχνά στον ελλαδικό 

χώρο, ο εκπαιδευτικός αντιδρά ποικιλοτρόπως. Σε σχέση με τους δύο ρόλους που 

εξετάζονται, άλλοτε υπερτερεί ο υπάλληλος και άλλοτε ο παιδαγωγός παρέχοντας
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σε διάφορους ερευνητές ένα τυπολογικό πλαίσιο κατάταξης του εκπαιδευτικού, 

είτε ως υπηρεσιακό, είτε ως παιδαγωγικό τύπο. (Πυργιωτάκης, οπ). Η σχολική 

διοίκηση, η οποία απαρτίζεται από το διευθυντή του σχολείου, το διευθυντή 

δευτεροβάθμιας διεύθυνσης και το σχολικό σύμβουλο της ειδικότητάς του και 

αποτελούν τους εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης επιβλέπουν το βαθμό 

απόκρισης του εκπαιδευτικού στους δύο προαναφερόμενους ρόλους, τους 

οποίους πρέπει να εκτελεί ταυτόχρονα Στη σπάνια περίπτωση που οι δύο ρόλοι 

ταυτίζονται, δεν εμφανίζονται προβλήματα ασυνέπειας και συγκρούσεων  

Η αλλαγή στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το σχολείο στη 

σύγχρονη κοινωνία θέτει σε αμφισβήτηση τους παραδοσιακούς ρόλους του 

εκπαιδευτικού οι οποίοι μεταβάλλονται και διευρύνονται. Ο Ξωχέλλης (1979), 

αρκετές δεκαετίες πριν, έχει τονίσει την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής και 

ανασύνθεσης του ρόλου του εκπαιδευτικού και της παροχής δυνατότητας στον 

εκπαιδευτικό να ανασυγκροτήσει το δικό του προσωπικό εκπαιδευτικό ρόλο με 

την έννοια «του συνόλου των προσδοκιών και μορφών συμπεριφοράς που ο 

εκπαιδευτικός αναμένει από τον εαυτό του». Επίσης, θεωρεί απαραίτητη και την 

παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης του παιδαγωγικού συστήματος της χώρας.  

Πολλοί άλλοι ερευνητές και στοχαστές που μελέτησαν το ζήτημα αυτό 

τονίζουν την ανάγκαιότητα αλλαγής και διεύρυνσης του ρόλου του 

εκπαιδευτικού. Από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται πλέον να έχουν μια συνολική 

άποψη για το επάγγελμά τους, τη δομή και την κουλτούρα του σχολείου τους, 

καθώς δεν περιορίζονται πλέον στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά καλούνται να 

έχουν συμμετοχή σε θέματα που εκδηλώνονται πριν από τη διδασκαλία, όπως ο 

σχεδιασμός και η διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και σε θέματα 

μετά απ’ αυτήν, όπως η συνεργασία με γονείς και άλλους κοινωνικούς φορείς. 

(Corrie, 1995˙ Neave, 1997). Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκαταλείψει παλιότερα 

πρότυπα δράσης,  να καταστεί περισσότερο συνομιλητής, εκπαιδευτής, ισότιμος 

συνεργάτης, να διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο, να κάνει διαγνώσεις, να 

οργανώνει δραστηριότητες, να εμπλέκει τους μαθητές του σε σχέδια δράσης. 

(Κοσσυβάκη, 2003). 
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Σύμφωνα με τον Δούκα και συν. (2007), προκειμένου να ανταποκριθούν 

στον νέο τους ρόλο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλλουν στην προώθηση 

νέων μορφών μάθησης, να επανασχεδιάσουν την διδακτική και μαθησιακή 

διδασκαλία στην τάξη, να εργάζονται πέρα από την τάξη είτε στην σχολική 

μονάδα είτε σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους, να ενσωματώσουν 

την χρήση των ΤΠΕ στις τυπικές μαθησιακές καταστάσεις και επαγγελματική 

τους πρακτική, να λειτουργούν ως επαγγελματίες επιστήμονες  

Αποτελέσματα μελετών του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού λόγου που αφορούν 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού οδηγούν στη διαπίστωση ότι επιδιώκεται η 

ανάπτυξη μιας κοινής επαγγελματικής ταυτότητας των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών 

στη βάση ενός ανοιχτού επαγγελματισμού (Καλαϊτζοπούλου,2001˙ Hall, Held και 

McGrew, 2003). Για αυτό το μοντέλο επαγγελματισμού, απαιτείται η συμφωνία 

για ένα κοινό διεθνές πρότυπο εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

δεδομένα, να είναι ανοιχτός στις νέες εξελίξεις και να συμμετέχει ενεργά στη 

διαμόρφωσή τους (EURYDICE, 1995, www.eun.org/portal/index-en.cfm )  

Παρόμοιες θέσεις υποστηρίζονται και στα κείμενα του Οργανισμού 

Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, (ΟECD, 2004, 

http://oecd.org//dataoecd/58/51/30980841.ppt), στα οποία επιπλέον αναγνωρίζεται 

πως η συνεχής διόγκωση των προσδοκιών από την παρεχόμενη εκπαίδευση 

φορτώνει τους εκπαιδευτικούς με όλο και περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα, 

αλλά και οδηγεί στην αλλαγή του παραδοσιακού τους ρόλου, καθώς ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον τη μοναδική και αδιαμφισβήτητη πηγή νέας 

γνώσης, η οποία παρέχεται και από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πηγές 

πληροφόρησης. Ωστόσο, στα κείμενα του οργανισμού, επισημαίνεται ότι η χρήση 

των νέων τεχνολογιών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται πανάκεια. Ο 

ρόλος τους είναι καθαρά βοηθητικός, καθώς χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις 

συμβατικές μεθόδους μάθησης. Από την άλλη πλευρά, η μη χρησιμοποίησή τους 

στο σχολείο θα διεύρυνε το ήδη υπάρχον χάσμα μεταξύ των μαθητών που έχουν 

πρόσβαση στη νέα τεχνολογία μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή 

πολυμέσων και των μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν την ανάλογη
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δυνατότητα, γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας γνωστικών και 

πολιτισμικών ρηγμάτων μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευόμενων, γενικότερα. 

Στο πλαίσιο των νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας, ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, παρά 

διδακτικός, με στόχο να διευκολύνει την εργασία διατηρώντας ένα παραγωγικό 

εργασιακό περιβάλλον, επιβλέποντας, ελέγχοντας την πρόοδο των μαθητών ως 

προς τους επιδιωκόμενους στόχους, φροντίζοντας για τη διαμόρφωση του 

κατάλληλου περιβάλλοντος (ανοικτή εκπαίδευση, επιλογή χώρου, αναδιάταξη 

εξοπλισμού της τάξης κ.λπ.) στα πλαίσια των διαρκών αλληλεπιδράσεων 

εκπαιδευτικών-μαθητών και έχοντας ως σημεία αναφοράς τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών (Katz & Chard,1989). 

Η Μαλικιώση-Λοίζου (2008), επίσης, εστιάζει το ενδιαφέρον κυρίως στους 

θυμικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποσκοπούν να 

καλλιεργήσουν στους μαθητές νέες στάσεις και αξίες, εμπλουτίζοντας παράλληλα 

τον συναισθηματικό τους κόσμο και επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 

συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο 

εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέραν των γνωστικών στόχων 

της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του συμβουλευτικού του ρόλου επικεντρώνεται 

στην παροχή βοήθειας στους μαθητές προκειμένου να επιλύσουν διάφορα 

προβλήματα πολλά από τα οποία προέρχονται από την μετάβασή τους στην 

εφηβεία. Δεδομένου ότι σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, οι μαθητές βιώνουν 

πολλές και ποικίλες αλλαγές που σχετίζονται συνήθως με τις κοινωνικές τους 

σχέσεις, την προσωπική τους ταυτότητα, την εκπαιδευτική τους πρόοδο και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και απαιτούν μια σχετικά γρήγορη ψυχολογική 

και κοινωνική προσαρμογή. Παρατηρείται επίσης, πολλοί μαθητές να βιώνουν 

εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά. Ο 

εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλείται να αντιμετωπίσει και να 

επιλύσει τις συγκρούσεις αυτές στα πλαίσια του βοηθητικού και υποστηρικτικού 

του ρόλου. 
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Σύμφωνα με τον Κασούτα (2007), στις προκλήσεις της σύγχρονης 

μετανεωτερικής κοινωνίας φαίνεται να ανταποκρίνεται ένας καινούργιος ρόλος 

που διαμορφώνεται σταδιακά για τον εκπαιδευτικό, αυτός του 

«στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού» Αυτού του είδους ο εκπαιδευτικός 

(Brookfield, 1995 στο Κασούτας 2007): «(α) αναδεικνύει την ηθική και 

εκπαιδευτική διάσταση της εκπαίδευσης, (β) επανεξετάζει αυτονόητα και 

παραδοχές, (γ) οδηγείται στη συνειδητοποίηση, (δ) προσιδιάζει με τη διαλεκτική 

φύση της παιδαγωγικής σχέσης, (ε) αξιοποιεί και αναπτύσσει την προσωπική του 

θεωρία, στ) ανοίγει δρόμους στην μεταμοντέρνα επιστημολογία της σχετικότητας, 

της αμφισβήτησης, του απρόβλεπτου, του χαοτικού» Ο κάθε εκπαιδευτικός, 

επομένως, καλείται (Zeichner & Liston, 1996 στο Κασούτας 2007): (α) να 

εξετάζει, απομονώνει και αποπειράται να δώσει λύση σε διλημματικές 

καταστάσεις της καθημερινής του πρακτικής, (β) να έχει συνειδητοποιήσει τις 

προσωπικές υποθέσεις, απορίες και αξίες που «φέρει» μαζί του στην σχολική 

τάξη, (γ) να λαμβάνει υπόψη του το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διδάσκει, (δ) να λαμβάνει μέρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων και συμμετέχει στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

της εκπαίδευσης και, τέλος, (ε) να αισθάνεται υπεύθυνος για την επαγγελματική 

του ανάπτυξη. 

Διερευνώντας το εύρος όλων των δυνατών ρόλων που εμπλέκονται στο 

σύγχρονο επάγγελμα του εκπ/κου οι Νeil and Morgan (2003), καθόρισαν 12 

διαφορετικούς ρόλους που οι εκπ/κοι καλούνται να εκπληρώσουν ως εξής:
3
  

1. Kάτοχος επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Communicator): Ο ρόλος αυτός 

διατρέχει όλους τους υπόλοιπους ρόλους που ακολουθούν και λανθασμένα 

θεωρείται ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες του εκπαιδευτικού εμφανίζονται 

αυτόματα με τον διορισμό του. Για την εκπλήρωση του ρόλου αυτού, ο εκπ/κος 

πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, “οι οποίες αναφέρονται στο 

σύνολο των γραπτών, προφορικών και εικονικών μηνυμάτων που αποσκοπούν να 

επηρεάσουν τις ιδέες τα συναισθήματα τις πράξεις και την συμπεριφορά όλων των

                                                             
3  Αξίζει να σημειωθεί ότι υιοθετούμε την οπτική των ερευνητών αυτών 
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ατόμων με τους οποίους αλληλεπιδρά καθημερινά στα πλαίσια της εργασίας του” 

(Πετρίδου 2006), όπως μαθητές, γονείς, συναδέλφους προϊσταμένους, 

εξωτερικούς φορείς. Ο Poulson, (2001), υποστηρίζει ότι η ευχέρεια του 

εκπαιδευτικού να δημιουργεί θετική εντύπωση και να επικοινωνεί με αμεσότητα 

, συνέπεια , ευαισθησία και ενσυναίσθηση με τα άτομα που έρχεται σε επαφή, 

είναι σημαντικότερη ακόμη και από την επάρκεια και ετοιμότητά του στην 

διδασκαλία του αντικειμένου της ειδικότητάς του. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

αυτών θα πρέπει να αποτελούν ζήτημα προτεραιότητας στα προγράμματα ΕΑ 

για εκπαιδευτικούς καθώς μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνιακή συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού στον βαθμό που είναι δυνατόν φυσικά, καθώς ο τρόπος που 

επικοινωνεί κάθε άτομο περιλαμβάνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του και δεν περιλαμβάνεται στα πεδία εκείνα που 

μεταβάλλονται εύκολα (Μοrgan, 1998), ωστόσο επιδέχεται βελτίωση. 

2. Ειδήμων στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του (Subject expert): 

Δηλαδή κάτοχος των ανανεωμένων γνώσεων, και δεξιοτήτων που άπτονται 

του ευρύτερου γνωστικού πεδίου της ειδικότητάς του“γιατί ο εκπαιδευτικός 

απλά αδυνατεί να διδάξει ότι δεν γνωρίζει” (Poulson, 2001). Ο 

εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, αναμένεται να 

διαθέτει υψηλά επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται της 

ειδικότητας του, οι οποίες μάλιστα πιστοποιούνται με την κτήση του 

πτυχίου του ως επαρκείς. Φυσικά στην σημερινή πραγματικότητα της 

κοινωνίας της γνώσης με την τεχνολογική εξέλιξη και απαξίωση της 

υφιστάμενης γνώσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εφοδιάζεται συνεχώς με 

νέες επίκαιρες γνώσεις οι οποίες πολλές φορές δεν συμπεριλαμβάνονται 

ούτε στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, ανανεώνοντας το εύρος των 

γνώσεών του συνεχώς είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε προγράμματα 

ΕΑ. Ασφαλώς, κατάλληλα προγράμματα ΕΑ ανάλογα με την ειδικότητα 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αυτή (Day, 1997). 

3. Παιδαγωγός (Subject teacher): Δηλαδή παιδαγωγικά επαρκής και κάτοχος 

των ανανεωμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας  που 

απαιτούνται στην διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της 

ειδικότητάς του. Η παιδαγωγική επάρκεια του εκπαιδευτικού αναφέρεται
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(Schulman,1986), α) στην ευρύτερη κατανόηση των δυσκολιών που 

ανακύπτουν στην διδασκαλία ενός αντικειμένου ώστε ανάλογα με την 

δυσκολία του αντικειμένου και τα χαρακτηριστικά των μαθητών της 

συγκεκριμένης τάξης να προσαρμόσει την διδασκαλία του β) στην 

κατανόηση του επιπέδου της γνώσης που οι μαθητές είναι σε θέση να 

κατακτήσουν ανάλογα με την ηλικία και άλλου παράγοντες που σχετίζονται 

με την σύνθεση των μαθητών της τάξης γ) σε ζητήματα γνώσης, επιλογής 

και ανάπτυξης κατάλληλης διδακτικής μεθόδου και στρατηγικής για την 

επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Φυσικά, τα κατάλληλα προγράμματα 

ΕΑ συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αυτή.  

4. Διαχειριστής-επόπτης της τάξης (Classroom manager): Για την 

εκπλήρωση του ρόλου, απαιτούνται ικανότητες διαχείρισης της 

δυναμικής της τάξης και των προβλημάτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

οργάνωση και των έλεγχο και την καθοδήγηση των μαθητών ώστε να 

εξασφαλιστεί η επιτυχία των εκπ/κων στόχων. Αν αναλογισθεί κάποιος τα 

ζητήματα που ανακύπτουν στην την σχολική τάξη κατά την εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως ζητήματα πειθαρχίας, βίας και 

συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, κοινωνικής απομόνωσης, υγείας και 

πλείστων άλλων, η δεξιότητες του εκπαιδευτικού στην αποτελεσματική 

διαχείριση της τάξης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιτυχή 

έκβαση της διδασκαλίας, και η ανάπτυξή τους πρέπει να περιλαμβάνεται 

στα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, σε έρευνα των 

Harland et all, (1999), που αφορούσε σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Μ. Βρετανία, αναφέρεται ότι μόνο το 5% των 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν ως 

ενδοϋπηρεσιακή πρακτική την σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην Ελλάδα περιλαμβάνεται είτε ως 

κύριο είτε ως επιμέρους αντικείμενο σε διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης, όμως αυτά είναι αποσπασματικά και ανεπαρκή (Κολυβά, 

2004). 

5. Καθοδηγητής- σύμβουλος (Pastoral tutor): Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού
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οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε θέση 

να διεκπεραιώσουν καθήκοντα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως 

ναρκωτικά, ρατσισμός, ζητήματα υγείας και άλλα ζητήματα που αφορούν 

μαθητές που βρίσκονται στο εξελικτικό στάδιο της εφηβείας. Ασφαλώς ο 

εκπαιδευτικός για να εκπληρώσει τον ρόλο, πρωτίστως πρέπει να είναι 

ενημερωμένος για όλα αυτά τα ζητήματα και τρόπους αντιμετώπισής τους 

και επιπλέον να διαθέτει δεξιότητες συμβουλευτικής και καθοδήγησης. 

6. Ανώτερο διοικητικό στέλεχος (Administrator): Στην περίπτωση που ο 

εκπαιδευτικός κατά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του αναλάβει θέση 

ανώτερου στελέχους διοίκησης θα πρέπει να διαθέτει διευθυντικές και 

ηγετικές ικανότητες, παραδείγματος χάριν ανάπτυξη στρατηγικών 

διοίκησης, εισαγωγή νέων διοικητικών συστημάτων, προσανατολισμός σε 

νέα οργανωσιακή κουλτούρα. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία στο ζήτημα 

αυτό που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας , τις 

δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος 

διοίκησης στην εκπαίδευση και υπάρχουν πληθώρα προγραμμάτων ΕΑ που 

σχετίζονται με το αντικείμενο αυτό. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο η εκπαίδευση 

καθώς στην αποτελεσματική διοίκηση συμμετέχουν πάμπολλοι άλλοι 

παράγοντες και προϋποθέσεις οι οποίες διατρέχουν όλες τις παραμέτρους 

που υπεισέρχονται στην έννοια της αποτελεσματικής διοίκησης. Σίγουρα 

όμως η εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο είναι βαρύνουσας σημασίας. 

7. Μέλος ομάδας (Team member): Ο εκπαιδευτικός είτε ως μέλος του 

εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου είτε ως μέλος ενός συγκεκριμένου 

τμήματος, συνεργάζεται καθημερινά με συναδέλφους για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Η ικανότητά του να συνεργάζεται αρμονικά με 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της οποίας αποτελεί μέλος συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στην προώθηση και επίτευξη των στόχων του σχολείου 

και εκτός αυτού προάγει την εργασιακή ικανοποίηση καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα να επικοινωνήσει, μοιραστεί εμπειρίες που αφορούν καλές 

και κακές πρακτικές, σχεδιάσει και συμμετάσχει στην λήψη ομαδικών
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αποφάσεων προάγοντας παράλληλα το αίσθημα ευεξίας και ψυχικής 

ευφορίας.  

8. Μεσαίο διοικητικό στέλεχος (Manager of other teachers): Ικανότητες 

διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού στην περίπτωση ανάληψης θέσης 

μεσαίου στελέχους της διοικητικής ιεραρχίας (διευθυντές σχολικής 

μονάδας -προϊστάμενοι) Ο ρόλος αυτός σχετίζεται άμεσα με τον 

διευθυντικό ρόλο που συζητήθηκε πριν καθώς καλείται να ανταποκριθεί 

με επιτυχία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που του 

έχουν εκχωρηθεί από την ανώτερη ιεραρχία, ωστόσο σε μικρότερη 

κλίμακα. Η υποκίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού προς την επίτευξη 

των στόχων που έχουν τεθεί, και η ικανότητα αξιοποίησης των γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας για την εκπλήρωση του ρόλου.  Ασφαλώς η εκπαίδευση είναι 

σημαντική παράμετρος επιτυχούς διεκπεραίωσης του.  

9. Μέλος σχολικής μονάδας (School member): Ως μέλος της σχολικής 

μονάδας συνεργάζεται με όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας για 

την επίτευξη των στόχων της. Η ικανότητά του να συνεργάζεται αρμονικά 

με τα υπόλοιπα μέλη του σχολείου καθώς και με τους εξωτερικούς φορείς 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προώθηση και επίτευξη των στόχων 

της σχολικής μονάδας.  

10.  Εκπρόσωπος του σχολείου (School representative): Ο εκπαιδευτικός κατά 

την ανάληψη υπευθυνοτήτων και δραστηριοτήτων εκτός τάξης πχ. επαφή 

με άλλους συναδέλφους, επαφή και ενημέρωση γονέων, επαφή με 

εξωτερικούς φορείς, λειτουργεί ως εκπρόσωπος τμήματος ή ολόκληρης της 

σχολικής μονάδας. Ο ρόλος αυτός υπερκαλύπτεται από τον πρώτο ρόλο 

που αναφέραμε καθώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να αποκομίζει θετικές εντυπώσεις οι 

οποίες στα πλαίσια αυτού του ρόλου διαχέονται στην σχολική μονάδα ή 

τμήμα που εκπροσωπεί προάγοντας την φήμη του και την 

αναγνωρισιμότητα του. 

11. Ερευνητής (Researcher): Αφορά την εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε
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ερευνητικές δραστηριότητες. Ο Kerschner, (1999), συνοψίζοντας σχετικά 

συμπεράσματα άλλων ερευνητών που αφορούν την ωφέλεια από την 

εμπλοκή του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες αυτές καταλήγει ότι η 

ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την σχολική διαδικασία, 

μπορεί να προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο αντίληψης και κατανόησης 

των συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, και παρέχει την 

δυνατότητα να επανεξεταστούν πρακτικές, απόψεις και διαδικασίες που 

τα συνοδεύουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ηancock, (2001), η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών δεν αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους τον ρόλο του 

ερευνητή και φαίνεται να υπάρχει απροθυμία στην ανάληψη του ρόλου 

αυτού. 

12. Φορέας κυβερνητικής πολιτικής (Deliverer of government policies): Είναι 

αναμφισβήτητο ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την άσκηση 

της κυβερνητικής, πολιτικής διαφέρουν μεταξύ τους και πολλάκις δεν 

συμφωνούν είτε με ολόκληρη την φιλοσοφία της πολιτικής αυτής, είτε με 

επιμέρους κατευθύνσεις στόχους και πρακτικές. της. Ωστόσο, ως υπάλληλοι 

που υπάγονται στο αρμόδιο υπουργείο, είναι υποχρεωμένοι να 

συμμορφωθούν με την ισχύουσα σχολική νομοθεσία και να συνεισφέρουν 

στην επίτευξη των στόχων αυτών, ανεξάρτητα από την προσωπική τους θέση 

και άποψη. Στην κατεύθυνση αυτή, καθημερινά σημειώνονται διαφωνίες, 

αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που αφορούν πλείστα ζητήματα, τόσο με 

τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, όσο και μεταξύ των ίδιων των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα με πολιτικές, ιδεολογικές και άλλες στάσεις και 

πεποιθήσεις. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να επιλυθούν αυτά τα 

ζητήματα. Η έρευνα στον τομέα αυτόν, προτείνει την συμμετοχή της 

σχολικής μονάδας στην συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 

αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Harland, 1999). 

13. Δημόσιος υπάλληλος: Αν στους ανώτερους ρόλους προσθέσομε και αυτόν 

του δημοσίου υπαλλήλου, με την έννοια ότι υποκειται στην διοικητική 

ιεραρχία και η υπηρεσιακή του ζωή προσδιορίζεται από τον 

δημοσιουπαλληλικό κώδικα και την σχολική νομοθεσία,  προκύπτουν οι
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13 ρόλοι που καλείται να εκπληρώσει ό μόνιμος εκπαιδευτικός της 

δημόσιας δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 Κατά τους Νeil and Morgan (ο.π.), οι προαναφερόμενοι ρόλοι δεν 

παρουσιάζονται με ιεραρχική σειρά, αλλά σε σχέση με την ευρύτερη σφαίρα 

επιρροής τους σε: εαυτό → μαθητές/αντικείμενο → σύστημα διοίκησης → 

εξωτερικό περιβάλλον Είναι εμφανές ότι μερικοί από τους παραπάνω ρόλους 

όπως οι 2 έως 6, εκπορεύονται από εσωτερικούς παράγοντες, άλλοι εστιάζονται 

στην αλληλεπίδραση στην τάξη όπως οι 1,3,4,5,7, άλλοι στην λειτουργικότητα 

ολόκληρης της σχολικής διαδικασίας όπως οι 1,6,7,8,9,10,12,13 και άλλοι σε 

εξωτερικούς παράγοντες όπως οι 10,12, 13. 

Καθίσταται σαφές σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι οι σύγχρονες κοινωνικές 

αναπαραστάσεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, διαμορφώνουν ένα 

πολύπλοκο ρεπερτόριο δεξιοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών που πρέπει 

να διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να εκπληρώσει τον σύνθετο ρόλο του. 

Κατ' επέκταση, το επάγγελμα αυτό είναι ιδιαίτερα ασαφές και συγκεχυμένο, ο δε 

φορέας του δρα σε συνθήκες αβεβαιότητας, που προκύπτουν από την 

πολυπλοκότητα και συνθετότατα των ανώτερων απαιτήσεων (Πυργιωτάκης, οπ).  

Έτσι στην καθημερινή πρακτική, οι συγκρούσεις λόγω των αντιτιθέμενων 

προσδοκιών που προκύπτουν από τούς διαφορετικούς ρόλους είναι καθημερινές, 

συνθέτοντας το κλίμα μέσα στο οποίο καλείται να δράσει ο εκπαιδευτικός, ο 

οποίος ωστόσο, (Πυργιωτάκης, ο.π.), στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

αντιμετωπίζεται ως παθητικός δέκτης και άβουλος εκτελεστής των επιταγών και 

προσδοκιών της διοίκησης, και δέσμιος των προσδοκιών των κοινωνικών ομάδων 

αναφοράς (γονείς, μαθητές, διοικητική ιεραρχία).  

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων, απαιτείται  πλέον από τους εκπαιδευτικούς να μεταβάλλουν τα 

νοητικά τους πρότυπα, τις αντιλήψεις τους, τις στάσεις τους και να 

καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως αυτές της αυτογνωσίας, του 

αυτοελέγχου και της αυτορρύθμισης και να εκπαιδευτούν στο νέο τρόπο 

μάθησης, δηλαδή να μάθουν πώς να μαθαίνουν, προκειμένου να προσαρμοστούν
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ομαλά στο ΝΕΠ που διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ειδικότερα, βρίσκεται σε μια διαδικασία 

ενσωμάτωσης των ανώτερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες επιχειρούνται τις 

τελευταίες δεκαετίες μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, με την πλέον 

πρόσφατη να συντελείται την παρούσα χρονική στιγμή.  Ωστόσο, σύμφωνα με την   

ΟΛΜΕ, ( 2010, www.olme.gr),  οι  πραγματικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας 

βρίσκονται αρκετά μακριά από τις αγωνίες του εκπαιδευτικού κόσμου και τις 

αποφάσεις του κλάδου, η δε προσπάθεια εμπλοκής του εκπαιδευτικού στη 

μεταρρύθμιση της Παιδείας δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, με δεδομένο την 

ανομοιογένεια, το μέγεθος του κλάδου και των πολιτικών σκοπιμοτήτων, με 

αποτέλεσμα οι κυβερνητικές αποφάσεις, ως επί το πλείστον, να λαμβάνονται 

ερήμην του (Ρες, 2007). 
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1.6   Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

Αν παρατηρήσουμε τους γενικότερους ορισμούς σχετικά με τον όρο 

ετοιμότητα, εμπεριέχουν  την διαδικασία της προπαρασκευής ή την ειδική 

κατασταση που χαρακτηρίζει ένα άτομο που βρίσκεται σε εγρήγορση, 

συντονίζοντας την ταχύτητα και την ευστοχία των αντιδράσεών του προκειμένου 

να αντιμετωπίσει μια αναμενόμενη κατάσταση (Μπαμπινώτης, 2005).  

Συγκεκριμένα, ο Γεωργογιάννης, (2006), ορίζει την έννοια της ετοιμότητας ως     

« α) την ικανότητα του ατόμου ή ομάδας ατόμων να αντιλαμβάνονται άμεσα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους και να μπορούν να αντιδρούν κατάλληλα σε 

αυτά, β) την ευχέρεια του ατόμου να μπορεί να διατυπώσει άμεσα νοήματα, 

ερωτήσεις, απαντήσεις στα πλαίσια συγκεκριμένων διαδικασιών, γ) την κατάσταση 

προετοιμασίας για αντίδραση σε κάποιο ερέθισμα». 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικους της Α΄/βάθμιας και Β /́βάθμιας 

εκπαίδευσης ο ανώτερος συγγραφέας εισάγει τις έννοιες της εκπαιδευτικής 

(παιδαγωγικής) επάρκειας και ετοιμότητας τους ως εξής: Ως εκπαιδευτική 

(παιδαγωγική) επάρκεια (ικανότητα) εννοείται η θεωρητική, επιστημονική και 

ερευνητική κατάρτιση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους και πιστοποιείται με τη χορήγηση του πτυχίου ή αποδεικτικού επιμόρφωσης. Ως 

εκπαιδευτική ετοιμότητα ορίζεται η ικανότητα μετουσίωσης των παραπάνω γνώσεων 

σε πρακτική εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή η ικανότητα 

μετουσίωσης της θεωρητικής, επιστημονικής, διδακτικής και της ερευνητικής 

ικανότητας σε ικανότητα εκπαιδευτικής πράξης. Γενικά, ο συγγραφέας ορίζει την 

ετοιμότητα ως «την ικανότητα άμεσης αντίληψης των ερεθισμάτων και την κατάλληλη 

αντίδραση σε αυτά ως αποτέλεσμα κατάλληλης προετοιμασίας» 

Καθώς στην βιβλιογραφία οι ανώτερες έννοιες πολλές φορές συγχέονται, από τον 

ανώτερο διαχωρισμό είναι φανερό ότι η εκπαιδευτική επάρκεια δεν εγγυάται και την 

εκπαιδευτική ετοιμότητα, με την έννοια της ικανότητας του εκπαιδευτικού να 

αντιλαμβάνεται άμεσα ερεθίσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μετουσιώνει τη 

θεωρητική του κατάρτιση σε εκπαιδευτική πράξη στη σχολική τάξη. Επίσης υπονοείται 

ότι η εξασφάλιση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να εκπληρώσουν τον ρόλο τους 

στο σχολικο πλαίσιο επέρχεται με κατάλληλη προετοιμασία μέσω προγραμμάτων ΕΑ.
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«Η ετοιμότητα, δεν προσφέρεται  κατά τη διάρκεια των σπουδών ούτε  πιστοποιείται με το 

πτυχίο…, η ετοιμότητα θα πρέπει να αποκτάται από τη στιγμή που θα είναι σίγουρο ότι ο 

εκπαιδευτικός θα μπει στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή να αποκτάται με την έναρξη 

ανάληψης του εκπαιδευτικού έργου» στα προτεινόμενα από τον ακόλουθο συγγραφέα 

«Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας και Β /́βάθμιας Εκπαίδευσης» 

(Γεωργογιάννης, 2006). Ο προαναφερόμενος συγγραφέας καταλήγει στα παρακάτω 

ερευνητικά συμπεράσματα – προτάσεις για την εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών της Α /́βάθμιας και Β /́βάθμιας Εκπαίδευσης: 

1. Οι εκπαιδευτικοί της Α /́βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης αποκτούν, 

δυστυχώς, ελλιπή εκπαιδευτική επάρκεια με την απόκτηση πτυχίου από τα 

πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία φοιτούν, γιατί βασικά μαθήματα που 

συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης 

επάρκειας, δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των 

πανεπιστημιακών τμημάτων, και κυρίως σε εκείνα που παράγουν 

εκπαιδευτικούς για τη Β /́βάθμια εκπαίδευση, ενώ υπάρχει πληθώρα μαθημάτων 

που δεν συμβαδίζουν με την ενίσχυση της ειδίκευσης του εκπαιδευτικού. 

2. Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων είναι παρωχημένα 

και οφείλουν τα τμήματα να προχωρήσουν σε άμεση αναμόρφωση και 

επικαιροποίησή τους. 

3. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική ετοιμότητα τόσο των εκπαιδευτικών της 

Α/βάθμιας εκπαίδευσης όσο και των εκπαιδευτικών της Β/βάθμιας, δεν 

μπορεί να αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αφού με το 

Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να χορηγήσει και επομένως ούτε να 

πιστοποιήσει ετοιμότητα αλλά επάρκεια. Μπορεί ενδεχόμενα να αποκτούν 

μια αρχικής μορφής ετοιμότητα μέσω μιας πρακτικής άσκησης, κατά τη 

διάρκεια των σπουδών όπως γίνεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα, αλλά αυτό 

σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ετοιμότητα. Εκτός αυτού κι αν ακόμη 

προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς η άριστη πρακτική άσκηση, από τη 

στιγμή που κανείς δεν τους εγγυάται ότι μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους θα ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή την 

εκπαίδευση, η όποια ετοιμότητα μέσω πρακτικής άσκησης είναι ανώφελη. 
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Η Κουτίβα Α. (2009) στα συμπεράσματα από ερευνητική δραστηριότητα 

στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας που αφορούσε εκπ/κούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι η επάρκεια των εκπαιδευτικών στα  

γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την διαπολιτισμικη εκπαίδευση 

παρουσιάζει ελλειψεις. Επίσης, στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την 

διαπολιτισμική τους εκπαιδευση η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

μετουσιώνουν στην πράξη την επιστημονική τους γνώση και κατάρτιση 

παρουσιάζει ελλειψεις. 

Όσον αφορά την Δευτεροβάθμια αλλά και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

το ζήτημα της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να 

ανταποκριθούν στους ποικίλους ρόλους που αναμένεται να εκπληρώσουν, 

αποτελεί στις μέρες μας κρίσιμο ζήτημα τόσο για τους εκπαιδευτικόυς, όσο και 

για τους μαθητές και την ίδια την εκπαίδευση.  
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2.1  Επαγγελματική προσαρμογή: Εννοιολογική προσέγγιση 

Γενικώς ο όρος προσαρμογή, ορίζεται ως η εναρμόνιση σε μια διαδικασία 

αλλαγής, ενός έμβιου συστήματος. Αποτελεί αντικείμενο που εξετάζεται από 

ψυχολόγους, παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους, ακόμη και από φυσιολόγους και 

βιολόγους. Στην Ελληνική γλώσσα απαντώνται και οι σχετικοί όροι αυτορύθμιση και 

προσαρμοζόμενο σύστημα. Ο πρώτος όρος έχει την έννοια μιας γενικότερης νοητικής 

λειτουργίας που συνδέεται με τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Ο δεύτερος όρος έχει 

την έννοια ενός συστήματος που λειτουργεί με κυκλώματα επανατροφοδότησης, 

τόσο σε θέματα ομοιόστασης σε καθαρά βιολογικές λειτουργίες, όσο και σε 

ψυχολογικές, όπως η στοχοκατευθυνόμενη δράση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

Στην αγγλική γλώσσα απαντώνται οι όροι adaptation και adjustment, η πρώτη με την 

έννοια της βιολογικής προσαρμογής και η δεύτερη ως κοινωνική προσαρμογή 

(Ducheva, 2005). 

Εγγύτερα στην έννοια της προσαρμογής βρίσκεται η έννοια της 

αυτορύθμισης, που χρησιμοποιείται στη γνωστική, την εκπαιδευτική, την κλινική, 

την κοινωνική και την αναπτυξιακή ψυχολογία. Θεωρείται ως λειτουργία 

συνδεδεμένη με τον έλεγχο της συμπεριφοράς, ως συνάρτηση του εαυτού και των 

προτεραιοτήτων του με το περιβάλλον, κοινωνικό ή μη. Εναλλακτικά, μπορεί να 

γίνει αντιληπτή ως η ικανότητα του ατόμου να παρακολουθεί και να τροποποιεί ή 

να ελέγχει τη συμπεριφορά και το περιβάλλον, αν χρειάζεται, προκειμένου να 

πετύχει ένα στόχο (Ευκλειδη, 2005). Η έννοια δίνει έμφαση στον έλεγχο ως 

μηχανισμό βελτίωσης της εναρμόνισης του ατόμου με το περιβάλλον, όταν 

απαιτείται εκδήλωση δράσης για την επίτευξη στόχων. Οι προϋποθέσεις για αυτό 

αφορούν, τόσο εκτελεστικές διεργασίες (γνωστικό έλεγχο), όσο και μεταγνωστικό 

έλεγχο με τη χρήση στρατηγικών. Η αυτορρύθμιση αναφέρεται, κατά συνέπεια, 

σε μια σύνθετη και δυναμική διεργασία που πυροδοτείται κάθε φορά που το 

άτομο έρχεται αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις και η δράση πρέπει να 

προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά της κατάστασης. 

Στην ευρεία έννοια της αυτορρύθμισης μπορεί να αναχθεί και η έννοια της 

επαγγελματικής προσαρμογής. Οι σύγχρονοι θεωρητικοί που ασχολήθηκαν με τη 

μελέτη της τελευταίας έχουν προτείνει ποικίλους ορισμούς και θεωρίες για την
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οριοθέτηση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της έννοιας αυτής, η οποία σχετικά 

πρόσφατα άρχισε να προσελκύει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ποικιλία αυτή 

φαίνεται να αντανακλά συχνά τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τις 

διαφορετικές οπτικές, από τις οποίες ο κάθε ερευνητής πραγματοποιεί τη μελέτη του. 

Βασιζόμενοι στην έννοια της αυτορρύθμισης, αρχικά, μας δόθηκε η δυνατότητα να 

αντιληφθούμε την Επαγγελματική Προσαρμογή, ως μία γενικότερη διεργασία 

ελέγχου και τροποποίησης της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις ανάγκες που 

δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον, στην προκειμένη περίπτωση το επαγγελματικό. 

Όπως συνεπάγεται από τα παραπάνω, η Επαγγελματική Προσαρμογή (ΕΠ) 

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία που 

απαιτείται για την επίτευξη και τη διατήρηση της συνεχούς ανταπόκρισης και 

επανατροφοδότησης της επαγγελματικής καταλληλότητας ενός ατόμου με τις 

συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος (Dawis, & Lofquist, 1984). Πρόκειται 

για μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία εναρμόνισης και αλληλεπίδρασης 

ενός ατόμου με το εργασιακό του περιβάλλον, η οποία εκκινείται με την είσοδό 

του στο επάγγελμα και διαρκεί έως την έξοδό του από αυτή (Super, 1990), ενώ 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο δεν είναι 

εύκολη διαδικασία, καθώς εμπεριέχει διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης 

και αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και επικαιροποίησης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που απαιτούνται από το εργασιακό περιβάλλον και διαμόρφωσης 

θετικών στάσεων προς την κατεύθυνση της επιτυχούς επαγγελματικής 

προσαρμογής (Wahat, W. A., Omar, F., Nasir, R., 2009). 

Οι Dawis & Lofquist (1984), σε μια από τις πρώτες μελέτες τους για τη σχέση 

του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον του, παρουσίασαν την ψυχολογική θεωρία 

της Επαγγελματικής Προσαρμογής (ΘΕΠ), η οποία αναπτύχθηκε ως κατευθυντήριο 

πλαίσιο για ένα πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της επαγγελματικής ψυχολογίας. 

Παλαιότερες εκδοχές της ΘΕΠ είναι γνωστές ως Minnesota Studies in Vocational 

Rehabilitation (Monograph XV), A Theory of Work Adjustment και Monograph 

XXIII, A Theory of Work Adjustment (A Revision). 

Σε συμφωνία με την παραδοσιακή αντίληψη, οι παραπάνω ερευνητές 

εισήγαγαν την έννοια του Παθητικού Στυλ Επαγγελματικής Προσαρμογής (reactive
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work adjustment style). Διαπιστώνουν, μέσα από το μοντέλο τους, ότι οι νέοι 

εργαζόμενοι είναι περισσότερο πρόθυμοι να αλλάξουν τον εαυτό τους (την εικόνα, 

το ύφος της αλληλεπίδρασης, τις δεξιότητες, τον τρόπο σκέψης τους), ώστε να 

εναρμονιστούν με το εργασιακό περιβάλλον και κουλτούρα. Συνήθως, δεν είναι 

εύκολο για αυτούς να μεταβάλλουν τόσο την ιστορία, όσο και τη μακρόχρονη 

υπάρχουσα κουλτούρα, καθώς και την επίσημη ή ανεπίσημη δομή του οργανισμού. 

Σε αντίθεση με το «παθητικό», πρότειναν με την ίδια θεωρία, το Ενεργητικό Στυλ 

Επαγγελματικής Προσαρμογής (active work adjustment style), που υιοθετείται από 

άτομα τα οποία τείνουν να προκαλούν μετατροπές στην τρέχουσα εργασία ή στο 

χώρο εργασίας τους, προκειμένου να προσαρμοστούν άνετα εκεί. Το τελευταίο στυλ 

έχει χαρακτηριστεί ως ο καινοτόμος ρόλος των νέων εργαζόμενων που επιχειρούν να 

μετατρέψουν τα χαρακτηριστικά, την αποστολή, τα αντικείμενα και τις διαδικασίες 

της εργασίας. Συνήθως, αυτή η δυνατότητα υπάρχει όταν προσφέρονται πλήθος 

ευκαιριών και διευκολύνσεων για τους τελευταίους, ώστε να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες και να αυξήσουν τις δεξιότητές τους. Επιγραμματικά οι 

παρακάτω προτάσεις συνοψίζουν τα κύρια σημεία της θεωρίας: 

 Η εργασία γίνεται αντιληπτή ως αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου και 

ενός εργασιακού περιβάλλοντος. 

 Το εργασιακό περιβάλλον θέτει ορισμένα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν 

και προϋποθέτει ότι το άτομο διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Σε αντάλλαγμα, το άτομο δικαιούται 

αποζημίωση για την αποδοτικότητά του στην εργασία και προτιμά να εργάζεται 

σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως ασφαλές και άνετο εργασιακό περιβάλλον. 

 Το περιβάλλον και το άτομο πρέπει συνεχώς να ανταποκρίνονται το ένα 

στις απαιτήσεις του άλλου έτσι ώστε να διατηρηθεί η αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους. Ο βαθμός στον οποίο οι απαιτήσεις και των δύο 

ικανοποιούνται μπορεί να ονομαστεί ανταπόκριση (correspondence). 

 Η εργασιακή προσαρμογή είναι η διαδικασία που απαιτείται για την επίτευξη 

και τη διατήρηση της ανταπόκρισης (correspondence). Η εργασιακή 

προσαρμογή υποδεικνύεται από την ικανοποίηση του ατόμου από το 

περιβάλλον εργασίας και το αντίστροφο. 
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 Η ικανοποίηση και το αποτέλεσμα ικανοποίησης στη διάρκεια της θητείας 

αποτελεί τον κύριο δείκτη εργασιακής προσαρμογής. Η πορεία της εργασιακής 

θητείας μπορεί να προβλεφθεί από την ανταπόκριση της εργασιακής 

προσωπικότητας ενός ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας.  

 Οι εργασιακές προσωπικότητες και τα εργασιακά περιβάλλοντα μπορούν να 

περιγραφούν ως προς την δομή και το ύφος, ως μεταβλητές που μετρούνται 

στις ίδιες διαστάσεις.  

Με τη διερεύνηση της έννοιας της επαγγελματικής προσαρμογής ασχολήθηκαν 

επίσης οι DeFillippi και Arthur (όπως αναφέρεται στους Wahat, etal. 2009), οι οποίοι 

εισήγαγαν τη θεωρία της Έξυπνης Πλοήγησης Σταδιοδρομίας, το 1994. Ταξινόμησαν 

τρεις περιοχές, για τις οποίες οι ευφυείς εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι και να 

γνωρίζουν επαρκώς, προκειμένου να εργαστούν έξυπνα και αποτελεσματικά. Οι 

περιοχές αυτές συνίστανται στις παρακάτω:  

α) Τη γνώση του «γιατί δουλεύουμε». Αφορά τις προσδοκίες και τις 

υποκείμενες αξίες ενός προσώπου που εξηγούν γιατί εργάζεται. Ειδικότερα, 

ενσωματώνει τα ατομικά κίνητρα, τις αξίες και την κατασκευή του 

προσωπικού νοήματος και της ταυτότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, τις 

στάσεις απέναντι στην οικογένεια, την κοινότητα και άλλες πτυχές της 

ζωής, που δεν σχετίζονται με την εργασία, αλλά επηρεάζουν την επιλογή, 

την προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση στη σταδιοδρομία. 

β) Τη γνώση του «τρόπου που εργαζόμαστε». Αναφέρεται στην εφαρμογή των 

δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων στο χώρο 

εργασίας, ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλού επιπέδου απόδοση. Αντανακλά 

τις επαγγελματικές δεξιότητες του ατόμου, αλλά και την επίγνωση ότι αυτές 

αποτελούν τη βάση της τρέχουσας εργασιακής συμπεριφοράς του. Η 

συνεχής εξέλιξη της γνώσης της περιοχής αυτής αυξάνει τις ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας και το εύρος δυνατοτήτων απασχόλησης.  

γ) Τη γνώση του «με ποιον εργαζόμαστε». Αφορά τη γνώση του τρόπου 

δημιουργίας αρμονικών σχέσεων και ευνοϊκής φήμης, αλλά και αποδοχής 

επαγγελματικής υποστήριξης από τους συνεργάτες. Σχετίζεται, επομένως, 

με τη δικτύωση, τις διασυνδέσεις και τις σχέσεις. 



                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

[58] 

 

Οι τρεις αυτοί τύποι γνώσης είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και αντιστοιχούν σε 

μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα, τις δυνατότητες και τις διασυνδέσεις των εργοδοτικών 

οργανισμών. Ένας ευφυής εργαζόμενος, συνήθως, καταβάλλει προσπάθεια να 

εντρυφήσει στους τύπους αυτούς, ώστε να αποκτήσει υπεροχή, κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας του. Για παράδειγμα, θα επιδίωκε την ικανοποίηση από την εργασία, θα 

παρέδιδε πάντα τις εργασίες του, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη και να 

διατηρήσει αρμονικές σχέσεις με τους συνεργάτες. 

Ειδικότερα, το ζήτημα της επαγγελματικής προσαρμογής των εκπαιδευτικών 

θεωρείται ως μια σύνθετη, δυναμική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την 

παθητική προσαρμογή του εκπαιδευτικού στο επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά 

περιλαμβάνει, επίσης, και μια δυναμική προσαρμογή των συνθηκών εργασίας στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου και την επαγγελματική εμπειρία που έχει 

αποκομίσει κατά την εμπλοκή του με το επάγγελμα (Ducheva, 2005), παρέχοντας 

την ευκαιρία σε κάθε εκπαιδευτικό να θεμελιώσει περισσότερο το επαγγελματικό 

προφίλ του ειδικού επιστήμονα παρά του απλού εργαζόμενου (Burlew, 2006). 

Σύμφωνα με τον Kutev (όπως αναφέρεται στο Ducheva, 2005), ο οποίος ασχολήθηκε 

με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών ειδικότερα, η έννοια της ΕΠ περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τρία συστατικά:  

α) Προσαρμογή της εργασίας στο άτομο (άνθρωπο), που σημαίνει την 

εργονομική συμμόρφωση (προσαρμογή) των συνθηκών εργασίας και των 

μέσων παραγωγής με τις ανάγκες του ατόμου. 

β) Προσαρμογή του ατόμου στην εργασία, που περιλαμβάνει τα πάντα, αρχίζοντας 

από τον επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική συμβουλευτική 

(διαβούλευση με στόχο τη διαπίστωση της επαγγελματικής καταλληλότητας 

ενός ατόμου για μια ορισμένη εργασία) μέχρι την επαγγελματική προετοιμασία, 

την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων. 

γ) Προσαρμογή του ατόμου στο άτομο, που αφορά δραστηριότητες 

στοχευμένες σε ευνοϊκές μορφές συνεργασίας, ενημέρωσης και 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

Γενικότερα, ο Kutev αποδέχεται την ερμηνεία που δίνεται στην ΕΠ ως μία 

«μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία εναρμόνισης της αλληλεπίδρασής του με το
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εργασιακό περιβάλλον του, που αρχίζει με την είσοδο του ατόμου σε ορισμένο 

επάγγελμα και διαρκεί ολόκληρη τη ζωή» (Ducheva, 2005). Η θέση αυτή 

υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η τελειοποίηση της εργασίας επιβάλλει την ανάγκη 

της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία διαφέρει πολύ από την έννοια της 

ανέλιξης στην ιεραρχία. Η διαδικασία της ανάπτυξης στην ίδια επαγγελματική θέση 

υπό το φως της συνεχούς αναπροσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες δεν είναι 

ευκολότερη από τη μετάβαση από ένα είδος εργασίας σε άλλο. 

Οι Levinson, Arnold και Feldman (όπως αναφέρεται στο Ducheva, 2005) 

διέκριναν μια σειρά εξελικτικών σταδίων από τα οποία διέρχονται οι εκπαιδευτικοί 

κατά την πορεία της σταδιοδρομίας τους, τα οποία σχετίζονται με την ηλικία και 

την Ε.Π.: προεπαγγελματικό- διερευνητικό στάδιο (15-22 ετών), στάδιο πρώιμης 

σταδιοδρομίας-δοκιμής (22-30 ετών), στάδιο πρώιμης σταδιοδρομίας-καθιέρωσης 

(30-38 ετών), στάδιο μέσης σταδιοδρομίας- μετάβασης (38-45 ετών), στάδιο μέσης 

σταδιοδρομίας-ανάπτυξης (45-55 ετών) και στάδιο ύστερης σταδιοδρομίας- 

συντήρησης (55-62 ετών) και στάδιο ύστερης σταδιοδρομίας- συνταξιοδότησης 

(62-70 ετών). Το μοντέλο περιλαμβάνει την επίτευξη ορισμένων δραστηριοτήτων 

και επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων που απαιτούνται από κάθε στάδιο. Ο 

επαναλαμβανόμενος κύκλος της ανάπτυξης σταδιοδρομίας, της σταθεροποίησης 

και της μετάβασης σε κάθε στάδιο προϋποθέτει από τον εκπαιδευτικό να διανύσει 

μια περίοδο αύξησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, που ακολουθείται από μια 

περίοδο σταθεροποίησης και τη μετάβαση από τις απαιτήσεις του παρόντος 

σταδίου στις ανάγκες του επόμενου. 

Επίσης, όπως αναφέρει σε άρθρο της η Ε.Μ. Παπάνη (2011), πολλοί 

μελετητές στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ως εργαλεία έρευνας την 

παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη και βασιζόμενοι κυρίως στη 

θεωρία του Maslow περιέγραψαν τα αρχικά εξελικτικά στάδια στην 

επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού, ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλοι 

τρόποι ενδυνάμωσής του ως εξής: 

1o Στάδιο  Είναι το στάδιο που έπεται των σπουδών και προηγείται της 

διδασκαλίας, κατά το οποίο δεν υπάρχει ακόμη επίγνωση των εκπαιδευτικών 

ανεπαρκειών. Ο εκπαιδευτικός, ιδεαλιστής και ρομαντικός, είναι αισιόδοξος και
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γεμάτος ελπίδες ότι θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

επαγγέλματος με επιτυχία. 

2o Στάδιο  Είναι το στάδιο κατά την είσοδο του νέου εκπαιδευτικού στο 

επάγγελμα, το λεγόμενο «στάδιο της επιβίωσης», κατά το οποίο οι δυσκολίες 

κάνουν απροσδόκητα την εμφάνισή τους, αιφνιδιάζοντας τον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος αναλώνεται κυρίως σε θέματα ελέγχου της τάξης. Καταγίνεται αγωνιωδώς 

με την πειθαρχία των μαθητών και μάλιστα στρέφεται προς παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας, κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα στον τομέα 

αυτό. Η αναγκαστική αναπαραγωγή δασκαλοκεντρικών μοντέλων, που 

προέρχεται από την προσπάθεια για επιβολή και διατήρηση της τάξης, προκαλεί 

αναστάτωση και συναισθήματα ματαίωσης στον εκπαιδευτικό, ο οποίος βλέπει 

τις προσδοκίες του και τις αρχικές του φιλοδοξίες για καινοτόμα και 

μαθητοκεντρική διδασκαλία να ακυρώνονται. Διακατέχεται περισσότερο από την 

ανάγκη να νιώσει ο ίδιος επαρκής και ικανός, παρά να ασχοληθεί ουσιαστικά με 

τις ανάγκες των μαθητών.  

3
ο
 Στάδιο: Ως επακόλουθο της προηγούμενης φάσης επέρχεται η απογοήτευση 

και η απαισιοδοξία. Ο νέος εκπαιδευτικός αποξενώνεται από τους μαθητές του 

και πιθανόν από τους συναδέλφους του. Το αίσθημα ανεπάρκειας και 

ανασφάλειας κρατά πάντα την πόρτα της τάξης του κλειστή, ώστε να 

αποφευχθούν πιθανές κακές κριτικές συναδέλφων. Κατά το στάδιο αυτό 

παρατηρείται διαρροή εκπαιδευτικών, σπάνιο φαινόμενο στην Ελλάδα, αλλά 

πολύ συχνό στο εξωτερικό. 

4
ο 
Στάδιο  Είναι το στάδιο κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός, στην προσπάθειά του 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος και αφού έχει ξεπεράσει το 

αρχικό σοκ, εμπλέκεται πιο δυναμικά και αποφασιστικά σε διαδικασίες 

αναστοχασμού, αξιολογεί ο ίδιος το έργο του δίνοντας ανατροφοδότηση στον 

εαυτό του, γίνεται πιο ευρηματικός, κάνει απολογισμό επιτυχημένων και 

αναποτελεσματικών πρακτικών. 

5
ο
 Στάδιο  Ο εκπαιδευτικός, έχοντας πια εξοικειωθεί και αποκτήσει αυτοπεποίθηση, 

είναι σε θέση να εστιάσει περισσότερο στις ανάγκες των μαθητών παρά στις δικές του. 

Αντλεί εργασιακή ικανοποίηση, η οποία πηγάζει από την αποτελεσματικότητα των 

παιδαγωγικών του επιλογών και την αποδοχή των μαθητών του. Η προσκόλληση στα
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σχολικά εγχειρίδια περιορίζεται, το κλίμα της τάξης γίνεται πιο ευχάριστο και 

καλύπτονται πολλές άλλες ανάγκες των μαθητών, πέρα των γνωστικών. 

Μια ακόμη προσέγγιση, σχετική με την Ε.Π. των εκπαιδευτικών, 

αναφέρεται από τον ψυχολόγο-ερευνητή Παπάνη Ε. K και τον Γιαβρίμη Π., 

σχολικό σύμβουλο (2007). Οι μελετητές αυτοί  υποστηρίζουν ότι η έννοια της 

Επαγγελματικής Προσαρμογής (Ε.Π) του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο που εμπεριέχει ψυχολογικές και κοινωνιολογικές 

διαστάσεις και περιλαμβάνει τέσσερεις κύριους παράγοντες, τα κίνητρα, την 

εργασιακή ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μεταβλητές, οι οποίες 

διαμορφώνουν καταλυτικά το ρόλο του εκπαιδευτικού και συσχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητά του, καθώς η ανισόρροπη αυξομείωση των τιμών κάθε μιας 

από τις μεταβλητές αυτές επηρεάζει την λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού 

δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση του ρόλου του. 

Ακολούθως, μιας και συμμεριζόμαστε την προσέγγιση των ανώτερων 

ερευνητών, εξετάζονται  διεξοδικότερα οι ανώτεροι παράγοντες.  
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        2.2   Κύριες διαστάσεις της Επαγγελματικής Προσαρμογής 

2.2.1 Κίνητρα της εργασίας 

Οι Mc Cormick και Ilgen, (1985), ορίζουν τα κίνητρα της εργασίας ως «τις 

συνθήκες που επηρεάζουν τη διέγερση, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των 

συμπεριφορών που σχετίζονται με τα εργασιακά περιβάλλοντα». Ο όρος, βέβαια, 

στα πλαίσια της οργανωτικής ψυχολογίας αφορά περισσότερο τους λόγους για 

τους οποίους το άτομο καταβάλλει ή δεν καταβάλλει προσπάθεια, ώστε να 

αποδώσει σε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Συστατικά στοιχεία των κινήτρων 

αποτελούν η κατεύθυνση της προσπάθειας, η έντασή της και η εμμονή σε αυτή. 

Πρόκειται για μια από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες, με πληθώρα 

προτεινόμενων θεωριών και ερευνών, που επιχειρούν να δώσουν μια καθολική 

ερμηνεία για τη συμπεριφορά στο χώρο της εργασίας. Ωστόσο, καθώς 

διαπιστώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, συναντούμε πλέον τις «θεωρίες 

μέσου βεληνεκούς», που παρουσιάζονται στη συνέχεια, θεωρώντας ότι οι 

συνδυασμοί τους θα οδηγήσουν σε πληρέστερη κατανόησή τους. 

Η θεωρία του Maslow (Ευκλείδη, 1999·  Πετρίδου, 2006),  για την ιεραρχία 

των αναγκών είναι από τις παλαιότερες που αναπτύχθηκαν και είχε ιδιαίτερη 

απήχηση για την οργανωτική ψυχολογία, παρόλο που αρχικά δεν σχετίζονταν με 

το χώρο της εργασίας. Σύμφωνα με αυτή, υπάρχουν ανάγκες που είναι 

ιεραρχημένες για τον άνθρωπο ως προς τη σειρά που πρέπει να ικανοποιούνται. 

Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε ανάγκες ανάπτυξης και ανάγκες έλλειψης. Οι 

τελευταίες βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας και είναι οι βασικές ανθρώπινες 

ανάγκες (φυσιολογικές, ασφάλειας, κοινωνικές) και ακολουθούν προς την 

κορυφή οι πρώτες, με τις ανάγκες σεβασμού, εκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης, 

που οδηγούν σε δημιουργικότητα και ατομική αυτοπραγμάτωση. 

Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (όπως αναφέρεται στον 

Καντας, 1998· Πετρίδου, οπ), που αφορά σαφώς το πεδίο της εργασιακής 

ψυχολογίας, θεωρήθηκε μια ολοκληρωμένη θεωρία κινήτρων, στηρίζεται δε στην 

έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ο ερευνητής ξεχώρισε δύο κατηγορίες 

παραγόντων που σχετίζονταν με την επαγγελματική ικανοποίηση. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκαν πέντε παράγοντες που ονομάστηκαν κίνητρα (επίτευξη,
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αναγνώριση του έργου, φύση της εργασίας, υπευθυνότητα και δυνατότητα 

προαγωγής), επειδή συντελούσαν στη δημιουργία θετικών αισθημάτων 

ικανοποίησης. Στη δεύτερη εντάχθηκαν παράγοντες, που ονομάστηκαν 

παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης και σχετίζονταν με τη δυσαρέσκεια από την 

εργασία (η πολιτική της επιχείρησης και ο τρόπος διοίκησής της, η εποπτεία, η 

χρηματική αμοιβή οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι συνθήκες εργασίας). Οι δύο 

κατηγορίες αντανακλούσαν μια διαφορετικού τύπου δομή αναγκών η κάθε μια. 

Οι παράγοντες υγιεινής σχετίζονταν με το σύστημα αναγκών για αποφυγή του 

δυσάρεστου και τα κίνητρα με το σύστημα που στόχευε στη δημιουργία 

ικανοποίησης και προσωπικής ανάπτυξης. 

Ο Vroom, (1964), εισήγαγε στη συνέχεια, τη θεωρία της προσδοκίας, η 

οποία ανήκει στην οικογένεια των γνωστικών θεωριών, που θεμελίωσε ο Kurt 

Lewin. Τα κίνητρα της συμπεριφοράς εκλαμβάνονται από το θεωρητικό ως οι 

διαδικασίες που κατευθύνουν τις επιλογές που κάνει το άτομο μεταξύ 

διαφορετικών εναλλακτικών τύπων εκούσιας δράσης. Κεντρικός άξονας του 

μοντέλου του αποτελεί η άποψη ότι ο άνθρωπος κάνει λογικο-οικονομικές 

επιλογές, ή αναλυτικότερα, εκτελεί εκ των προτέρων τη νοητική εκτίμηση του 

αναμενόμενου αποτελέσματος και επιλέγει να πραγματοποιήσει την ενέργεια που 

θα του προσδώσει τα μεγαλύτερα οφέλη. Επικεντρώνεται σε τρία βασικά 

στοιχεία, το σθένος, που αναφέρεται στους συναισθηματικούς προσανατολισμούς 

προς κάποια αποτελέσματα ή αλλιώς δηλώνει το βαθμό προτίμησης προς αυτά, τη 

συντελεστικότητα ή λειτουργικότητα, που αφορά το βαθμό που το άτομο θεωρεί 

ότι ένα αποτέλεσμα συνδέεται με την επίτευξη ενός άλλου, το διαβλεπόμενο 

βαθμό, διαφορετικά, μέσου και στόχου και την προσδοκία, που ορίζεται ως «μια 

στιγμιαία πεποίθηση όσον αφορά την πιθανότητα ότι μια ενέργεια θα ακολουθήσει 

από κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και αφορά τη σχέση πράξης-αποτελέσματος. 

Διαφοροποιείται από την έννοια της συντελεστικότητας, που αφορά τη σχέση 

αποτελέσματος- αποτελέσματος». 

Συμπληρωματική, αλλά και αντιφατική του παραπάνω μοντέλου, σε ορισμένες 

διαστάσεις, εμφανίζεται αργότερα η θεωρία της στοχοθέτησης (Καντας, 1998),  που 

συγκέντρωσε το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς το αντικείμενο των κινήτρων
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εργασίας. Το έναυσμα για την ανάπτυξη της θεωρίας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι 

κάθε ανθρώπινη ενέργεια είναι απαραίτητο να κατευθύνεται προς κάποιο στόχο. 

Περιλαμβάνει δύο κύριες αρχές της. Η πρώτη αρχή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η σαφήνεια του στόχου, ενώ η αοριστία και γενικολογία δεν έχουν 

θετικά αποτελέσματα. Η δυσκολία του στόχου συντελεί στην καλύτερη επίδοση των 

ατόμων. Η δεύτερη αρχή θεωρεί ότι βασικό όρο αποτελεί για τα άτομα η ύπαρξη των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για τη σωστή και ολοκληρωμένη επίτευξη του στόχου. 

Εκτός της αντικειμενικής κατοχής τους, φαίνεται να συμβάλλει και η αυτοαντίληψη 

του ατόμου όσον αφορά τις ικανότητές του να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις. 

Ο D. Mc Gregor (1906 -1964), αμερικάνος κοινωνικός ψυχολόγος, γνωστός για 

τη διατύπωση της θεωρίας Χ και Y. σύμφωνα με την οποία, ο άνθρωπος έχει μια 

έμφυτη απέχθεια προς την εργασία και όταν μπορεί αποφεύγει τις ευθύνες Επιθυμεί 

την ασφάλεια και τη σιγουριά και πρέπει να καθοδηγείται στενά από την διοίκηση 

Αντίθετα, όσοι περιγράφονται από την θεωρία Υ χαρακτηρίζονται από έντονη 

αυτονομία και δημιουργικότητα. Αν το εργασιακό τους περιβάλλον τους εξασφαλίσει 

κλίμα εμπιστοσύνης, τότε δράττονται της ευκαιρίας να ξεδιπλώσουν τις ικανότητες 

τους και να εναρμονίσουν τις φιλοδοξίες τους με τους στόχους της εταιρίας. 

2.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης προσέλκυσε και συνεχίζει να 

προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται με σημαντικές 

πτυχές της εργασιακής ζωής. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι υπάρχει 

εννοιολογική ασάφεια του όρου, ενώ οι μελετητές διαφοροποιούνται ως προς τον ακριβή 

ορισμό του (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003). 

Σε ορισμένες θεωρίες, όπως το μοντέλο της προσδοκίας, παρουσιάζεται 

σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και των κινήτρων εργασίας, των 

στάσεων και αξιών (Καντας, 1998). Σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή άποψη, η 

έννοια παίρνει το νόημα της συνολικής στάσης απέναντι στην εργασία (Ρerie et al., 

1997). Έχει, βέβαια, διατυπωθεί και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία η στάση αυτή 

δεν είναι μία και συνολική, αλλά πολλές επιμέρους στάσεις για διάφορες πτυχές της 

εργασίας (Rice, Gentile & McFarlin, 1991). Οι σύγχρονες έρευνες, ωστόσο, συνδυάζουν 

τις δύο θεωρήσεις, βασιζόμενες στην ιδέα ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί 
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ενιαία στάση που αποτελείται από διαφορετικά επιμέρους στοιχεία και πραγματοποιούν 

ανάλογες μετρήσεις. Οι ερευνητές φαίνεται να καταλήγουν ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, δέχονται όμως και την 

ύπαρξη μιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την εργασία. 

Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση γίνεται 

κατανοητή στο πλαίσιο της ικανοποίησης των αναγκών του ατόμου (Sergiovanni, 

1968). Ως δείκτη επίτευξης επαγγελματικής ικανοποίησης αποδέχονται το βαθμό 

στον οποίο οι ανάγκες του ατόμου, που δυνητικά ικανοποιούνται από την εργασία 

του, καλύπτονται στην πραγματικότητα. Άλλοι ερευνητές (Lowler, 1994) 

παραβλέπουν την υπόθεση των αναγκών, ενώ επικεντρώνονται στις προσδοκίες, 

θεωρώντας ότι η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζεται από την ασυμφωνία 

ανάμεσα σε αυτά που το άτομο προσδοκά ως ανταμοιβή για την εργασία του και 

σε εκείνα που τελικά λαμβάνει. 

Για τον Locke (1969), η επαγγελματική ικανοποίηση είναι η ευχάριστη 

συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται από την εκτίμηση του ατόμου ότι η 

εργασία του τον εκπληρώνει ή διευκολύνει την εκπλήρωση των αξιών που έχει για αυτήν.  

Ερευνητές που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης ειδικότερα, 

εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης και 

των συνιστωσών της, ως παράγοντα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

ποιότητα του διδακτικού έργου. Από θεωρητικές προσεγγίσεις και πρόσφατα 

εμπειρικά δεδομένα (Smith & Ross,2001·  Ρerie et all, 1997),  προκύπτει επίσης 

ότι η επαρκής εργασιακή απόδοση του εκπαιδευτικού επηρεάζεται τόσο από την 

ικανοποίηση που αντλεί από το επάγγελμα του, όχι μόνο ως ικανοποίηση από την 

εργασία του, αλλά και ως ικανοποίηση από τη σταδιοδρομία του γενικότερα, όσο 

και από τη σφαιρική άποψή του για την αξία του ως ατόμου. Ο Ostroff, (1992) 

συνδέει την εργασιακή ικανοποίηση με την αφοσίωση του ατόμου στον 

οργανισμό και την απόδοση του ίδιου του οργανισμού. Η απόδοση της σχολικής 

μονάδας εξαρτάται κατά τον προαναφερόμενο ερευνητή από την επίδοση των 

μαθητών, τη συμπεριφορά, τη διαγωγή και την ικανοποίησή τους, την 

κινητικότητα και τη ροή ανανέωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τα 

αποτελέσματα της διοίκησης. Η κατανόηση και ο εντοπισμός των παραγόντων
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που συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας στην προσπάθεια 

στήριξης ενός επιτυχούς εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνδέεται με την ποιότητα και τη σταθερότητα 

του διδακτικού τους έργου και, άρα την αποτελεσματικότητά τους (Αshton & 

Webb, 1986·  Ρerie et al., 1997). 

Στην έρευνα των Μακρή-Μπότσαρη και Ματσαγγούρα, (2003), 

αναδείχθηκαν 4 πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης, οι οποίες αναφέρονται στις 

συνθήκες εργασίας και στις προοπτικές του επαγγέλματός τους (μισθός, 

εργασιακή ασφάλεια, δυνατότητες για βελτίωση των δεξιοτήτων και ανέλιξη), 

στην αναγνώριση από γονείς και μαθητές, στην αναγνώριση από προϊσταμένους 

και συναδέλφους και στην αξιοκρατία του συστήματος (προσόντα διευθυντών και 

προϊσταμένων). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δάσκαλοι 

εμφανίζουν υψηλούς βαθμούς σφαιρικής επαγγελματικής ικανοποίησης, καθώς 

θεωρούν ότι στη διαμόρφωση της συμβάλλουν, κατά σειρά, η ικανοποίηση από 

τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, η ικανοποίηση από την κοινωνική υπόσταση 

του διδασκαλικού επαγγέλματος και η ικανοποίηση από την ελευθερία επιλογής 

του τρόπου εργασίας. Αντιθέτως, οι εξωγενείς σε σχέση με την εργασία 

παράγοντες, όπως είναι ο μισθός, δεν είχαν σημαντική συμβολή στην πρόβλεψη 

της σφαιρικής επαγγελματικής ικανοποίησης. Ομοίως, τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν ότι οι δάσκαλοι δηλώνουν υψηλούς βαθμούς αυτοεκτίμησης, 

ενώ, ανάμεσα στους επιμέρους τομείς επαγγελματικής αυτοαντίληψης των 

δασκάλων, την ισχυρότερη συνάφεια με την αυτοεκτίμηση είχαν, κατά σειρά, η 

επαγγελματική ικανότητα, η νοημοσύνη, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, η 

δημιουργικότητα και η διοικητική-οργανωτική ικανότητα. 

Σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ (2009, http://dx.doi.org/10.1787/665115410485), 

μετρήθηκαν η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και η αυτεπάρκειά τους, ο βαθμός δηλαδή στον οποίο εκείνοι 

αισθάνονται ότι έχουν την ικανότητα να επιτύχουν εκπαιδευτικούς στόχους. Η μέτρηση 

της αυτεπάρκειας έγινε βάσει ερωτηματολογίου, που περιλάμβανε τέσσερις προτάσεις, 

που αποτέλεσαν τα στοιχεία του δείκτη της έννοιας και συνοψίζονται ως εξής: 
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 Αισθάνομαι ότι προσφέρω σημαντική εκπαιδευτική διαφορά στις ζωές των 

μαθητών μου. 

 Αν προσπαθήσω πραγματικά σκληρά, μπορώ να σημειώσω πρόοδο ακόμα 

και με τους πιο δύσκολους και αδιάφορους μαθητές. 

 Είμαι επιτυχής με τους μαθητές στην τάξη μου. 

 Συνήθως γνωρίζω πώς να επικοινωνώ με τους μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν, επίσης, να απαντήσουν σε μία ερώτηση 

σχετικά με το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησής τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν γενικά μόνο μικρές διαφορές μεταξύ των χωρών 

στο βαθμό της αυτεπάρκειας και εργασιακής ικανοποίησης που αναφέρθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς. Προέκυψε ότι η Νορβηγία έχει εξαιρετικά υψηλή μέση 

βαθμολογία για την αυτεπάρκεια και την επαγγελματική ικανοποίηση. Τα 

αποτελέσματα αυτά τονίζουν την ψυχολογική φύση των κατασκευών αυτών και 

το γεγονός ότι μεταξύ των χωρών, η αυτεπάρκεια και η εργασιακή ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν με την προσωπικότητά τους, 

τα προσωπικά βιώματα, τις ικανότητες και τις στάσεις. Αυτό θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών, καθώς αυτά τα αποτελέσματα προτείνουν ότι οι 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από την 

γενική πολιτική σε επίπεδο σχολείου ή συστήματος. 

Στη μελέτη των Skaalvik
 

& Skaalvik, (2008), βασικοί στόχοι ήταν η 

διερεύνηση του αισθήματος της δέσμευσης στην εργασία, της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, της συναισθηματικής εξάντλησης και του κινήτρου εγκατάλειψης 

του επαγγέλματος από τους εκπαιδευτικούς. Επιπροσθέτως, σκοπός ήταν η 

διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της αντίληψης των εκπαιδευτικών για το επίπεδο 

αξιών που επιδιώκει να μεταδώσει η κουλτούρα του σχολείου και της συμφωνίας 

των αξιών (του βαθμού στον οποίο αισθάνονταν ότι συμμερίζονταν τους 

επικρατούντες κανόνες και αξίες του σχολείου). Οι συμμετέχοντες ήταν 231 Νορβηγοί 

εκπαιδευτικοί δημοτικού σχολείου και γυμνασίου. Από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε ότι η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη διάρθρωση των παιδαγωγικών 

στόχων παρουσίασε ισχυρή θετική συσχέτιση με τη συμφωνία αξιών, ενώ
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συσχετιζόταν αρνητικά με τη συναισθηματική εξουθένωση. Όσον αφορά τη συμφωνία 

αξιών, υπήρχε θετική συσχέτιση με το αίσθημα της δέσμευσης στην εργασία και την 

επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ η συναισθηματική εξουθένωση συσχετίζονταν 

αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Η επαγγελματική ικανοποίηση ήταν ο 

ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης της κίνητρο εγκατάλειψης του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού. Μια πρακτική συνέπεια της μελέτης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

και αξίες θα πρέπει να συζητηθούν ρητά και να διευκρινιστούν, τόσο σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών αρχών, όσο και σε επίπεδο σχολείου. 

2.2.3  Επαγγελματικό Άγχος 

Το άγχος, γενικώς,, ορίζεται ως η πίεση που ασκεί το περιβάλλον στο 

άτομο, πηγάζει από την σχέση και αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος 

και εξαρτάται από την ένταση των αγχογόνων καταστάσεων και την υποκειμενική 

αντίληψη του ατόμου, τόσο ως προς την σοβαρότητα της κατάστασης όσο και ως 

προς τις δυνατότητες που έχει για την αντιμετώπισή της (Κάντας, 1998). Επειδή 

ορισμένος βαθμός έντασης δύναται να έχει θετικές επιπτώσεις στην εγρήγορση 

και γενικότερη ψυχολογική κινητοποίηση του ατόμου (eustress), ως άγχος 

(distress) ορίζεται η ουσιαστική έλλειψη αντιστοιχίας, αφενός μεταξύ των 

απαιτήσεων που προβάλλονται στο άτομο από το περιβάλλον και αφ΄ ετέρου οι 

ικανότητες απόκρισης του ατόμου στις απαιτήσεις αυτές. (Mc Grath, 1970). 

Ειδικότερα ως επαγγελματικό άγχος θεωρείται η κατάσταση εκείνη κατά την 

οποία συσσωρεύονται αγχογόνες καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία ή 

το άγχος που πηγάζει από μία συγκεκριμένη εργασιακή κατάσταση (Ross & 

Altmaier, 1994). 

Oι Cooper et al, (1988), προτείνουν τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών 

επαγγελματικού άγχους: 1) αυτές που είναι εσωγενείς στην εργασία, όπως κακές 

συνθήκες εργασίας, ωράρια, 2) αυτές που σχετίζονται με την άσκηση του 

εργασιακού ρόλου όπως ασάφεια ρόλου, σύγκρουση ρόλων, 3) αυτές που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του ατόμου, όπως έλλειψη 

αισθήματος ασφάλειας/ φόβος απόλυσης, διάψευση προσδοκιών, αξιολογήσεις 

για την επίδοση και το παραγόμενο έργο, ανασφάλεια όσον αφορά την κτήση 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και γνώσεων, 4) αυτές που σχετίζονται με την δομή και
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το κλίμα του οργανισμού όπως η μη συμμετοχή του εργαζομένου στην λήψη 

αποφάσεων και το αίσθημα αδυναμίας ελέγχου στα τεκταινόμενα στον χώρο 

εργασίας και ιδιαίτερα στην ίδια την εργασία του και τα αποτελέσματά της και 5) 

αυτές που αναφέρονται στην διασύνδεση της οικογενειακής με την εργασιακή 

ζωή όπως μεταφορά των προβλημάτων της εργασίας στο σπίτι και το αντίστροφο, 

διπλή σταδιοδρομία των συζύγων.  

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, οι Kyriacou & Sutcliffe (στο Κάντας, 

1998), αναφέρουν τέσσερις πηγές επαγγελματικού άγχους: 1) Η συμπεριφορά των 

μαθητών, 2) οι κακές εργασιακές σχέσεις, (μισθός, εξέλιξη, έλλειψη εποπτικού 

υλικού, μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων), 3) η πίεση του χρόνου κατά τη 

επιτέλεση του έργου και 4) το χαμηλό σχολικό ήθος (πειθαρχία, αξίες επιδόσεις, 

διοίκηση). Για τους Cox, Boot & Cox (στο Αρέθας, 1998), οι παράγοντες που 

συντελούν στο επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών είναι πέντε: 1) σημεία 

που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, 

2) εσωγενείς στην εργασία, 3) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, 

4) η οργανωτική και διοικητική δομή του σχολείου και 5) εξωγενείς παράγοντες 

που έχουν σχέση με την ευρύτερη κοινωνία και την πολιτική ζωή. 

Οι πηγές αυτές οδηγούν σε δυσλειτουργίες, συμπτώματα και ασθένειες πού 

αφορούν τόσο το άτομο άτομο όσο και την οργάνωση. Ωστόσο, ο βαθμός 

επίδρασης των αγχογόνων καταστάσεων καθορίζεται από την υποκειμενική 

αντίληψη του ατόμου ως προς την σοβαρότητα της κατάστασης και ως προς τις 

δυνατότητες που έχει για την αντιμετώπισή της. Οι ίδιες περιβαλλοντικές 

συνθήκες μπορούν για κάποιους να αποτελέσουν πηγές άγχους καθώς στις 

σημερινές συνθήκες διαβίωσης οι περισσότερες πηγές άγχους βρίσκονται έξω από 

τον έλεγχο του ανθρώπου. Επίσης στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των επιπτώσεων του επαγγελματικού άγχους 

καθώς συνδέονται με την απώλεια παραγωγικότητας. 

Σύμφωνα με δημοσκοπικές έρευνες φαίνεται ότι το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που αναφέρουν μέτριο ή υψηλό άγχος αγγίζει το 33% στη Βρετανία 

και το 70% στην Αμερική (Travers & Cooper, 1996 στο Αρέθας, 1998). Σε έρευνα 

του Πανεπιστημίου Potsdam, στη Γερμανία το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών
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αισθάνεται επαγγελματικά ακρωτηριασμένο, ενώ ένα δεύτερο τρίτο αισθάνεται 

παραγνωρισμένο και κουρασμένο όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Sueddeutsche 

Zeitung (3-1-2000). Αιτίες είναι οι πολυάριθμες τάξεις, οι αυξανόμενες απαιτήσεις 

του επαγγέλματος και η συμπεριφορά των μαθητών. Το άγχος, οι απαιτήσεις, ο 

φόρτος εργασίας και η πίεση από τον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών (Office 

for Standards in Education – Ofsted)) είναι κάποιοι από τους λόγους που ωθούν 

πολλούς εκπαιδευτικούς σε παραίτηση, όπως γράφει η εφημερίδα Guardian (2-8-

2000). Στη Γαλλία οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο άγχος συγκριτικά με άλλα 

επαγγέλματα, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Times Educational Supplement 

(12-10-2001), ενώ κατά την ίδια εφημερίδα (2-3-2001) και στον Καναδά 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του άγχους και του υπερβολικού 

φόρτου εργασίας. Στην επαρχία Skatchewan μάλιστα, το 30% των εκπαιδευτικών 

παραιτείται μετά από 5 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Το άγχος τους 

προκαλείται από την έλλειψη βιβλίων, την ένταξη μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην τάξη, τη γραφειοκρατία, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι 

εκπαιδευτικοί στον Καναδά υπολογίζεται ότι εργάζονται 55 ώρες την εβδομάδα και 

6 ώρες το Σαββατοκύριακο. Τέλος η αύξηση του αριθμού των μαθητών στις ΗΠΑ, 

χωρίς την απαιτούμενη υποδομή όμως στα σχολεία, δημιουργεί αγχογόνες 

καταστάσεις, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Los Angeles 

Times (25-9-2000) Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ, 2000, 

www.disabled.gr,) από τα πλέον συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία είναι το άγχος σε ποσοστό 28% και η επαγγελματική εξουθένωση σε 

ποσοστό 23%. Σε άλλη έρευνα (Αρέθας, 1998) αναφέρονται ως κυριότερες πηγές 

άγχους, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η έλλειψη κονδυλίων, η οργανωτική και 

διοικητική δομή του σχολείου, το επίπεδο των μαθητών, ο χαμηλός μισθός, η 

έλλειψη σεβασμού, η έλλειψη ευκαιριών για επιμόρφωση κλπ. Όλα αυτά τα βλέπει 

ως πηγή επαγγελματικού άγχους πάνω από το 70% των εκπαιδευτικών. 
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2.2.4 Επαγγελματική Εξουθένωση 

Η επαγγελματική εξουθένωση γνωστή και με τον αγγλικό όρο burnout, 

είναι ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στα πλαίσια του οποίου ο 

εργαζόμενος κατακλύζεται από συναισθήματα άγχους, χάνει το ενδιαφέρον του 

για το αντικείμενο της εργασίας, διαμορφώνει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του 

και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό 

περιβάλλον (Maslach & Jackson, 1986). Πρόκειται για μια ψυχολογική 

διαδικασία συναφή με το επαγγελματικό άγχος αλλά όχι ταυτόσημη με αυτό. 

Σύμφωνα με την Maslach, (1976), της οποίας το όνομα έχει συνδεθεί με την 

διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, το σύνδρομο αποτελείται από τρείς 

επιμέρους διαστάσεις:  α) συναισθηματική εξάντληση, που εκδηλώνεται με μία συνεχή 

αίσθηση έντασης και ψυχικής κόπωσης που οδηγούν σταδιακά στην μείωση των 

συναισθημάτων του ατόμου, και της συναισθηματικής απόσυρσης από τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών του, β) αποπροσωποποίηση, που εκδηλώνεται με αρνητική και πολλές 

φορές κυνική αντιμετώπιση των αποδεκτών των υπηρεσιών του, οι όποιοι πολλές 

φορές αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα, γ) μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης 

που εκδηλώνεται με την τάση του ατόμου να αξιολογεί αρνητικά τον εαυτό του όσον 

αφορά την εργασία που προσφέρει, καταλαμβανόμενος από αισθήματα δυστυχίας και 

δυσαρέσκειας όσον αφορά τα αποτελέσματα της εργασίας του, τα οποία οδηγούν στην 

μείωση της απόδοσης του. 

Οι τρείς ανώτερες χαρακτηριστικές συναισθηματικές καταστάσεις του 

συνδρόμου συνυπάρχουν, με την συναισθηματική εξάντληση να προηγείται και 

την αποπροσωποποίηση να ακολουθεί ως αμυντικός μηχανισμός στην 

προσπάθεια αντιμετώπισής της εκ μέρους του ατόμου. Η μειωμένη επίδοση και 

κατ’ επέκταση το αίσθημα αποτυχίας, ακολουθούν εφόσον δεν ικανοποιούνται οι 

αρχικοί στόχοι και φιλοδοξίες του ατόμου. Η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί 

να θεωρηθεί ως μία ιδιάζουσα μορφή επαγγελματικού άγχους, καθώς τόσο η 

συναισθηματική εξάντληση όσο και μειωμένο αίσθημα επίτευξης και οι 

αρνητικές αυτοαξιολογήσεις εμφανίζονται στις διάφορες θεωρήσεις του άγχους 

με εξαίρεση την αποπροσωποποίηση η οποία αποτελεί το ιδιάζον στοιχείο της. 
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Συνήθως το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε άτομα που η εργασία 

τους αφορά την παροχή υπηρεσιών (Lee & Ashforth, 1993·  Cordes & Dougherty, 

1993), για αυτό μερικά επαγγέλματα από την φύση τους είναι περισσότερο 

αγχογόνα από άλλα, ιδίως εκείνα που συνεπάγονται σχέσεις με ανθρώπους, 

απαιτούν ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, ή οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι 

δυνατόν να έχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές ή άλλου είδους συνέπειες. 

Ενδεικτικά επαγγέλματα αυξημένου άγχους θεωρούνται τα ένστολα επαγγέλματα 

(αστυνομικοί, κυβερνήτες αεροσκαφών, κλπ), τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, 

επαγγέλματα υγείας, επαγγέλματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.  

Ειδικότερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνεται στα 

ιδιαιτέρως αγχογόνα επαγγέλματα. καθώς οι εκπαιδευτικοί ασκούν ένα επάγγελμα 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ως κοινωνικός λειτουργός, ο εκπαιδευτικός 

πλήττεται ιδιαίτερα από τα παραπάνω ψυχολογικά προβλήματα. (Cooper et al, 1988 · 

Leiter, 1999 ·  Lens, 1999). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των 

επιπτώσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης στο επάγγελμα του εκπ/κου, όπως 

επίσης και οι τρόποι πρόληψης της. Το σύνδρομο συνδέεται, με την απώλεια 

παραγωγικότητας και την αδυναμία εκπλήρωσης του σύνθετου ρόλου του καθώς 

ο εκπαιδευτικός κατακλύζεται από συναισθήματα άγχους, χάνει το ενδιαφέρον 

του και τα όποια θετικά συναισθήματα έχει για τους μαθητές του, διαμορφώνει 

αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ο ψυχίατρος Δρ. Αναστάσιος Πλατής σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε 

στην εφημερίδα Πρόοδος στις 26.05.07 αναφέρει ότι το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης δεν έχει αιφνίδια έναρξη, αλλά περιλαμβάνει 

τέσσερα διαδοχικά στάδια: α) το πρώτο στάδιο είναι αυτό του ενθουσιασμού. Ο 

νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εισέρχεται στον εργασιακό χώρο με πολύ υψηλούς 

στόχους και μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του, τους μαθητές, τους 

συναδέλφους, τη διοίκηση, β) στο δεύτερο στάδιο κυριαρχούν η αμφιβολία και η 

αδράνεια. Ο εκπαιδευτικός αμφιβάλει αν η εργασία του ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του και στις βαθύτερες ανάγκες του. Αρχίζει να προβάλλει ζητήματα 

αμοιβών και ωρών εργασίας, αρνούμενος να αναθεωρήσει τις υπερβολικά υψηλές
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προσδοκίες του, γ) η απογοήτευση και η ματαίωση είναι το τρίτο στάδιο. Ο 

εκπαιδευτικός αναρωτιέται αν και πόσο αξίζει τον κόπο να διδάσκει κάτω από 

συνθήκες πίεσης άγχους και απογοήτευσης και θεωρεί κάθε προσπάθεια μάταια, 

δ) το τελευταίο στάδιο, είναι η απάθεια. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο, 

παίρνει τον μισθό του, αδιαφορώντας για κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και για 

τις ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών. 

Το σύνδρομο έχει πολύπλευρη επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς 

εμφανίζονται επιπτώσεις στα περισσότερα λειτουργικά επίπεδα. Σε σωματικό 

σύστημα μπορεί να εμφανίζονται συμπτώματα έντονης αίσθησης κόπωσης και 

αδυναμίας, γαστρεντερικά προβλήματα, διαταραχές στον ύπνο, βάρος, 

αγγειοκαρδιακά προβλήματα. Στο γνωστικό σύστημα, όπως αδυναμία 

συγκέντρωσης, ελέγχου των καταστάσεων, μειωμένη αποτελεσματικότητα, 

προβλήματα μνήμης και στο θυμικό σύστημα, όπως αίσθημα ανεπάρκειας, 

αδιαφορίας, ματαίωσης και απογοήτευσης, συμπεριφορικά προβλήματα, όπως 

απρόσωπος και ψυχρός τρόπος συμπεριφοράς σε μαθητές, γονείς και 

συναδέλφους, σε κοινωνικό επίπεδο, όπως δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις 

οικογενειακά προβλήματα μειωμένη ερωτική διάθεση, κοινωνική απόσυρση 

ιδιαίτερα στα δύο τελευταία στάδια. 

Τα αίτια εμφάνισης του φαινομένου οφείλονται τόσο στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και ψυχοσύνθεση του εκπαιδευτικού όσο και στην οργάνωση και 

λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αγχογόνες καταστάσεις της εργασίας σε 

συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες για υπηρεσιακή εξέλιξη και επίτευξη των 

προσωπικών φιλοδοξιών, η απουσία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

προγραμμάτων ΕΑ, η ακαμψία του γραφειοκρατικού παιδαγωγικού συστήματος, η 

μείωση του κύρους και αναγνώρισης του επαγγέλματος, ο χαμηλός μισθός, οι 

πελατειακές σχέσεις και η κομματοποίηση αποτελούν συνιστώσες του εκπαιδευτικού 

συστήματος που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου. 

Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία στην εκπ/ση επιβεβαιώνει ότι το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί ένα από τα σημαντικά 

προβλήματα. Έρευνες στην Αμερική και την Ευρώπη έχουν δείξει ότι από το 

σύνολο των εργαζομένων σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα, οι εκπαιδευτικοί
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πλήττονται ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το σύνδρομο δεν έχει 

φύλο αφού πλήττει εξίσου άντρες και γυναίκες. Οι ανύπαντροι, οι πρωτοδιόριστοι 

και οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται 

περισσότερο από το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Μπάλιου, 

2008). Ο Farber, (1991) στα πλαίσια ανασκόπησης βιβλιογραφίας, αναφέρει ότι 

το 5-20% των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ, υποφέρει από επαγγελματική 

εξουθένωση, ενώ στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ολλανδία το 60% των 

εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν από την εργασία υποφέρει από Επαγγελματική 

Εξουθένωση. Στην Ελλάδα σε έρευνα που αφορούσε εκπαιδευτικούς β/βμιας 

εκπαίδευσης ο βαθμός Επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκε χαμηλός και 

συγκριτικά με τις ΗΠΑ χαμηλότερος (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). 

Σύμφωνα με τον Κάντα, (1995) απαιτείται ιδιαίτερη διερεύνηση στον Ελληνικό 

χώρο, διότι εξαιτίας των ιδιότυπων οικογενειακών σχέσεων που επικρατουν, 

εκτεταμένη οικογένεια μεγαλύτερη επαφή μεταξύ των ανθρώπων, λιγότερο 

εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας) οι κυριότερες πηγές άγχους εντοπίζονται στον 

σχεδιασμό της εργασίας στην γραφειοκρατική δομή και οργάνωση. Η Σωτηράκη 

(2011), Ψυχολόγος - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αναφέρει 

ότι σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών σχετίζεται αρνητικά με την υπαρξιακή τους ολοκλήρωση, με 

αποτέλεσμα η πραγματική ολοκλήρωση μέσω της εργασίας να αποτελεί την 

πλέον κατάλληλη προστασία τους από την εξουθένωση. Πιο συγκεκριμένα, όσο 

υψηλότερα εμφανίζονται στους εκπαιδευτικούς τα επίπεδα αποστασιοποίησης, 

και ελευθερίας τόσο χαμηλότερα αποδεικνύονται τα επίπεδα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που βιώνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπαρξιακές στάσεις απέναντι 

στη ζωή συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα και κυρίως με την ερμηνεία της. 

 Σύμφωνα με τον Langle (όπως αναφέρεται στο Σωτηράκη, 2011) η 

επαγγελματική εξουθένωση προκύπτει από την έλλειψη υπαρξιακού νοήματος για 

τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το άτομο καθώς και την έλλειψη 

πληρότητας λόγω καθοδήγησης από υποκειμενικούς – προσωπικούς στόχους και 

όχι από την ουσία και το αντικείμενο της. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι βάσει
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της υπαρξιακής ερμηνείας, η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών μπορεί να επιτευχθεί εστιάζοντας στη στάση και το νόημα που 

αποκτά το άτομο για τη ζωή και στη διερεύνηση και επεξεργασία των 

υπαρξιακών στάσεων. Ο εκπαιδευτικός με την βοήθεια κατάλληλων 

παρεμβάσεων, μπορεί να προσεγγίσει την επαγγελματική ικανοποίηση και 

συνεπώς την υπαρξιακή ολοκλήρωση εργασίας. μέσω διαφόρων τεχνικών και 

καθοδήγηση από υποκειμενικούς μεν αλλά όχι αλλότριους στόχους. 
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  2.3 Δευτερεύουσες διαστάσεις της ΕΠ 

Σύμφωνα με τους Παπάνη και Γιαβρίμη, (2007), στην ευρύτερη έννοια των 

κύριων διαστάσεων της ΕΠ οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί, περιλαμβάνονται 

οκτώ επιμέρους παράγοντες.
4
 Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τους οκτώ 

αυτούς παράγοντες ως βασικές συνιστώσες της ΕΠ των εκπαιδευτικών, όπως 

περιγράφονται από τους παραπάνω αλλά και άλλους ερευνητές. 

 2.3.1 Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια 

 O παράγοντας αυτός αναφέρεται στην οργάνωση και στη διάρθρωση του 

σχολείου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος και στο αν αυτό είναι 

επαρκώς προσδιορισμένο και όχι αόριστο όπως επίσης και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ασφαλείς στον επαγγελματικό τους χώρο (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ).  

Το υφιστάμενο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα γραφειοκρατικό 

σύστημα που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατική 

οργάνωση δομημένη σε πολλά και ιεραρχικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, 

νομαρχιακό και σχολικό), αφήνει λιγοστά περιθώρια στους εκπαιδευτικούς να 

αναπτυχθούν επαγγελματικά (Χατζηπαναγιώτου, 2003), και επιπλέον δημιουργεί 

εμπόδια στη διατήρηση του “κοινωνικού στάτους” του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού καταφέρνοντας μεταξύ των άλλων δυσλειτουργών και ένα γερό 

πλήγμα στο γόητρο του (Wayne & Scott, 2001). 

Στο σχεδιο νόμου για το νέο ψηφιακό  σχολειο (2010) στο πλαίσιο της νέας 

εκπαιδευτικής μεταρύθμισης της Παιδείας, επισήμως ομολογείται: «Οι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από άγχος, αίσθηση απαξίωσης 

και μια επιφυλακτικότητα απέναντι στην καινοτομία. Τρέχοντας να καλύψουν την ύλη του 

ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, 

χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, νέες τεχνολογίες, καθώς και επαρκή

                                                             
2
 Οι παράγοντες αυτοί αναδείχτηκαν μέσω της παραγοντικής ανάλυσης των επί μέρους 

ερωτήσεων της κλίμακας ΕΠ με τίτλο Ανάπτυξη κλίμακας μέτρησης Επαγγελματικής Πρσαρμογής 

των εκπαιδευτικών (εργασιακή ικανοποίηση, επαγγελματικό άγχος και εξουθένωση),που 

αναπτύχθηκε από τους εν λόγω ερευνητές στα πλαίσια εξέτασης της εγκυρότητας της 

εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας,η οποία  βασίστηκε σε έναν συνδυασμό  σχετικών 

κοινωνιολογικών και ψυχολογικών προσεγγίσεων και θεωριών και  γνωστών κλιμάκων μέτρησης 

των κύριων ψυχολογικών παραγόντων του φαινομένου της ΕΠ 
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παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση βλέπουν να περιορίζεται ο 

ρόλος τους σε αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων…». 

Ομοίως στο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών για την 

διοίκηση της εκπαίδευσης (2011) του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ξεκάθαρα οτι τα στελέχη της 

εκπαίδευσης ενεργούν, πολλές φορές, αυτόνομα και ασυντόνιστα και δεν συμβάλλουν 

θετικά στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών στη σχολική πράξη. «Πέραν των 

εμφανών δυσλειτουργιών του συστήματος διοίκησης, είναι παράλληλα αποδεκτή από όλους η 

διαπίστωση πως η πληθώρα των στελεχών και υπευθύνων καθοδήγησης, με τον, πολλές 

φορές, αυτόνομο και ασυντόνιστο ρόλο, αντί να συμβάλλει θετικά στην υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού και του έργου του, δημιουργεί αντιφατικές καταστάσεις, πολύπλοκα σχήματα 

και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στοιχεία εκσυγχρονισμού και βελτίωσης στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα»  

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης κρίσης (οικονομικής, 

κοινωνικής, θεσμικής) οι αλλεπάλληλες διακηρύξεις και έργα ΕΣΠΑ με 

χρηματοδότηση 75% από Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από την Πολιτεία όπως το 

«Ψηφιακό Σχολείο», το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, τα νέα Ωρολόγια 

Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών, την Επιμόρφωση στις ΤΠΕ, τη 

δημιουργία νέου παιδαγωγικού Ινστιτούτου με συγχωνεύσεις άλλων συναφών 

οργανισμών, συνδυάζονται με πρακτικές όπως καταργήσεις και συγχωνεύσεις 

σχολείων, αύξηση μαθητών ανά τάξη, περικοπές μισθών, αύξηση ωραρίου, άρση 

μονιμότητας και φόβος απολύσεων, ανακοινώσεις για εργασιακή εφεδρεία των 

εργαζόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες φαίνεται να δοκιμάζουν τις 

αντοχές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι περισσότερο παρά ποτέ απογοητευμένοι 

έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη στα νέα μέτρα και εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ, καθώς 

έχουν βιώσει για πολλά χρόνια μια σειρά από αναθεωρήσεις, ασυνέχειες στην 

εκπαιδευτική πολιτική με την αλλαγή Υπουργών Παιδείας, φιλόδοξες 

μεταρρυθμίσεις ή αντι-μεταρρυθμίσεις και οι οποίοι συχνά καλούνται να 

αλλάζουν προσανατολισμό. Οι παραπάνω διαπιστώσεις πολύ επιγραμματικά 

συνοψίζονται στις ακόλουθες προτάσεις (ΟΛΜΕ, 2010, 

http://www.alfavita.gr/ank_b/ank2_3_10_01252.php):
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 Το υφιστάμενο γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν επιτρέπει την   

ΕΑ των εκπαιδευτικών. 

 Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν επί χρόνια χωρίς επαρκή παιδαγωγική και 

επιστημονική καθοδήγηση. 

 Τα Στελέχη της εκπαίδευσης ενεργούν, πολλές φορές, αυτόνομα και 

ασυντόνιστα και δεν συμβάλλουν θετικά στην υποστήριξη του έργου των 

εκπαιδευτικών στη σχολική πράξη. 

  Οι υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης έχουν αποτύχει στο ρόλο τους 

εφόσον δεν είναι αποτελεσματικές. 

 Τα νέα μέτρα λιτότητας στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης 

δημιουργούν επιπρόσθετη ανασφάλεια και άγχος στους εκπαιδευτικούς. 

  το γόητρο του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι υποβαθμισμένο στην 

Ελληνική κοινωνία. 

 Η ικανοποίηση από την εργασία κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. 

 Το οργανωτικό κλίμα του σχολικού πλαισίου είναι ανασφαλές και φοβικό.  

Στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της παρούσας παραγράφου, τα ανώτερα 

συμπεράσματα διαδηλώνουν σαφώς ότι η οργάνωση και διάρθρωση του σχολείου 

και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένα 

αλλά αόριστα και αντιφατικά. Επιπλέον, στον επαγγελματικό χώρο των 

εκπαιδευτικών επικρατεί ένα ασαφές, φοβικό και αντιφατικό οργανωτικό κλίμα 

το οποίο πυροδοτεί την ανασφάλεια και την αναποτελεσματικότητα.των 

εκπαιδευτικών. Ασφαλώς οι παράγοντες αυτοί αποτρέπουν την ΕΠ 

εκπαιδευτικών καθώς η επαρκώς διευκρινισμένη οργανωτική δομή και το 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μία επιμέρους διάστασή της.    

2.3.2  Κοινωνικό κεφάλαιο 

  O παράγοντας αυτός αναφέρεται σε συστατικά του κοινωνικού κεφαλαίου, 

όπως είναι η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, η συμμετοχή και η 

συνεργασία με τα μέλη της κοινότητας και τους μαθητές και την ενίσχυση των 

κοινωνικών δικτύων (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ). 
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Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι εμφανής 

με την πρώτη ματιά, καθώς ο συσχετισμός γίνεται περισσότερο αντιληπτός μέσω 

των παραγώγων τους και κυρίως μέσω των επιδράσεών τους στον πολιτισμό μιας 

ομάδας ή μιας περιοχής και στη ριζική αλλαγή στην ψυχοσύνθεση, τα κίνητρα και 

τους τρόπους δράσης του ατόμου. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι το 

κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί όχι μόνο σημαντικό παράγοντα της εκπαίδευσης, 

αλλά και ένα από τα πολύτιμα προϊόντα της (Heyneman, 1998).   

 Πέρα από την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η εκπαίδευση προάγει 

την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και των κοινωνικών δικτύων με τρεις 

βασικούς τρόπους: α) μέσω της ανάπτυξης βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

σχολείο, όπως η συμμετοχή και η συνεργασία, β) μέσω της εμπλοκής του 

σχολείου στις δραστηριότητες της κοινότητας και γ) μέσω των μαθημάτων 

δημοκρατικής αγωγής, με τα οποία οι μαθητές μαθαίνουν να γίνονται υπεύθυνοι 

πολίτες της κοινωνίας (Heyneman,ο.π.). Το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή, 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των τυπικών ή άτυπων ωφελειών που αποκομίζουν 

όσα άτομα ανήκουν σε ομάδες ή επικοινωνούν μέσω κοινών δικτύων. 

 O Bourdieu, (1986· 1999), όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο 

των πραγματικών ή συμβολικών πόρων, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα, 

που διατηρούνται στο χρόνο και συσχετίζονται με εν πολλοίς θεσμοθετημένες 

σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης» 

Σύμφωνα με τον Putnam, (1993), στην έννοια του ευρύτερου όρου 

«Κοινωνικό κεφάλαιο» περιλαμβάνεται το σύνολο των μη οικονομικών, 

πραγματικών ή άυλων πόρων που σχετίζονται με άτομα ή ομάδες, με τις μεταξύ 

τους διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από, εμπιστοσύνη και 

υιοθέτηση κοινής αποδοχής προτύπων συμπεριφοράς, διευκολύνοντας την 

συλλογική δράση και συνεργασία. Έτσι αυξημένα επίπεδα Κοινωνικού 

Κεφαλαίου προάγουν την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων ομάδων.  

Ο Goleman, (1998), σε μια περισσότερο ατομική παρά ομαδική 

προσέγγιση, αναφέρει ότι η «κοινωνική ή διαπροσωπική νοημοσύνη 

αντιπροσωπεύει τέσσερις διακριτές ικανότητες: Οργάνωση ομάδων, 

διαπραγμάτευση λύσεων, προσωπικές σχέσεις και κοινωνική ανάλυση οι οποίες
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συνθέτουν την ιδιότητα του ανθρώπου που μπορεί να διαγνώσει τα κίνητρα και 

συναισθήματα των άλλων, διευκολύνοντας την επικοινωνία επιλύοντας 

διαπραγματεύσεις και διαφωνίες και μπορεί να οργανώσει την ομάδα προς μία 

επιθυμητή συμπεριφορά οδηγώντας σε κοινωνική επιτυχία. Η συνήθης μέθοδος 

για τον υπολογισμό των επιπέδων του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινωνία 

έγκειται στην υποκειμενική εκτίμηση του επιπέδου εμπιστοσύνης και του 

ποσοστού συμμετοχής σε διάφορες μορφές κοινωνικής ζωής (OECD, 2001).  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς τον προσδιορισμό του 

όρου κοινωνικό κεφάλαιο και από διάφορους ερευνητές απορρίπτεται ως 

αποδεκτή μορφή κεφαλαίου (Arrow, 2000), στον τομέα της εκπαίδευσης ό όρος 

έχει επικρατήσει παρέχοντας το πλαίσιο ερμηνείας διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων της μάθησης (Baron and Schuller, 2000). Ερευνητικά ευρήματα, 

θεωρούν την εκπαίδευση ως σημαντικό παράγοντα του κοινωνικού κεφαλαίου, 

καθώς τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν, ότι τα άτομα που εμπλέκονται 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαθέτουν αυξημένη εμπιστοσύνη προς άλλα 

άτομα και θεσμούς, και αυξημένα επίπεδα ενεργητικότητας (Preston & Feinstein, 

2004), αντίθετα με τον Goleman. (οπ) ο οποίος θεωρεί την εκπαίδευση ως 

παράγωγο του κοινωνικού κεφαλαίου παρά σαν αιτιατό παράγοντα. 

2.3.3 Διαπροσωπικές σχέσεις 

O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων που 

αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός μέσα στο εργασιακό πλαίσιο με τους συναδέλφους του 

και τους ιεραρχικά ανώτερους εκπαιδευτικούς (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ).  Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που εμφανίζονται στο πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνουν 

συνεργασίες, φιλίες, συγκρούσεις, και τελικά εμπεριέχουν άτυπη γνώση και μάθηση 

που οδηγούν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς και συλλογική δράσης που 

αντικατοπτρίζονται στο γενικότερο κλίμα και κουλτούρα του οργανισμού. (Putnam οπ) 

και ασφαλώς επηρεάζουν την ΕΠ των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τον Hill, (1987), επιδιώκει κάποιος την σύναψη διαπροσωπικών 

σχέσεων για να α) μειώσει την αβεβαιότητα μέσω συγκρίσεων του εαυτού με άλλα 

άτομα ελέγχοντας την εγκυρότητα των απόψεών του β) εξασφαλίσει θετική διέγερση
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μέσω της συζήτησης, γ)αποσπάσει την προσοχή και τον έπαινο, δ) λάβει 

συναισθηματική υποστήριξη σε δυσάρεστες καταστάσεις  

Πολλά ευρήματα ερευνών  υποστηρίζουν την θετική επίδραση των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην μείωση του άγχους (Αmoroso & Walters, 1969). 

Γενικά όταν το άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με αγχογόνες καταστάσεις 

ενεργοποιούνται τρία βασικά κίνητρα για διαπροσωπική επαφή τα οποία 

αποσκοπούν στον έλεγχό τους μέσω α) κοινωνικής σύγκρισης, β) άμεσης μείωσης 

του άγχους, γ)  αναζήτηση σχετικών πληροφοριών (Κοκκινάκη 2005).  Ο Rabbie 

(1963), επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα σε συνθήκες υψηλού άγχους 

προτιμούν να σχετίζονται με άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες μέτριου άγχους 

προκειμένου να αποφορτιστούν μέσω των μηχανισμών της συναισθηματικής 

ταύτισης και υποστήριξης. Άλλα ερευνητικά αποτελέσματα (Ηouse, 1981, Kulik & 

Mahler, 1989) την θετική σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στην μείωση του 

άγχους μέσω α) πληροφοριακής υποστήριξης μέσω της άντλησης σχετικών 

πληροφοριών για τον έλεγχο της κατάστασης, β) λειτουργική υποστήριξη μέσω 

συγκεκριμένης παροχής βοήθειας, γ) συναισθηματικής υποστήριξης μέσω 

ανταλλαγής συναισθημάτων, δ) αξιολογικής υποστήριξης μέσω επηρεασμού 

αξιολόγησης και ανατροφοδότησης μιας κατάστασης. Ωστόσο κάποια ερευνητικά 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι μέσω της κοινωνικής επαφής σε κάποιες περιπτώσεις 

όταν το άτομο βρίσκεται σε συνθήκες ενόχλησης ή «έρχεται σε δύσκολη θέση»  

(Glass et al. 1970),  αυξάνεται το άγχος 

Οι συνέπειες έλλειψης ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων οδηγούν σε 

αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης,  οι οποίες με την σειρά τους κατά 

τους Shaver & Rubinstein, (1980), πυροδοτούν συναισθήματα και βιώματα 

απόγνωσης, κατάθλιψης, ανίας και αυτό-απαξίωσης. Η ποιότητα των σχέσεων 

επηρεάζει την συνολική ικανοποίηση από την ζωή περισσότερο από την οικονομική 

κατάσταση και την υγεία ακόμη (Campel et al, 1976), και ασφαλώς πλήττει και το 

εργασιακό πεδίο με την εμφάνιση φαινομένων χαμηλής αποτελεσματικότητας, 

απουσιών από την εργασία, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων 

επηρεάζοντας άμεσα την ΕΠ των εργαζομένων. 
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2.3.4 Γενικό άγχος 

 O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος που νιώθει γενικά ο 

εκπαιδευτικός ως σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. (Παπάνης 

και Γιαβρίμης οπ). Το άγχος αποτελεί μια φυσιολογική κατάσταση που 

προετοιμάζει τον άνθρωπο γενικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Δηλαδή εάν κάποιο άτομο αντιληφθεί μια κατάσταση ως απειλή 

λόγω κάποιου πραγματικού και αντικειμενικού κινδύνου θα βιώσει μια 

κατάσταση αυξημένου άγχους το οποίο τον κατευθύνει προς τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την αντιμετώπιση της. Προβλήματα παρουσιάζονται όταν το άγχος 

σε σχέση με την κατάσταση που πρόκειται να αντιμετωπιστεί, υπερβαίνει τα 

φυσιολογικά όρια, οπότε το άτομο εμφανίζει μεγαλύτερη συναισθηματική 

εμπλοκή από την απαιτούμενη δυσχεραίνοντας την ομαλή προσαρμογή στο 

περιβάλλον του. Ιδιαίτερα στο Επαγγελματικό περιβάλλον το ιδιοσυγκρασιακό 

άγχος συνεισφέρει στην εμφάνιση φαινομένων όπως παρατεταμένου 

επαγγελματικού άγχους και συναισθηματικής εξουθένωσης, καθώς 

παρουσιάζονται συμπτώματα, κατάθλιψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και σε 

ακραίες μορφές επαγγελματικής εξουθένωσης.  

2.3.5 Επαγγελματικό άγχος  

O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος που βιώνει ο εκπαιδευτικός σε 

καθημερινές καταστάσεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο ή σε θέματα που 

αναφέρονται γενικότερα στο επάγγελμά του (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ) και έχει 

συζητηθεί εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα. 

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι το σύνδρομο της Επαγγελματικής 

εξουθένωσης που εξετάστηκε σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου έχει 

οριστεί από διάφορους θεωρητικούς που ασχολήθηκαν με το ζήτημα (Maslach and 

Jackson, 1982· Ανυφαντάκη, 1996· Νικολάου, 2005) ως ένα σύνδρομο που συνήθως 

εμφανίζεται σε άτομα που η εργασία τους αναφέρεται σε ανθρώπους και περιλαμβάνει 

τρείς επιμέρους συναισθηματικές καταστάσεις: την συναισθηματική εξάντληση, την 

συναισθηματική αποξένωση ή αποπροσωποποίηση και την μειωμένη προσωπική 

επίτευξη. Έτσι οι τρείς τελευταίοι παράγοντες που ακολουθούν εξετάζονται ως βασικά 

χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης και ορίζονται ως εξής: 
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2.3.6 Συναισθηματική εξάντληση 

 O παράγοντας αυτός αναφέρεται στη συναισθηματική κόπωση και στην 

εξάντληση της σωματικής και ψυχικής υγείας που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός μέσα 

στον επαγγελματικό του χώρο. Συνήθως εμφανίζεται όταν κάποιο άτομο έχει 

υπερεπενδύσει συναισθηματικά στην επαφή του με άλλους ανθρώπους. Καθώς τα 

συναισθηματικά αποθέματα μειώνονται, αισθάνεται ότι δεν είναι πλέον ικανός να 

«επενδύσει ενέργεια» στους άλλους (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ).  

 2.3.7 Συναισθηματική αποξένωση  

O παράγοντας αυτός αναφέρεται στα ουδέτερα ή αρνητικά αισθήματα που 

είναι δυνατόν να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός για τα άτομα που είναι αποδέκτες των 

υπηρεσιών του. Εμφανίζεται ως αποπροσωποποίηση δηλαδή χωρίς συναίσθημα 

απόκριση στους ανθρώπους, συχνά στους λαμβάνοντες φροντίδα. Αυτή η αρνητική 

διάθεση μπορεί να μεταφράζεται σε αγένεια, έλλειψη ευαισθησίας ή ακόμη και 

ακατάλληλη συμπεριφορά και απόσυρση (Παπάνης και Γιαβρίμης οπ).  

2.3.8 Επίτευξη-Ανέλιξη 

 O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης των επαγγελματικών 

φιλοδοξιών των εκπαιδευτικών και των δυνατοτήτων ανέλιξης που προσφέρονται 

μέσα στον επαγγελματικό χώρο(Παπάνης και Γιαβρίμης οπ).και σχετίζεται με όλους 

τους κύριους παράγοντες της ΕΠ που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. 

  Σύμφωνα με τον Κάντα (1993), η ανάγκη για επίτευξη διαμορφώνεται ήδη από 

την παιδική ηλικία ως μια γενική προδιάθεση του ατόμου για την επιδίωξη της 

επιτυχίας. Δεν εμφανίζουν όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο βαθμό την ανάγκη αυτή. 

Κάποια άτομα αναπτύσσουν το κίνητρο για επίτευξη σε υψηλό επίπεδο και έτσι στην 

πράξη εμφανίζουν την τάση να επιδιώκουν με περισσότερη επιμονή να επιτύχουν 

ένα στόχο όπως για παράδειγμα να ασκήσουν εξουσία, να υπερπηδήσουν εμπόδια 

κλπ. (Landy & Becker, 1987). Συνήθως τα άτομα αυτά θέτουν στόχους μέτριας 

δυσκολίας ώστε να είναι εφικτοί καθώς οι εύκολοι στόχοι δεν αποτελούν πρόκληση, 

ενώ αντίθετα οι δύσκολοι στόχοι εμπεριέχουν μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας.  

Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί που αφορούν την επίτευξη στόχων στην 

εργασία οι οποίες ουσιαστικά εντάσσονται στις θεωρίες κινήτρων που εξετάστηκαν 

στην παράγραφο 2.2.1 και 2.2.2 του παρόντος κεφαλαίου που αφορούν τα κίνητρα και
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εργασιακή ικανοποίηση. Ειδικότερα η σχέση του παράγοντα αυτού με την 

επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται μέσω του συναισθήματος μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης. Το συναίσθημα αυτό μπορεί να εκφράζεται με μειωμένη 

αίσθηση πληρότητας και επιτυχούς επίτευξης, που στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη πιο ακραίων συναισθημάτων, όπως ανεπάρκειας, αποτυχίας, απώλειας 

της αυτοεκτίμησης, ακόμη και συμπτώματα κατάθλιψης (Maslach, 1989· Maslach & 

Leiter, 1997). 

Στην ερευνητική βιβλιογραφία, σε σχέση με τους τελευταίους τρείς 

παράγοντες αναφέρεται ότι κάποια επαγγέλματα (π.χ. γιατροί, εκπαιδευτικοί, 

αστυνομικοί) βρέθηκαν να είναι περισσότερο πυρετογόνα από άλλα (Maslach, 

1982), άρα εμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης τους. Για παράδειγμα 

σε συμπεράσματα έρευνας των Αλεξιά και συν. (2010) που αφορούσε ιατρικό 

προσωπικό δημόσιου νοσοκομείου των Αθηνών αναφέρεται ότι στον παράγοντα 

συναισθηματική εξάντληση οι ανώτεροι στην ιεραρχία, μεγαλύτεροι σε ηλικία και 

με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία έχουν πολύ μικρότερη συναισθηματική 

εξάντληση από τους νεώτερους, γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι έχουν 

τακτοποιηθεί οικογενειακά και επαγγελματικά με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερο 

στρες. Στον παράγοντα προσωπικά επιτεύγματα βρίσκουμε μια αντίστοιχη 

κατάσταση, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, εμπειρία και ανώτερους σε βαθμό να 

έχουν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από τους νεώτερους. Το ίδιο συμβαίνει 

και στον παράγοντα αποπροσωποποίηση, με τους νεώτερους ηλικιακά να έχουν 

σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία σε σχέση με αυτούς που είναι μεγαλύτεροι, κι 

αυτό, ενδεχομένως, οφείλεται στο ότι οι ειδικευόμενοι (νέοι) εξαιτίας του φόρτου 

εργασίας δεν προλαβαίνουν να απεμπλακούν συναισθηματικά από το πρόβλημα 

των ασθενών τους. Όσον δε αφορά και την πολυμεταβλητή ανάλυση στον έλεγχο 

της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης με δημογραφικούς και άλλους 

παράγοντες και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές (συναισθηματική εξάντληση, 

προσωπικά επιτεύγματα και αποπροσωποποίηση) σημαντικός ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας αναδείχθηκε η ηλικία. Τέλος, μια γενικότερη 

παρατήρηση: όσο μεγαλώνουν οι τιμές στον παράγοντα «προσωπικά επιτεύγματα» 

τόσο μικραίνουν οι τιμές στον παράγοντα «αποπροσωποποίηση». Επίσης, όσο
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μεγαλώνουν οι τιμές στον παράγοντα «αποπροσωποποίηση» τόσο μεγαλώνουν οι 

τιμές στον παράγοντα «συναισθηματική εξάντληση» 

 Ο Καντάς (1996), σε έρευνα που αφορούσε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν συμπτώματα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποξένωσης. Σε έρευνα των Παπαρηγοπόυλου, Κουμπια και 

Γιαβρίμη (2002), που αφορούσε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπ/σης αναφέρεται 

ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μεγαλύτερο αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης σε σχέση με τους άγαμους, οι δε εκπαιδευτικοί που θα επέλεγαν 

διαφορετικό επάγγελμα αν τους δινόταν η ευκαιρία παρουσιάζουν μεγαλύτερα 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με αυτούς που επέλεξαν το 

επάγγελμά τους οικιοθελώς. Επίσης όσον αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών 

έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

συναισθηματικής αποξένωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Κολιάδης, κ.α. 2000·  Αnderson & Iwanicki, 1984).  

Τα στοιχεία ερευνών σχετικά με την επίπτωσή τους στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού έδειξαν ότι στις Δυτικές και Ανατολικές χώρες, ποσοστό περίπου 60 

έως 70% του συνόλου των εκπαιδευτικών παρουσίαζαν επανειλημμένα συμπτώματα 

άγχους, ενώ τουλάχιστον το 30% παρουσίαζε διαφορετικά συμπτώματα εξάντλησης 

(Rudow, 1999). Σύμφωνα με το Rudow (οπ), η συχνότητα των φαινομένων είναι 

σημαντική και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς. Πρώτον, το 

φάσμα ασθενειών των εκπαιδευτικών κυριαρχείται από νευρωτικές και 

ψυχοσωματικές διαταραχές, στις οποίες το άγχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 

Τυπικά συμπτώματα εξουθένωσης είναι η κόπωση, οι διαταραχές ύπνου, η 

κατάθλιψη και η κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Δεύτερον, το αποτέλεσμα των 

υψηλών ποσοστών ασθενείας είναι το υψηλό ποσοστό απουσίας των εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ προσωρινής και μόνιμης απουσίας: 

προσωρινή νοείται η σύντομη και επαναλαμβανόμενη απουσία, που παρουσιάζεται 

κυρίως σε στρεσογόνες συνθήκες, συχνά στην αρχική φάση της εξουθένωσης. 

Μόνιμη, συνεχιζόμενη δηλαδή, απουσία, παρατηρείται περισσότερο στις φάσεις 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Τρίτον, συχνό φαινόμενο αποτελεί η πρόωρη
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συνταξιοδότηση, καθώς η επαγγελματική εξουθένωση που πλήττει τους 

εκπαιδευτικούς συνθέτει μια αναπτυσσόμενη διαδικασία, με συνέπεια τα ποιοτικώς 

διαφορετικά συμπτώματα της αδυναμίας και της κόπωσης να εμφανίζονται μετά τα 

δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια προϋπηρεσίας. Η φύση και η οργάνωση της εργασίας 

καθιστούν τη διδασκαλία εγγενώς δύσκολη. Σύμφωνα με τους Τrental, (1989) και 

Susan, (1992) η χρόνια συναισθηματική κόπωση των εκπαιδευτικών σχετίζεται 

αρνητικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθώς αυξάνεται η 

πιθανότητα εμφάνισης αρνητικών ή αδιάφορων συναισθημάτων απέναντι στους 

μαθητές και μειώνεται το συναίσθημα προσωπικής επίτευξης. 
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3.1  Οι όροι «Επαγγελματική Ανάπτυξη» και «Επιμόρφωση» 

Κάθε επάγγελμα διαθέτει ένα σύστημα μέσω του οποίου τα μέλη του 

μπορούν να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την πρακτική 

τους, να παραμείνουν ενημερωμένα σε θέματα επιστημονικής γνώσης, 

τεχνολογίας, πληροφόρησης και να συμμετάσχουν στο κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι (Γκρίτζιος, 2006).  Η Επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση προς την 

κατεύθυνση αυτή. Στην ουσία πρόκειται για μια ευρεία έννοια με επιμέρους 

συνιστώσες την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρωση, την συνολική εμπειρία που 

αποκομίζεται από το πλαίσιο εργασίας τους (Παπαναούμ, 2003), καθώς και το πιο 

πρόσφατο ζήτημα της προσωπικής ανάπτυξης.  

Ωστόσο, στην σύγχρονη βιβλιογραφία οι όροι  Επιμόρφωση και Ανάπτυξη συχνά 

συγχέονται ή αλληλοεπικαλύπτονται παρότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση 

μεταξύ τους (Πετρίδου, 1992).  Ο όρος επιμόρφωση, ορίζεται ως η επαφή με την 

καινούργια γνώση, η οποία σχετίζεται άμεσα με το επάγγελμα εκείνου που τη δέχεται 

και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επισώρευση, αλλά ως πρόσθετη μόρφωση (επι-

μόρφωση) (Χρονοπούλου, 1983), που αφορά τη συστηματική ανάπτυξη των στάσεων, 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα άτομα για να αποδώσουν επαρκώς το 

δεδομένο έργο ή στην εργασία τους (Μinistry of labour Glossary of Training Terms 

HMSO, όπως αναφέρεται στο Πετρίδου, 1992). Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η 

επιμόρφωση ορίζεται ως το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που 

επιλέγονται και εφαρμόζονται με σκοπό την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή 

επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας (Portet, 1975·  Henderson ,1978  όπως 

αναφέρεται στο Μαυρογιώργος, 1996). 

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών στις 

συνεχείς εξελίξεις στην παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνιολογική έρευνα 

ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους,  η κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών στις καινούργιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές
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και πολιτιστικές ανάγκες τις εποχής, η δυνατότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης 

με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των επιμορφούμενων, η 

συμπλήρωση της τυχόν ανεπαρκούς αρχικής εκπαίδευσης, η αλλαγή ή η 

τροποποίηση στάσης, νοοτροπίας του εκπαιδευτικού και, τέλος, ο 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, 1996· 

Κίτσου, 1983·  Παπακωνσταντίνου, 1982·  Χρονοπούλου, 1983). Ο θεσμός της 

επιμόρφωσης είναι επιβοηθητικός στο έργο του εκπαιδευτικού και έχει ως στόχο 

τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη 

(Παπακωνσταντίνου, 1982), καθώς επίσης τη συμπλήρωση, βελτίωση και ανανέωση 

της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Κασσωτάκης, 1983).  

Ο περιεκτικότερος όρος Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΕΑ) από την άλλη 

πλευρά, απαντάται συνήθως στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε 

πολλές λειτουργίες και δραστηριότητες, τελικός σκοπός των οποίων είναι η 

επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη ατόμων που ανήκουν σε ένα 

συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο ή επαγγελματικό χώρο (Δασκολιά, 2000). «Ο 

όρος ανάπτυξη … είναι έννοια ευρύτερη της επιμόρφωσης διότι αυτή επέρχεται 

κύρια επειδή αναπτύσσεται η οργάνωση και όχι επειδή συμβάλλουν ορισμένα 

επιμορφωτικά προγράμματα» (Πετρίδου, 1993). Ειδικότερα, η «Επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών» αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού και την αποτελεσματικότητά του, η οποία διαμορφώθηκε στη 

διεθνή βιβλιογραφία από τη δεκαετία του 1980 και έχει ερείσματα στη Σχολική 

Παιδαγωγική, καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη διαρκή βελτίωση του 

σχολείου, στην Κοινωνιολογία του σχολείου. Τα τελευταία ισχύουν δεδομένου 

ότι η διαμόρφωση της επαγγελματικής συνείδησης του εκπαιδευτικού 

επηρεάζεται από τα εκάστοτε κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, τη συμμετοχή του 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη Δια βίου Εκπαίδευση,  καθώς ο εκπαιδευτικός 

διαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα σε διαρκή βάση, από τον 

προσανατολισμό του ακόμα στο επάγγελμα, την περίοδο των σπουδών του και 

ασφαλώς σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. (Δασκολιά, οπ). 
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Η ΕΑ των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα ή διαδικασία 

που αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και επιτυγχάνεται μέσω 

της διαρκούς απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων που 

αφορούν τόσο τη διδακτική πράξη, όσο και τους πολλαπλούς επαγγελματικούς 

ρόλους με τις κοινωνικές τους προεκτάσεις και συνέπειες. Στη διαδικασία αυτή 

συνυπολογίζονται και συμμετέχουν το σύνολο των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα 

κίνητρα, οι σκέψεις, οι αντιλήψεις, οι ερμηνείες, οι πεποιθήσεις και οι αξίες που 

επιδρούν και διαμορφώνουν την πρακτική του (King, 1999). 

Για πολλούς μελετητές, η ΕΑ και η προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο 

να διαχωριστούν αλλά αλληλοπροσδιορίζονται (Ματσαγγούρας, 1999). 

Επομένως, ο όρος έχει διτή διάσταση, αφού είναι ισοδύναμος με τη διαρκή 

επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει και 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ούτως, η ΕΑ συμβάλλει στην επιτυχή 

ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο 

σήμερα και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικό συστήματος 

καθώς μπορεί να αποτελέσει την στρατηγική και το όχημα που δημιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον και τρόπο σκέψης, που καλλιεργεί το επαγγελματικό ήθος 

και συνάμα παρακινεί το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων σε συλλογικές 

μορφές ανάληψης πρωτοβουλίας και δράσης (Γκρίτζιος, 2006). 

Σύμφωνα με τους Hargreaves & Fullan, (1992), η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια 

θέματα, τη συμπλήρωση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση 

της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη 

βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.  

Παρόμοιος είναι ο ορισμός που δίνει ο Griffin, (1983, όπ. αναφ. στο 

Hargreaves,1995), ο οποίος συνδέει την προσδοκία επαγγελματικής ανάπτυξης με 

την προσδοκία αλλαγών στις εκπαιδευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις, τη 

δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης στο χώρο εργασίας και τη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών. 
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Ο Grossman, (1994, όπ. αναφ. στο Hargreaves, 1995) δίνει έμφαση στις 

διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στην επαγγελματική ανάπτυξη και μέσα από τις οποίες 

επιδιώκεται η ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε 

σχέση με τη σχολική κουλτούρα, την επαγγελματική ευθύνη, την επικοινωνία και τη 

συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Διευρύνοντας τον παραπάνω ορισμό από την άποψη του εύρους των πηγών 

μάθησης, της χρονικής ακολουθίας και συνέχειας, η έννοια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης περιλαμβάνει το σύνολο των τυπικών και άτυπων μαθησιακών 

εμπειριών που αποκτά ο εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας μέχρι την αφυπηρέτηση του από τον επαγγελματικό στίβο. 

Πρόκειται για το σύνολο των συστηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και των δραστηριοτήτων της μη-κατευθυντικής εμπειρικής 

μάθησης στο χώρο εργασίας (Παπαναούμ, 2003). 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μια διαδικασία 

εξαιρετικά πολύπλοκη. Δεν περιορίζεται στην απόκτηση ή τη διεύρυνση των 

γνώσεων γύρω από ένα θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη 

διδασκαλία. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και 

αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική 

νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης, 

το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα παιδιά και τους συναδέλφους σε 

κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής (Δημητρόπουλος, 1998). 

Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των διαθέσιμων ορισμών, κοινός τόπος 

όλων αποτελεί η ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης, εν μέρει ή συνολικά, με 

τη βελτίωση του εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή με 

την επιθυμία του «να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του» 

(Μαυρογιώργος, 1996). 
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3.2  Η ελληνική εμπειρία στον τομέα της ΕΑ 

Η Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί 

μια σύγχρονη προσέγγιση στο ρόλο του εκπαιδευτικού και την 

αποτελεσματικότητά του. Εξετάζοντας τις ευκαιρίες μάθησης και γνωστικής 

ανανέωσης, αλλά και τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία, 

επιμέρους ζήτημα της οποίας αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τον Καραγιάννη και συν., (2004), δύο είναι τα κυρίαρχα 

μοντέλα βάσει των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα επιμορφωτικά 

προγράμματα των εκπαιδευτικών: α) το μοντέλο εξυπηρέτησης των προσωπικών 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός 

γίνεται αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την επιλογή, τη διεκπεραίωση 

και την παραγωγή της απαραίτητης γνώσης για τις επιμορφωτικές του ανάγκες. 

Στην περίπτωση αυτή η επιμόρφωση αποτελεί θεσμό στρατηγικής σημασίας για 

τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αρκεί 

να αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα ΕΑ του εκπαιδευτικού (ΠΟΣΔΕΠ, 2010, 

http://paspif.gr/protaseis-posdep-gia-to-meizon-progra), και β) Το μοντέλο 

εξυπηρέτησης των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο και έχει 

υιοθετηθεί έως σήμερα από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

3.2.1. Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα  

Όπως προαναφέρθηκε, το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα έχει 

σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης των αναγκών 

του εκπαιδευτικού συστήματος και παρότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος ΕΑ 

των εκπαιδευτικών, στην πραγματικότητα οι σχετικές δράσεις περιορίζονται 

αποκλειστικά σε επιμορφωτικές προσεγγίσεις και πρακτικές (Χατζηπαναγιώτου, 

2003). Έτσι ανάλογα με τις κατευθύνσεις και στόχους της κυρίαρχης εκπαιδευτικής 

πολιτικής, το επιμορφωτικό σύστημα γνώρισε διάφορες διακυμάνσεις που 

σηματοδοτούν μια σταδιακή μετάβαση από τα ελεγχόμενα, μακροχρόνια και 

συγκεντρωτικά πρότυπα επιμόρφωσης σε πιο ευέλικτα και ταχύρυθμα επιμορφωτικά 

σεμινάρια χωρίς ωστόσο ποτέ να ξεφύγει από την πρακτική του κεντρικού
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σχεδιασμού της επιμορφωτικής πολιτικής Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Δούκα 

και συν. (2007), η μετάβαση από τις Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), με 

αυτοτελή διοίκηση και οργάνωση στόχευε στην αποκέντρωση του θεσμού της 

επιμόρφωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε αργότερα ο εποπτικός ρόλος 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και οι σχέσεις συνεργασίας του με τα κατά 

τόπους Π.Ε.Κ. (Ν. 2009/92). Ακολούθως, εισήχθη ο θεσμός των ευέλικτων 

πιλοτικών προγραμμάτων που επιλέγονται και αναπτύσσονται ελεύθερα και 

αποκεντρωμένα με ευθύνη των Π.Ε.Κ. (Υ.Α.Γ2/3222/29/03/95 και 

Γ2/7578/12/10/95), γεγονός που οδήγησε σε δυσαρμονία ανάμεσα στα ζητούμενα 

από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτικά προγράμματα και στα προσφερόμενα. Τα 

προβλήματα αυτά οδήγησαν και πάλι στην αντίληψη του κεντρικού σχεδιασμού της 

επιμορφωτικής πολιτικής από το Π.Ι. και στην υλοποίηση της σε συνεργασία με τα 

κατά τόπους Π.Ε.Κ. Ωστόσο, το 2002, με νομοθετική ρύθμιση (Ν. 2986/2002), 

ιδρύθηκε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), έργο του οποίου είναι ο σχεδιασμός της 

επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και η υλοποίηση των επιμορφωτικών 

δράσεων. ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία, μετά την έγκρισή 

τους, πραγματοποιούνται από τους επιμορφωτικούς φορείς. Επισημαίνεται, ωστόσο, 

ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. παραμένει έως σήμερα τυπική 

ρύθμιση που ουσιαστικά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Φορείς της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι το Π.Ι., ο Ο.ΕΠ.ΕΚ., 

τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., το Ε.Α.Π., τα Α.Τ.Ε.Ι., η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), 

στελέχη της εκπαίδευσης (όπως σχολικοί σύμβουλοι) κ.α 

3.2.2. Μορφές επιμόρφωσης 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε υποχρεωτική και 

προαιρετική. Οι προβλεπόμενες μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης (άρθρο 1 του 

Π.Δ. 250/92) είναι οι εξής: 
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 Εισαγωγική επιμόρφωση (έως τέσσερεις μήνες) για τους υποψήφιους προς 

διορισμό εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Περιοδική επιμόρφωση σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκό 

έτος (έως τρεις μήνες) για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 

 Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, από 10 ως 100 

ώρες, για όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ως 200 ώρες για 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

 Επιμορφωτικά προγράμματα για την κάλυψη ειδικών αναγκών των μελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας που αφορούν στην επιμόρφωση των 

στελεχών της εκπαίδευσης (Ν. 2986/02), των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

(άρθρο 7 του Π.Δ. 250/92), των ομογενών που υπηρετούν ως αποσπασμένοι 

εκπαιδευτικοί σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (άρθρο 8 του παραπάνω 

Π.Δ.), των εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (άρθρο 9) και 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Comenius, Lingua, Arion, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Στο πλαίσιο της προαιρετικής επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σεμινάρια 

που αφορούν θέματα καινοτόμων δράσεων όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

Αγωγή Υγείας, Αγωγή του Καταναλωτή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ειδική Αγωγή, 

Ισότητα των Φύλων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.α.  

Στα πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων και προκλήσεων στην Ελλάδα, η 

τρέχουσα μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

επιχειρείται από το ΥΠΔΜΘ με το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, με τον ( Ν. 

3848/2010). Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

εισάγει την έννοια του Νέου Σχολείου “το οποίο θα είναι ψηφιακό, ενώ δίδεται 

έμφαση στο μαθητή και αναβαθμίζεται το κύρος και το έργο των εκπαιδευτικών. 

Αποστολή του είναι να προετοιμάσει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της 

αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης.” Η εκπλήρωση του ανώτερου στόχου 

αντανακλάται και στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΠΘ για την αναδιάρθρωση των 

περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε στις 

31/3/2011, στο οποίο τίθενται τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό και την
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αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος, μέσω της αποκέντρωσης και της 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε επίπεδα περιφερειακών δομών και σχολικών 

μονάδων, περιορισμό των επιπέδων διοίκησης, βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη του συστήματος καθοδήγησης 

και υποστήριξης των εκπαιδευτικών. 

Η προφανής αποδοχή εκ μέρους του ΥΠΔΜΘ της αναγκαιότητας 

διερεύνησης και ανάπτυξης επιμορφωτικής πολιτικής προς την ανώτερη 

κατεύθυνση της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, εκφράζεται μέσω της 

παρουσίασης του σχεδίου για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, 

(2010, http://www.alfavita.gr/ank_b/ank4_6_10_1346.php) γενικές αρχές του 

οποιου αποτελούν η ενεργητική συμμετοχή των επιμορφούμενων, η ευρετική 

πορεία προς τη γνώση, η σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική τάξη, η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, κ.ά.. Στόχος του είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης 

παιδαγωγικής, διδακτικής και τεχνικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ θα 

παρέχει στον εκπαιδευτικό την ευελιξία επιλογής και χρήσης διαφόρων 

εκπαιδευτικών λογισμικών και εργαλείων. Το πρόγραμμα κατατέθηκε προς 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από το ΠΙ (2010), προτείνεται 

να  υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013.  

3.2.3. Η κριτική της υφιστάμενης επιμορφωτικής πολιτικής 

Την τελευταία 20ετία έχει ασκηθεί εκτενής κριτική που αφορά τόσο τους 

στόχους αλλά και την πρακτική της επιμορφωτικής δράσης. Η αποτίμηση των μέχρι 

τώρα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων επισημαίνει ελλείψεις, αδυναμίες και 

προβλήματα. Οι σχετικές έρευνες διαπιστώνουν θετική στάση των εκπαιδευτικών 

στην ανάγκη επιμόρφωσης αλλά συγχρόνως αμφισβητούν την ποιότητα της 

παρεχόμενης επιμόρφωσης και εντοπίζουν προβλήματα όπως συγκεντρωτική 

λειτουργία και σχολειοκεντρικός χαρακτήρας, διάσταση ανάμεσα στις πραγματικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, 

ανεπάρκειες επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών κα (Δούκας και συν., 2007) 

Από όσα έχουν συζητηθεί έως τώρα κύριος σκοπός αλλά και σημείο στο 

οποίο εστιάζεται η κριτική της επιμορφωτικής πολιτικής, ήταν η συνολική 

επιβολή των κυβερνητικών επιλογών στην εκπαίδευση (Βεργίδης, 1996), καθώς
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επίσης και η διασφάλιση της συναίνεσης και της συμμόρφωσής των 

εκπαιδευτικών στις βασικές αρχές του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος 

(Γρόλλιος, 1998). Η κριτική εστιάζεται κυρίως σε δύο σημεία (Καραγιάννης και 

συν, 2004): α) Το κράτος επιδιώκει να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

ελεγχόμενο, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, β) Οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών αξιολογούνται από την κεντρική εξουσία και όχι από τους ίδιους, 

και θεωρούνται ενιαίες αφού ενιαία είναι τόσο η βασική κατάρτιση όσο και το 

αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν. Όταν η αρχική 

κατάρτιση ή το αναλυτικό πρόγραμμα αλλάζει η επιμόρφωση σπεύδει να καλύψει 

την ανισότητα που δημιουργείται. 

Πιο συγκεκριμένα, από ανασκόπηση σχετικών ερευνών του ανώτερου 

συγγραφέα, η κριτική της επιμορφωτικής πρακτικής συνοψίζεται στα ακόλουθα: α) 

Συγκεντρωτισμός: Το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει για όλα τα επιμέρους 

ζητήματα που αφορούν τον θεσμό, όπως επιμορφωτές, επιμορφούμενους, το 

πρόγραμμα και τη διαδικασία, β) Οι επιμορφωτικοί φορείς και οι πρακτικές τους 

μιμούνται την εκπαιδευτική διαδικασία που απευθύνεται σε μαθητές, ωστόσο οι 

επιμορφούμενοι είναι ενήλικες εκπαιδευτικοί που διαθέτουν εμπειρία άρα η 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι καταλληλότερη, γ) Τα επιμορφωτικά προγράμματα 

παρέχουν έναν συγκεκριμένο κατάλογο γνωστικών αντικειμένων που δεν 

ανταποκρίνεται πάντα στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού, δ) Βασικό 

κίνητρο συμμετοχής του εκπαιδευτικού στα προγράμματα αυτά παραμένει η εξέλιξη 

του εκπαιδευτικού ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 

Επίσης όσον αφορά το υπό προκήρυξη Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του 

ΥΠΔΜΘ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού 

Προσωπικού των Α.Ε.Ι. ΠΟΣΔΕΠ, (2010,  http://paspif.gr/protaseis-posdep-gia-to-

meizon-progra/), όσο και η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, (2011, 

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=30607), συμφωνούν ότι παρότι οι γενικές αρχές 

που διέπουν το πρόγραμμα (ενεργητική συμμετοχή των επιμορφούμενων, ευρετική 

πορεία προς τη γνώση, σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική τάξη, κοινωνική 

αλληλεπίδραση, κ.ά.) είναι γενικά αποδεκτές, ωστόσο το περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης και η διαδικασία διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο
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αναφέρεται σε πολλές και διαφορετικές όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αναμένεται να ιεραρχηθούν με βάση τις απαντήσεις σε ένα προβληματικό 

ερωτηματολόγιο που απεστάλη στους εκπαιδευτικούς και τους αρμόδιους φορείς, οι 

οποίοι δεν εμπλέκονται ουσιαστικά στο διάλογο για το σχεδιασμό του προγράμματος 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 Ειδικότερα σε επιστολή που απέστειλε προς την υπουργό Παιδείας, ο 

πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ (2010, οπ),  αναφέρει ότι «… είναι αναμφίβολα θετική η 

διάθεση της πολιτείας να θέλει να επεξεργαστεί μια «εθνική συνεκτική στρατηγική» για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Η αντίρρησή μας 

ως προς το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης είναι ότι για πολλοστή φορά το εξαιρετικά 

σημαντικό αυτό ζήτημα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου/συστήματος 

αντιμετωπίζεται με λογική (πλημμελώς σχεδιασμένου και βεβιασμένου) «προγράμματος» 

(ΕΣΠΑ, αυτή τη φορά) που κινείται με χρονοδιαγράμματα και όρους απορροφητικότητας 

και το οποίο δεν τοποθετεί τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν ήδη, εκεί που ανήκει  ως έναν κρίκο στην αλυσίδα επαγγελματικής ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού, συνέχεια της αρχικής του κατάρτισης (στα Παιδαγωγικά Τμήματα ή 

άλλα Τμήματα των καθηγητικών σχολών) και της εισαγωγικής τους επιμόρφωσης. Και 

διατηρεί τις ίδιες ακριβώς δομές και μορφές υλοποίησης επιμορφωτικών 

(αναποτελεσματικών, κατά γενική παραδοχή) προγραμμάτων». 

Επίσης,  η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (2011, οπ),  σε ανακοίνωσή 

της στις 26/4/2011 αναφέρει:  «… φοβόμαστε ότι για άλλη μια φορά ένα μεγάλο 

Πρόγραμμα δεν θα είναι Μείζον για την Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς. Στήνεται 

και υλοποιείται με τις γνωστές διαδικασίες του παρελθόντος. Και μετά θα έρθουν άλλες 

«έρευνες» γνώμης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα για να 

πιστοποιήσουν ότι δεν είναι αυτό που επιθυμούν και έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και 

πολύ περισσότερο ότι το προηγούμενο πρόγραμμα είχε ελάχιστη επίδραση στη βελτίωση 

της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Γιατί το σχολείο, όσα επίθετα και αν 

του δώσουμε   νέο, έξυπνο, πράσινο, αειφόρο, κ.λπ.,  δύο πράγματα μπορεί να είναι  καλό 

ή κακό. Και τι από τα δύο θα είναι, εξαρτάται από το αν φροντίζουμε για την συνεχή και με 

σταθερό τρόπο επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

επαγγελματίες με άποψη και ανάγκες».  



                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

[98] 

 

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αφήνει λίγα περιθώρια στους 

εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν επαγγελματικά, (Χατζηπαναγιώτου, 2003) καθώς 

διαπιστώνεται όχι μόνο παντελής έλλειψη προγραμμάτων προς την κατεύθυνση 

της φιλοσοφίας της Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αλλά και συστηματικής 

επιμόρφωσης και άσκησης του μελλοντικού και του εν ενεργεία εκπαιδευτικού σε 

θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή σχολική πρακτική όπως 

διαμορφώνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα. Συστηματικά αγνοούνται και οι 

υποδείξεις των εκπαιδευτικών για μια επιμόρφωση που θα λαμβάνει υπόψη της το 

γεγονός ότι απευθύνεται σε ενήλικους με εμπειρία, που ενδιαφέρονται για μια 

ποιοτική, συνεργατική, συμμετοχική επαναθεώρηση του αντικειμένου τους και 

που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα ατομικά και συλλογικά 

προβλήματα της τάξης και του σχολείου. Μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών 

παραπονούνται για τη συστηματική αγνόηση των αναγκών τους. (Ονειρόπουλος, 

1994·  Κολυβά, 2004). Και αυτά, όταν οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον κυριότερο 

παράγοντα για την ποιότητα της εκπαίδευσης.  

Μια ευρύτερη προσέγγιση ΕΑ των εκπαιδευτικών, είναι αυτή που συνδέει 

την επιμόρφωση με τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Επειδή, η εκπαιδευτική 

διαδικασία συντελείται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός κοινωνικο-οικονομικού 

επαγγελματικού περιβάλλοντος «η επιμόρφωση καθίσταται απολύτως αναγκαία 

στις περιόδους εκείνες που οι έντονες κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές δε 

συνοδεύονται απαραίτητα και από αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σ’ αυτές τις περιόδους ο εκπαιδευτικός βιώνει μια δυσλειτουργικότητα και έχει 

ανάγκη από μια εκ νέου λειτουργικοποίηση του ρόλου του» (Καραγιάννης και συν., 

2004· Γρόλλιος, 1998· Γκότοβος, 1982). Σύμφωνα με τον τελευταίο, η 

επιμόρφωση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην παροχή επιστημονικών 

γνώσεων σε περιοχές της διδακτέας ύλης και κάποιες μεθόδους διδασκαλίας, 

αλλά «να τον ευαισθητοποιεί, ώστε να βλέπει με κριτικό πνεύμα και να αναλύει τις 

κοινωνικοϊστορικές πτυχές αυτών των προσεγγίσεων, τις σχέσεις της εκάστοτε 

συνολικής με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τις ιστορικές και τις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των ρόλων του εκπαιδευτικού και του μαθητή και της 

μεταξύ τους αλληλεπίδρασης». Προς την κατεύθυνση αυτή, κατ' αρχήν απαιτείται
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ο μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο και 

αυτοδιοικούμενο σύστημα. Ο στόχος πρέπει να υποστηριχτεί, μέσω της 

μετατόπισης από τις υφιστάμενες πρακτικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

στην προσφορά διαρκούς εκπαίδευσης στον εκπαιδευτικό, μέσω προγραμμάτων 

ΕΑ που στοχεύουν τόσο στην επαγγελματική όσο και προσωπική του ανάπτυξη, 

με στόχο την συνεχή βελτίωση του σχολείου. (Δούκας και συν. 2007· 

Χατζηπαναγιώτου, 2003). «Μιας 'αέναης' εκπαίδευσης και συνεχόμενης 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της παρότρυνσής τους να συμμετέχουν σε 

δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 

σχολείου τους, προγραμματίζοντας την δράση τους έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των μαθητών τους» (Πετρίδου, 2003). 

Η προσέγγιση αυτή - τα πλεονεκτήματα της οποίας συζητούνται στην 

παράγραφο 3.3 που ακολουθεί - κατά την γνώμη μας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

ανάγκες του εκπαιδευτικού της κοινωνίας της Γνώσης, ο οποίος καλείται να 

αναλάβει πολλαπλούς και αντικρουόμενους ρόλους, για την εκπλήρωση των οποίων 

απαιτείται όχι μόνο εγκατάλειψη παραδοσιακών μεθόδων εκπαίδευσης και 

αντικατάστασης τους με νέες, αλλά και ολοκληρωτική μεταστροφή και αλλαγή 

στάσεων και αντιλήψεων του ίδιου του εκπαιδευτικού. 
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3.3 Συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στο ζήτημα 

της ΕΑ των εκπαιδευτικών που επηρέασαν και θεμελίωσαν τον σκοπό 

και στόχους της παρούσας έρευνας. 

Κατ’ αρχήν στην παρούσα έργασία υιοθετήσαμε τον όρο ΕΑ αντί της 

επιμόρφωσης καθώς ενστερνιζόμαστε την άποψη ότι ο όρος ΕΑ «είναι έννοια 

ευρύτερη της επιμόρφωσης η οποία  επέρχεται κύρια επειδή αναπτύσσεται η 

οργάνωση και όχι επειδή συμβάλλουν ορισμένα επιμορφωτικά προγράμματα» 

(Πετρίδου, 1993). 

Επίσης, συμφωνούμε γενικώς ότι βασικός σκοπός των μετανεωτερικών 

προγραμμάτων ΕΑ για εκπαιδευτικούς, είναι να προσανατολίσουν τον 

επαγγελματία εκπαιδευτικό προς μία διαλεκτική στάση απέναντι στα πλείστα και 

μείζονα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, καθώς 

επίσης, να τον βοηθήσουν να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, 

που θα του επιτρέψουν την κατάλληλη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

«πολύπλοκες, ρευστές, αντιφατικές και διλληματικές καταστάσεις που ενδημούν 

στην εκπαίδευση». Τα κατάλληλα προγράμματα ΕΑ μπορούν να συντελέσουν 

στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΝΕΠ 

στην εκπαίδευση προάγοντας την ικανότητά τους  «να διαχειρίζεται τις αλλαγές 

και την εναλλακτικότητα στους ρόλους, τις γνώσεις, τον τρόπο μάθησης, τις 

ανάγκες των μαθητών, τις απαιτήσεις της σχολικής μονάδας, της κεντρικής 

διοίκησης και άλλων παραγόντων εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς 

επίσης και τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του καταξίωσης στο πλαίσιο του 

επαγγελματισμού που συμφωνεί με τα μετανωτερικά δεδομένα» (Ματσαγγούρας 

και Κασούτας, 2007). 

Ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς 

που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων ΕΑ των 

εκπαιδευτικών, είναι ότι η έως τώρα πρακτική έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην 

μετάδοση γνώσεων σε βάρος άλλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και 

της συμπεριφοράς τους. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ασκήσει τον ρόλο
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του όπως απαιτείται στα πλαίσια της νέας εποχής, επιβάλλεται να εκπαιδευθεί και 

στην ανάπτυξη και χρήση άλλων ικανοτήτων, καθώς καλείται πλέον να ασκήσει 

ένα συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο, και να επικοινωνεί με τους μαθητές 

του με τρόπους, οι οποίοι ξεπερνούν την έως τώρα προετοιμασία του για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα. Για παράδειγμα, σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ 

θεωρείται αναγκαία η εκπαίδευσή του σε επικοινωνιακές δεξιότητες και 

δεξιότητες συμβουλευτικής. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στις ανώτερες δεξιότητες συμβάλλει στην εξομάλυνση του 

χάσματος που υπάρχει μεταξύ αυτών και των μαθητών τους, λόγω κυρίως των 

διαφορετικών αξιών και των νέων τρόπων επικοινωνίας, ενδιαφερόντων και 

προβλημάτων που απασχολούν τους νέους στη σύγχρονη εποχή και ενθαρρύνει 

την δημιουργία κλίματος που προάγει την μάθηση (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 

Βέβαια, η εκμάθηση των ανώτερων δεξιοτήτων δεν εγγυάται και την εφαρμογή 

τους στο σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την Καλαντζή-Αζιζι (1999), η γνώση 

αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την αυτοαποδοχή και την ψυχολογική 

ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, να επιλύσει κρίσιμες καταστάσεις και γενικά να 

επιτευχθεί η ψυχολογική του ετοιμότητα. Η τελειότερη βοηθητική σχέση είναι 

εκείνη που δημιουργείται από έναν άνθρωπο που είναι ψυχολογικά ώριμος 

(Rogers, 1961). 

Ο κύριος στόχος ενός προγράμματος ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να είναι η προετοιμασία πλήρως εκπαιδευμένων παιδαγωγών, ικανών να 

κινούνται εύκολα ανάμεσα στους χώρους και τις υπηρεσίες που αφορούν τον 

άνθρωπο – από την σχολική τάξη στην συμβουλευτική, από την καθοδηγητική 

στην κοινωνική εργασία. Η εκπαίδευση των παιδαγωγών θα πρέπει να διευρύνει 

τους ορίζοντές της να επικεντρωθεί σε έννοιες, όπως διδασκαλία πέρα από την 

τάξη. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση της ικανότητας των 

προγραμμάτων αυτών να συμβάλλουν στην κατάκτηση των σχετικών δεξιοτήτων 

για τις οποίες σχεδιάζονται καθώς και στο βαθμό συμβολής τους στην ομαλή 

επαγγελματική προσαρμογή των εκπαιδευτικών. Αυτό απαιτεί εκπαιδευτικούς 

αφοσιωμένους στο επάγγελμά τους και την προσωπική τους εξέλιξη. Κανένα νέο
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ή καινοτόμο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την συνεργασία 

εκπαιδευτικών διατεθειμένων να εμπλακούν στις σχετικές δραστηριότητες 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008) Γι’ αυτό εν πρώτοις απαιτείται η διερεύνηση των 

κινήτρων των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ, καθώς 

επίσης και τα επίπεδα ετοιμότητας τους σε κάθε ρόλο που καλούνται να 

διαδραματίσουν ώστε τα προγράμματα αυτά να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές τους ανάγκες. 

Εξετάζοντας τις ευκαιρίες μάθησης και γνωστικής ανανέωσης, αλλά και 

τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι 

πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία σχηματοποιείται, παρέχεται σε 

διάφορες μορφές και προσαρμόζεται στα διαφορετικά στάδια και επίπεδα 

στόχων. Διάφοροι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την μελέτη των διαφόρων 

μορφών επαγγελματική ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, έχουν προτείνει ποικίλους 

τρόπους ταξινόμησης τους. Ο Day (1997) προτείνει επτά διαφορετικούς τύπους 

υποστήριξης (βραχύχρονα σεμινάρια, συναδελφικότητα, παραδείγματα καλών 

πρακτικών, συναλλαγή εμπειριών, εξωτερική συμβουλευτική, εξωτερικά σε 

βάθος εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης, εξωτερικά μακροπρόθεσμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης). 

Οι Ηarland et al (1999) προτείνουν πέντε πηγές ΕΑ (παροχή καθοδήγησης 

από τοπικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, παροχή συμβουλευτικής από εξωτερικούς 

φορείς, επικοινωνία με άλλα σχολεία, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 

όλους τους εκπαιδευτικούς, ειδικότερα για σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και, τέλος, συνδιοργάνωση και συγχρηματοδότηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με άλλα σχολεία). 

Οι Brown, Endmonds and Lee (2001) προτείνουν δύο καταλόγους από 

πιθανούς φορείς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

καθορίστηκαν από τις δυο διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων στις οποίες 

απευθύνθηκαν στην έρευνά τους. Η πρώτη ομάδα κατονόμασε 13 φορείς ΕΑ 

(συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και εργαστήρια, μη πιστοποιημένα 

ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα, ενδουπηρεσιακή εκπαίδευση, 

ερευνητική δραστηριότητα, βιβλιογραφία, επισκέψεις σε άλλα σχολεία,
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διαδικτυακά forums, παρακολούθηση και υποστήριξη συναδέλφων επί τω 

διδακτικό έργο). Η δεύτερη ομάδα συμμετεχόντων συμπεριέλαβαν, εκτός των 

ανώτερων πηγών, και την καθοδήγηση από συναδέλφους. 

Oι Higgins and Leat (2001) έδωσαν έμφαση στην ατομική προσέγγιση των 

αναγκών του εκπαιδευτικού και τη διαφοροποιημένη προσέγγιση της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Σύμφωνα πάντα με την οπτική αυτή, είναι 

χρήσιμο να διαχωριστούν όλοι οι δυνατοί επιστημονικοί τομείς επαγγελματικής 

ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι: 

 Δεν απαιτείται, αλλά ούτε επιθυμούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν 

όλους τους παραπάνω τομείς, σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα που 

μπορεί να προσδιορίζεται από τους αρμόδιους φορείς. 

 Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των διαφορετικών τομέων. 

 Οι τομείς παρουσιάζουν μια οριζόντια παρά μια ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. 

 Επίσης σημαντικός είναι όχι μόνο ο προσδιορισμός των τομέων ΕΑ, αλλά 

και ο τρόπος ανάπτυξης τους. 

Oι Reed & Learmonth (2001) κάνουν διάκριση μεταξύ βαθιάς (deep) και 

ρηχής (shallow) EA. Η ρηχή ανάπτυξη εστιάζεται σε βραχύχρονα σεμινάρια που 

αποσκοπούν στην γρήγορη αναπροσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ η 

βαθιά ΕΑ εστιάζεται σε μακρόχρονα προγράμματα, πολλές φορές, δια βίου, που 

στοχεύουν τόσο στην εκμάθηση, όσο και στην ευρύτερη κατανόηση και αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών. Οι συγγραφείς αυτοί προτείνουν τον δεύτερο τύπο 

ΕΑ για τους εκπαιδευτικούς. 

Οι Neil and Morgan (2003), την προσέγγιση των οποίων υιοθετούμε στην 

παρούσα εργασία, αντιλαμβάνονται την ΕΑ ως μέσον ανάπτυξης της 

σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, ενθαρρύνοντας τα ίδια τα άτομα να 

αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές αυτούς η ΕΑ μπορεί να σχετισθεί με κάθε έναν από την πληθώρα των 

ρόλων που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν και, ως εκ τούτου, ο 

σχεδιασμός και οργάνωση των σχετικών προγραμμάτων θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους ρόλους αυτούς. Στα πλαίσια της λογικής αυτής, 

καθόρισαν τους 12 διαφορετικούς ρόλους - που συζητήθηκαν στην ενότητα 1.1.5
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του παρόντος κεφαλαίου που αφορά τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού -  

τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν, και οι οποίοι 

περιλαμβάνουν διαφορετικές αρμοδιότητες και υπευθυνότητες, καθώς και 

διαφορετικές μορφές ΕΑ των εκπαιδευτικών. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

διαδραματίσουν στην πράξη κάθε έναν από τους ρόλους αυτούς αποτελεί 

θεμελιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Οι ανώτεροι ερευνητές, προτείνουν 6 κατηγορίες πηγών επαγγελματικής 

ανάπτυξης (προσωπική ανασκόπηση, τρέχουσα βιβλιογραφία από αξιόπιστες 

πηγές, ανάληψη ατομικής ή ομαδικής έρευνας, ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση, 

παροχή προγραμμάτων ΕΑ από διάφορους εξωτερικούς φορείς, εκπαίδευση από 

απόσταση, πανεπιστήμια και άλλοι οργανισμοί σε άλλο τόπο από αυτόν του 

σχολείου, διαμεσολάβηση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων). Επιπλέον 

αναφέρουν ότι καθώς η παρεχόμενη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση 

περιορίζεται συνήθως σε συγκεκριμένα αντικείμενα, η ΕΑ μπορεί να οργανωθεί 

και ιδιωτικά με ατομική πρωτοβουλία, ή και ομαδικά στο πλαίσιο του σχολείου. 

Αναφέρουν επίσης, ότι η ΕΑ μπορεί να παρέχεται face to face ή online και πρέπει 

να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλύπτει ένα σημαντικό εύρος των ανώτερων 

διαφορετικών ρόλων των εκπαιδευτικών και να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 

συνιστώμενων από την κυβέρνηση προτεραιοτήτων, των προτεραιοτήτων των 

σχολείων και των επιμορφούμενων κατά την επιλογή των προγραμμάτων ΕΑ. Αν 

και συνήθως παρατηρούνται εντάσεις μεταξύ των διαφορετικών επιμορφωτικών 

προτεραιοτήτων που προτείνονται από τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους 

φορείς, την κυβέρνηση, το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, μπορούν να 

επιτευχθούν δημοκρατικές αποφάσεις στην επιλογή και οργάνωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έτσι, εφιστούν την προσοχή στους οργανωτές 

των προγραμμάτων ΕΑ, ώστε: 

α) Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων του σχολείου και των 

επιμορφούμενων, κατά την επιλογή προγραμμάτων ΕΑ. 

β) Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των συνιστώμενων από την κυβέρνηση 

προτεραιοτήτων και των προτεραιοτήτων των σχολείων 
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γ) Οι μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΑ να ανταποκρίνεται 

στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  

δ) Να έχει ληφθεί υπ' όψιν όλο το εύρος των διαθέσιμων πηγών ΕΑ και να 

καλύπτεται ένα σημαντικό εύρος των διαφορετικών ρόλων των 

εκπαιδευτικών. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, για να αποδώσει ένα σχέδιο 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να κινείται σε δύο 

άξονες (Μαυρογιωργος 1996 ): 

 Ένας άξονας παροχών προς τους αναπτυσσόμενους (εκπαίδευση, 

επιμόρφωση, άδειες, μισθολογική βελτίωση κλπ) και 

 Ένας άξονας απαίτησης για «επιστροφή» των παροχών στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό (βελτίωση δουλειάς, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάληψη 

πρωτοβουλιών κτλ.). 

Στο προσκήνιο της συζήτησης και της έρευνας σήμερα βρίσκεται το ζήτημα της 

επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και η διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητάς τους, Η ΕΑ των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην επιτυχή 

ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο σήμερα. 

προάγοντας την ετοιμότητά τους να εκπληρώσουν τους πολλαπλούς ρόλους τους. 

Μάλιστα, η ικανότητα των επαγγελματιών να εμπλακούν σε συνεχιζόμενη, 

υψηλής ποιότητας επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί χαρακτηριστικό των 

οργανισμών εκείνων που είναι γνωστοί για την υψηλή τους απόδοση και οι οποίοι 

χαίρουν, όχι τυχαία, της εμπιστοσύνης του κοινού (Tippelt, 1999, σ. 39:40) 
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Επίλογος  1
ου 

 μέρους 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, εξετάσαμε και αποσαφηνίσαμε 

εννοιολογικά ζητήματα, καθως επίσης και τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα, 

που αφορούν το Νέο Επαγγελματικό περιβάλλον, την Επαγγελματική Προσαρμογή 

των Εκπαιδευτικών, ζητήματα που σχετίζονται με την Επαγγελματική τους 

Ανάπτυξη, καθώς κατά την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας εντοπίσαμε μεγάλη 

σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στους διάφορες έννοιες, όρους και 

συμπεράσματα εμπειρικών μελετών. Για την αναζήτηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιογραφικές βάσεις Educational Resources 

Information Center (ERIC), ο διαδικτυακός κατάλογος βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον εντοπισμό συναφών βιβλίων, εργασιών και 

περιοδικών, η μηχανή αναζήτησης Google προκειμένου να συγκεντρωθεί το 

πρωτογενές υλικό της έρευνας. Κατά την εξέταση του συγκεντρωθέντος υλικού, 

εντοπίστηκαν στην βιβλιογραφία πολλές δευτερογενείς πηγές οι οποίες συντέλεσαν 

στην ολοκλήρωση της μελέτης, της σύνθεσης και συγγραφής του κεφαλαίου αυτού, 

και της κατανόησης της αναγκαιότητας εκπόνησης της παρούσας εμπειρικής 

έρευνας.
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Εισαγωγή  2ου μέρους 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας διαρθρώνεται στα τέσσερα τελευταία κεφάλαια 

που ακολουθούν, τα οποία διαπραγματεύονται το ερευνητικό πλαίσιο εντός του 

οποίου διεξήχθη η παρούσα έρευνα. Το ερευνητικό πλαίσιο ουσιαστικά  παρέχει 

ένα διευκολυντικό περιβάλλον σχεδιασμού, οργάνωσης προγραμματισμού και 

διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη του 

σκοπού της έρευνας. Έτσι στα κεφάλαια που ακολουθούν, συζητούνται θέματα 

ορισμού  και αποτύπωσης του ερευνητικού ζητήματος, της μεθοδολογικής 

προσέγγισης -  με τα επί μέρους στάδιά της - που υιοθετήθηκε, την ανάλυση των 

δεδομένων που παρήχθησαν από την εφαρμογή των προαναφερόμενων σταδίων 

της ερευνητικής διαδικασίας με τα επακόλουθα αποτελέσματα, καθώς και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα αυτά.. Επίσης αναφέρονται 

οι περιορισμοί που προέκυψαν κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, 

διατυπώνονται προτάσεις για την  βελτίωση και λύση του ερευνητικού ζητήματος 

και εντέλει η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παροχή προτάσεων και 

χάραξη κατευθύνσεων περαιτέρω σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, 

παραδίδοντας την σκυτάλη σε άλλους ερευνητές. 
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4.1 Η προσέγγιση της έρευνας ως πρόβλημα προς επίλυση 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδείχτηκαν μια σειρά 

ζητημάτων ή προβλημάτων, τα οποια απετέλεσαν τις κύριες περιοχές 

ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας. Πριν όμως παρουσιαστούν τα επιμέρους 

ζητήματα, τα οποία ορίζουν και το πεδίο της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμο να 

προηγηθεί μια σύντομη συζήτηση αναφορικά με το σκεπτικό της παρούσας 

προσέγγισης, όπως προτείνεται από τον Ηughes (2000). 

Κάθε έρευνα αποτελεί ευκαιρία για μία εις βάθος μελέτη ενός ζητήματος, 

το οποίο μπορεί να εξετάζει είτε ένα φυσικό, κοινωνιολογικό ή άλλο φαινόμενο, 

καθώς και τις θεωρίες που το συνοδεύουν, είτε ένα πρόβλημα που αναδύεται στον 

πραγματικό κόσμο της δράσης και επιζητεί επίλυση. Για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας υιοθετήσαμε την προσέγγιση του προβλήματος, 

εκλαμβάνοντάς το ως ειδική περιοχή ενδιαφέροντος, στο οποίο επικεντρώθηκε η 

παρούσα μελέτη προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της. Ακολούθως, 

εξηγείται η σκοπιμότητα κάθε επί μέρους προβλήματος που μας απασχόλησε. 

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μελέτη 

προβλημάτων ή ζητημάτων, τα οποία είτε αναδύονται στην καθημερινή πρακτική 

ως βιώματα και εμπειρίες, είτε αναλύονται στον κόσμο των ιδεών ή θεωρητικό 

κόσμο μέσω της σχετικής δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. Οι δύο αυτοί κόσμοι 

συνδέονται μέσω του πρακτικού και θεωρητικού προβλήματος που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

4.1.1  Το πρακτικό πρόβλημα 

Ο προσδιορισμός του πρακτικού προβλήματος αποτελεί συνήθως το πρώτο 

σημαντικό βήμα σε μια ερευνητική δραστηριότητα και υποδεικνύει είτε μια 

περιοχή άγνωστη που αξίζει να ερευνηθεί, είτε μία περιοχή που έχει ήδη 

ερευνηθεί, ωστόσο εξετάζεται από μία διαφορετική οπτική, είτε προσθέτει νέες 

πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, οριοθετεί και περιορίζει την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στα βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος, τα οποία 

σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόβλημα αυτό. Άρα, απαιτείται, αρχικά, ο 

ακριβής προσδιορισμός και η ανάλυση του πρακτικού προβλήματος, καθώς το
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πρόβλημα αυτό αποτελεί στην ουσία την «καρδιά» της έρευνας. Το πρακτικό 

πρόβλημα ανάλογα με την φύση του περιλαμβάνει δύο επίπεδα προσέγγισης της 

γνώσης που σχετίζεται με αυτό: α) Την εξωτερική προσέγγιση του προβλήματος 

δηλαδή την προσέγγισή του σε σχέση με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον στο 

οποίο αναφύεται, και β) την εσωτερική προσέγγιση δηλαδή την ανάλυση της 

φύσης του προβλήματος αυτή καθαυτή. 

Ουσιαστικά, το πρακτικό πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κενό 

ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων και σε μία εναλλακτική 

υποκειμενική κατάσταση που θα επιτευχθεί μετά την επίλυση και εφαρμογή του 

στην πράξη. Ένα πρακτικό πρόβλημα επιλύεται μέσω μιας παρέμβασης στον 

πραγματικό κόσμο, η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ασφαλώς, η επίλυση του πρακτικού 

προβλήματος εκτείνεται πέρα από τις δυνατότητες του ερευνητή, ωστόσο στο 

πλαίσιο της διερεύνησής του δύναται να εκκινηθεί απ΄ αυτόν, σημείο που 

εγγυάται και την αξία της έρευνας. 

4.1.2   Το θεωρητικό πρόβλημα 

Στόχος του θεωρητικού προβλήματος είναι η κριτική προσέγγιση της σχετικής 

με το πρακτικό πρόβλημα δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, δηλαδή τι είναι γνωστό έως 

τώρα και αξίζει να αναφερθεί. Ουσιαστικά, ο ρόλος του είναι η εξήγηση του 

εξεταζόμενου προβλήματος, χωρίς να προκαλεί πλεονασμό ή σύγχυση, και, 

συνεκδοχικά προς αυτό, ο εντοπισμός των τυχόν κενών στην υφιστάμενη γνώση. Τα 

κενά αυτά αποτελούν ασυνέχεια στην υπάρχουσα γνώση, είτε αυτή αφορά 

επιστημονικές θεωρίες και ερευνητική δραστηριότητα, είτε πρακτικές που 

εφαρμόζονται και σχετίζονται με το πρακτικό πρόβλημα της έρευνας. 

4.1.3   Το ερευνητικό πρόβλημα 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η έρευνα εκκινείται με τον ορισμό ενός πρακτικού 

προβλήματος Το πρακτικό πρόβλημα αναφύεται στον πραγματικό κόσμο, στην 

καθημερινή πρακτική και μπορεί να περιλαμβάνει κόστος σε αποτελέσματα, 

χρήματα, χρόνο, ψυχική υγεία κλπ. Ένα πρακτικό πρόβλημα επιλύεται μέσω μιας 

παρέμβασης στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, πριν την επίλυση του πρακτικού 

προβλήματος απαιτείται ο προσδιορισμός και επίλυση του ερευνητικού
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προβλήματος. Το ερευνητικό πρόβλημα, σε αντίθεση με το πρακτικό, αναφύεται 

στη σκέψη του ερευνητή και πρέπει να επιλυθεί από αυτόν, μετά από ενδελεχή 

εξέταση και κατανόηση του πρακτικού και θεωρητικού προβλήματος. Ωστόσο, η 

επίλυση του ερευνητικού προβλήματος δεν επιλύει ολοκληρωτικά το πρακτικό 

πρόβλημα. καθώς η επίλυση του δεν περιλαμβάνει την εφαρμογή του στον 

πραγματικό κόσμο. Η επίλυση του ερευνητικού προβλήματος συνεισφέρει, 

προσθέτοντας στην υπάρχουσα γνώση ή στην καλύτερη κατανόηση του 

πρακτικού προβλήματος, ενώ για την επίλυση του απαιτείται επιπλέον η 

υιοθέτηση και εφαρμογή της προαναφερόμενης λύσης από όλους τους 

κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται από το πρόβλημα και αυτό σαφώς 

υπερβαίνει τις υποχρεώσεις και δυνατότητες του ερευνητή. 

Το ερευνητικό πρόβλημα προκύπτει από το πρακτικό και θεωρητικό 

πρόβλημα και περιγράφει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι προσπαθεί 

να πετύχει η έρευνα. Αποτελεί δηλαδή, μια πιο εμπεριστατωμένη περιγραφή του 

κύριου σκοπού της ερευνητικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μια σύνοψη 

του τί προσπαθεί να επιτύχει η έρευνα, καθώς επίσης τους κύριους, και 

δευτερεύοντες στόχους της. 

4.1.4  Οι ερευνητικές ερωτήσεις 

Οι ερευνητικές ερωτήσεις αποτελούν το σκελετό της ερευνητικής 

δραστηριότητας και συνιστούν την τεχνική, μέσω της οποίας διευκολύνεται η 

επίλυση του ερευνητικού προβλήματος. Έχουν την μορφή εστιασμένων 

ερωτήσεων που ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας. Το σχήμα που 

ακολουθεί δείχνει τη σχέση μεταξύ πρακτικού, θεωρητικού και ερευνητικού 

προβλήματος, καθώς και των ερευνητικών ερωτήσεων που θα μας απασχολήσουν 

στο κεφάλαιο αυτό. 
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Σχήμα 4.1: Σχέση μεταξύ πρακτικού θεωρητικού, ερευνητικού προβλήματος 

και ερευνητικών ερωτήσεων 

    

 Ορισμός πρακτικού προβληματος 
  

  Ορισμός ερευνητικού προβλήματος   

Ορισμός ερευνητικών ερωτήσεων 
  

  
Ορισμός θεωρητικού προβλήματος 
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4.2 Ορισμός της έρευνας 

4.2.1  Το πρακτικό πρόβλημα της έρευνας 

Όπως έχει συζητηθεί έως τώρα, σημείο εκκίνησης αλλά και μοχλός 

προώθησης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων είναι ο εκπαιδευτικός. Η 

ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος συνδιαμορφώνει τη σχολική πραγματικότητα και 

συμβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και στην 

αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. 

Στις νεωτερικές κοινωνίες, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από σχετική 

σταθερότητα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν διαφορετικός απο το σημερινό 

ρόλο που καλείται να αναλάβει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, καθώς οδηγός του 

ήταν οι αξίες και επιστημολογικές αρχές της εποχής. Στη σύγχρονη κοινωνία, την 

κοινωνία της γνώσης, η οποία διαμορφώνεται μέσα από την αμφισβήτηση των 

αξιών και των δεδομένων, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα δύσκολος, 

προκλητικός και πολλαπλός (Ματσαγγούρας, και Κασούτας, 2007). 

Υπενθυμίζουμε ότι οι Νeil and Morgan (2003)
5
,  μελετώντας το εύρος των 

δυνατών ρόλων που σήμερα καλείται να διαδραματίσει ένας σύγχρονος 

εκπαιδευτικός, καθόρισαν τους ακόλουθους 12 διαφορετικούς ρόλους που, κατά 

τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν:  

1. Communicator: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες, οι οποίες αναφέρονται στο σύνολο των γραπτών, προφορικών και 

εικονικών νοημάτων, που αποσκοπούν να επηρεάσουν τις ιδέες, τα 

συναισθήματα, τις πράξεις και τη συμπεριφορά όλων των ατόμων με τους 

οποίους αλληλεπιδρά καθημερινά στα πλαίσια της εργασίας του, όπως 

μαθητές, γονείς, συναδέλφους, προϊσταμένους, εξωτερικούς φορείς. 

2. Subject expert: Ειδήμων, κάτοχος των γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται 

του ευρύτερου γνωστικού πεδίου της ειδικότητάς του. 

                                                             
5

  Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι συμμεριζόμαστε την οπτική των ερευνητών αυτών 
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3. Subject teacher: Παιδαγωγικά επαρκής, υπό την έννοια του να είναι κάτοχος 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας που απαιτούνται κατά την 

διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητάς του. 

4. Classroom manager: Διαχειριστής και επόπτης της τάξης, Για το ρόλο αυτό, 

απαιτούνται ικανότητες διαχείρισης της δυναμικής της τάξης, και των 

προβλημάτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό,  οργάνωση και 

έλεγχο της σχολικής τάξης και την καθοδήγηση των μαθητών, ώστε να 

εξασφαλιστεί η επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων. 

5. Pastoral tutor: Καθοδηγητής, σύμβουλος και υπεύθυνος για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, όπως 

ναρκωτικά, ρατσισμό, ζητήματα υγείας, κ.λπ.  

6. Administrator: Διευθυντής. Ο ρόλος αυτός απαιτεί ηγετικές ικανότητες, όπως 

ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης, εισαγωγή νέων διοικητικών συστημάτων, 

προσανατολισμός σε νέα οργανωσιακή κουλτούρα,, υποκίνηση προσωπικού  κ.λπ. 

7.  Manager of other teachers: Ικανότητες διοίκησης, στην περίπτωση ανάληψης 

θέσης μεσαίου στελέχους της διοικητικής ιεραρχίας (προϊστάμενοι). 

8. Team member: Ως μέλος ομάδας, συνεργάζεται καθημερινά με συναδέλφους 

αλλά και μαθητές για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

9. School member: Ως μέλος της σχολικής μονάδας, συνεργάζεται με όλο το 

προσωπικό της σχολικής μονάδας για την επίτευξη των στόχων της. 

10 Representative of a department: Ως εκπρόσωπος τμήματος ή ολόκληρης της 

σχολικής μονάδας, κατά την ανάληψη υπευθυνοτήτων και δραστηριότητων 

εκτός τάξης πχ. επαφή με άλλους συναδέλφους, ενημέρωση γονέων, επαφή με 

εξωτερικούς φορείς. 

11  Researcher: Ερευνητής 

12  Deliverer of government policies: Φορέας κυβερνητικής πολιτικής. 

Αν σε αυτούς τους ρόλους προστεθεί και εκείνος του δημόσιου υπάλληλου, 

τον οποίο αποκτά με τον διορισμό του, προκύπτουν οι 13 βασικοί ρόλοι που 

καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
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Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σε κάθε έναν από τους ανώτερους ρόλους 

αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων της σχολικής μονάδας, 

αλλά και της επιτυχίας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και πολιτικής. 

 Θεωρούμε ότι ο βαθμός ΕΠ σχετίζεται με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

να εκπληρώσουν τους προαναφερόμενους ρόλους. Καθώς η Ε.Π του εκπαιδευτικού 

αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που περιλαμβάνει αντίρροπες μεταβλητές, η 

ανισόρροπη αυξομείωση των τιμών κάθε μιας από τις μεταβλητές αυτές επηρεάζει 

αρνητικά τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού, δυσχεραίνοντας την ομαλή 

προσαρμογή του στο περιβάλλον εργασίας, έχοντας, κατ’ επέκταση, άμεσο 

αντίκτυπο στην εκπλήρωση των ανώτερων ρόλων. Επιπρόσθετα, τα νέα μέτρα της 

κυβέρνησης, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής λιτότητας για την 

εξοικονόμηση πόρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, έχουν ως 

αποτέλεσμα των επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών και τη 

διαμόρφωση ενός ασταθούς εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 

καλούται να προσαρμοστούν δυσχεραίνοντας επιπρόσθετα την ΕΠ τους. 

Θεωρούμε επίσης ότι τα προγράμματα ΕΑ θα πρέπει να διασυνδέονται με 

τους νέους ρόλους, που επιφορτίζεται ο εκπ/κος στο ΝΕΠ. Οι Ματσαγγούρας και 

Κασούτης, (2007), υποστηρίζουν ότι «βασική επιδίωξη των μετανεωτερικών 

προγραμμάτων ΕΑ είναι να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να τοποθετηθεί διαλεκτικά 

στα μείζονα ηθικά και πολιτικά ζητήματα και να αποκτήσει τις απαιτούμενες 

στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις, που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικών 

με πολύπλοκες, ρευστές, διλληματικές καταστάσεις που ενδημούν στην εκπαίδευση. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει ο εκπαιδευτικός να διαχειρίζεται τις αλλαγές και 

την εναλλακτικότητα στους ρόλους, τις γνώσεις, τους τρόπους μάθησης, την φύση 

του πληθυσμού των μαθητών, τις απαιτήσεις της σχολικής μονάδας και της 

κεντρικής διοίκησης, τις απαιτήσεις παραγόντων εκτός του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά και τις απαιτήσεις επαγγελματικής του εξέλιξης». 

Έτσι, η ΕΠ και η ΕΑ, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες και 

αλληλοσυμπληρούμενες, καθώς η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης. 

Συνεπώς, υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ τους, με την έννοια ότι η ΕΑ 

αναδεικνύεται ως η στρατηγική που συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλης
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συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης, η οποία προωθεί την ομαλή ΕΠ των 

εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στους 

πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν στο ΝΕΠ, καθώς συνδέεται με 

τα τρέχοντα επίπεδα ψυχολογικής επάρκειας και λειτουργικότητας των 

εκπαιδευτικών και της δυνατότητάς τους να ικανοποιήσουν τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η οργάνωση κατάλληλα σχεδιασμένων 

προγραμμάτων ΕΑ των εκπαιδευτικών καθίσταται θεμελιώδης παράγοντας 

προώθησης της ΕΠ στό ΝΕΠ και κατ' επέκταση της επιτυχίας της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Επιπλέον, απαιτείται ο μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας σε 

αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοδιοικούμενο σύστημα, στόχος που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 

(Χατζηπαναγιώτου, 2003) και της παρότρυνσή τους να συμμετέχουν σε δράσεις 

που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 

σχολείου, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους (Πετρίδου, 

2003), οι οποίοι, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα διοίκησης, αποτελούν τους 

τελικούς «πελάτες» στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες τους. Συνεπώς, η 

ικανοποίηση των αναγκών τους συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Δυστυχώς όπως συζητήθηκε και στο 3
ο
 κεφάλαιο, το Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι ένα σύστημα συγκεντρωτικό, με ιεραρχική γραφειοκρατική οργάνωση, 

που αφήνει λίγα περιθώρια στους εκπαιδευτικούς για επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, 

υπάρχει έλλειψη συστηματικής ΕΑ και άσκησης του μελλοντικού και του εν ενεργεία 

εκπαιδευτικού σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή σχολική πρακτική. Το 

θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο 

πλαισιο της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος 

παρά των μαθητών και παρότι πολλες φορές χρησιμοποιείται ο όρος ΕΑ των 

εκπαιδευτικών, στην πραγματικότητα οι σχετικές δράσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε 

επιμορφωτικές προσεγγίσεις και πρακτικές (Χατζηπαναγιώτου, 2003).  

Ομοίως, όπως επισημαίνεται από την Διατμηματική Επιτροπή για τη 

μορφωτική αυτοτέλεια του Λυκείου και το Διάλογο για την Παιδεία του
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.eduportal.gr/modules.phps), η 

αξιολόγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 

σήμερα αποκάλυψε ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Συγκεκριμένα, η 

αποτίμηση του υπάρχοντος πλαισίου και της έως σήμερα εφαρμογής 

προγραμμάτων επιμόρφωσης από σχετικές έρευνες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα συγκροτημένο και προσδιορισμένο με ακρίβεια 

σύστημα επιμόρφωσης, το οποίο θα διαθέτει συνέχεια, συνέπεια και θα λαμβάνει 

υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, η κριτική της επιμορφωτικής πρακτικής συνοψίζεται 

από τους Καραγιάννη και συν, (2004), ως εξής:  α) Συγκεντρωτισμός. Το 

Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει για όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον 

θεσμό, όπως επιμορφωτές, επιμορφούμενους, το πρόγραμμα και τη διαδικασία. β) 

Οι επιμορφωτικοί φορείς και οι πρακτικές τους μιμούνται την εκπαιδευτική 

διαδικασία που απευθύνεται σε μαθητές, ωστόσο οι επιμορφούμενοι είναι 

ενήλικες εκπαιδευτικοί που διαθέτουν εμπειρία άρα η εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

καταλληλότερη. γ) Τα επιμορφωτικά προγράμματα  παρέχουν έναν συγκεκριμένο 

κατάλογο γνωστικών αντικειμένων που δεν ανταποκρίνεται πάντα στις 

πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού, δ) Βασικό κίνητρο συμμετοχής του 

εκπαιδευτικού στα προγράμματα αυτά παραμένει η εξέλιξη του εκπαιδευτικού ως 

στέλεχος της εκπαίδευσης. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΠ των εκπαιδευτικών πλήττεται 

επιπλέον και από τα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί, και του ασταθούς 

εργασιακού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στα πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής 

ύφεσης,  αποδυναμώνοντας περισσότερο την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

Τα ζητήματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα ιδιαίτερου προβληματισμού 

κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων ΕΑ καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη 

εμπειρία, και ασφαλώς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως ειδικές θεματικές ενότητες 

στο περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΑ. 

Στο πλαίσιο των ανώτερων παραδοχών και από την επίσημη πολιτεία 

πλέον, η μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει ήδη 

δρομολογηθεί με το νέο “Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης” των εκπαιδευτικών
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που προωθείται από το ΥΠΔΜΘ, στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου, ζήτημα που συζητήθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, όπως αναφέρεται από την Πανελλήνια Ένωση 

Σχολικών Συμβούλων, (2011, http://www.alfavita.gr/artro.php?id=30607), αλλά 

και από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, συνδικαλιστικού οργάνου 

του εκπαιδευτικού προσωπικού των πανεπιστημίων της χώρας, (2010, 

http://paspif.gr/protaseis-posdep-gia-to-meizon-progra/), το νέο Μείζον 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, δεν προσανατολίζεται στην φιλοσοφία 

της διαρκούς ΕΑ αλλά διατηρεί τις ίδιες ακριβώς δομές και μορφές υλοποίησης 

των αναποτελεσματικών επιμορφωτικού τύπου προγραμμάτων του παρελθόντος. 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα απουσιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα ΕΑ 

των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία να 

ανταποκρίνονται σε όλους τους ρόλους που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αναλάβουν στο ΝΕΠ. Στη θέση αυτών των προγραμμάτων σχεδιάζονται και 

προωθούνται προγράμματα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, που έχουν τον 

χαρακτήρα της επιμόρφωσης, τα οποία όπως έχουμε ήδη συζητήσει, σχετίζονται 

με μεμονωμένα και αποσπασματικά αντικείμενα σε διάφορες χρονικές στιγμές, 

ανάλογα με τις πηγές χρηματοδότησης και δε συνδέονται με όλους τους δυνατούς 

ρόλους που εμπλέκονται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διατηρώντας την ίδια 

φιλοσοφία και πρακτική των επιμορφωτικών προγραμμάτων του παρελθόντος, 

όπως το Μείζον Πρόγραμμα επιμόρφωσης που προωθείται από το ΥΠΔΜΘ. 

Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, παρατηρείται πλημμελής υποκίνηση και 

παροχή κινήτρων του εκπαιδευτικού προσωπικού να εμπλακεί στα προγράμματα 

αυτά, με άμεση επίπτωση στην ΕΠ και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

ανταποκριθούν στους ανώτερους ρόλους.  

Επιγραμματικά, είναι ευρέως αποδεκτό ότι αν και οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας της μεταρρύθμισης και της 

αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης, ωστόσο απουσιάζουν 

ολοκληρωμένα προγράμματα ΕΑ που θα προωθήσουν την ΕΠ, αλλά και την 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ως προς όλους τους επαγγελματικούς ρόλους που 

καλούνται να αναλάβουν. 
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Υπό την επήρεια όλων των προαναφερόμενων συνθηκών αναδύεται το 

πρακτικό πρόβλημα της παρούσας έρευνας, το οποίο αφορά το ζήτημα της 

προώθησης της ΕΠ και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να αναλάβουν 

τους σύγχρονους επαγγελματικούς ρόλους που επιφορτίζονται στο ΝΕΠ της 

Κοινωνίας της Γνώσης. 

Η επίλυση του ανώτερου πρακτικού προβλήματος έγκειται στο σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ΕΑ, που θα 

ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των σύγχρονων επαγγελματικών ρόλων των 

εκπαιδευτικών και θα επιτρέπει την επιλογή των μορφών ΕΑ που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

4.2.2  Θεωρητικό πρόβλημα της έρευνας 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στα ζητήματα της Επαγγελματικής 

Προσαρμογής και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύχθηκε η σχετική 

με το πρακτικό πρόβλημα δημοσιευμένη βιβλιογραφία η οποία αποτελεί το ένα 

σκέλος του θεωρητικού προβλήματος
6
 και προσδιορίστηκαν οι βασικές έννοιες που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η σύγχρονη 

θεωρητική και ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά τα ζητήματα της Κοινωνίας της 

γνώσης, του ΝΕΠ, τους ρόλους που εμπλέκονται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

καθ' όλην τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, τη σημασία της υποκίνησης του εκπαιδευτικού 

δυναμικού για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, την ΕΠ και την 

ΕΑ των εκπαιδευτικών. Ακολούθως, συνεκδοχικά προς το πρακτικό πρόβλημα 

συζητείται τι δεν είναι γνωστό στην βιβλιογραφία και αποτελεί κενό στην 

υφιστάμενη γνώση, ο τρόπος με τον οποίο, μέσω της παρούσας έρευνας, 

γεφυρώνονται τα ανώτερα κενά θεμελιώνοντας στην ουσία και το ερευνητικό 

πρόβλημα που ακολουθεί και τέλος, ποιες είναι οι επιρροές και οι προσεγγίσεις που 

υιοθετούνται στην παρούσα εργασία από την έως τώρα δημοσιευμένη βιβλιογραφία. 

                                                             
6
 Κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να αποσαφηνιστούν όλες οι 

εμπλεκόμενες έννοιες οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας  ενώ στο παρόν 

κεφάλαιο  παρουσιάζεται  υπόλοιπο μέρος του θεωρητικού  προβλήματος, αυτό που αφορά τα 

κενά στην γνώση.  
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4.2.2.1  Κενά στην επιστημονική Γνώση 

Είναι φανερό από την συζήτηση του πρακτικού προβλήματος που προηγήθηκε 

ότι, στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να σχετίζονται με τη φιλοσοφία της ΕΑ και να 

ανταποκρίνονται σε όλους τους δυνατούς ρόλους που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αναλάβουν υπό την πίεση των προταγμάτων της κοινωνίας της Γνώσης. Φυσικά, η 

έλλειψη αυτή έχει επιπτώσεις στην ΕΠ και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

εκπληρώσουν συγκεκριμένους ρόλους. Απαιτείται, λοιπόν, η οργάνωση ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου ΕΑ των εκπαιδευτικών, το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τον 

βαθμό ετοιμότητας σε κάθε ρόλο και το επίπεδο ΕΠ.  

Σύμφωνα με τους Neil and Morgan, (ο.π.), είναι σημαντικό οι διοργανωτές 

των προγραμμάτων ΕΑ να μεριμνούν ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του σχολείου και των επιμορφούμενων κατά την επιλογή 

προγραμμάτων ΕΑ, όπως επίσης μεταξύ των συνιστώμενων από την κυβέρνηση 

προτεραιοτήτων και των προτεραιοτήτων των σχολείων, να έχει ληφθεί υπόψη 

όλο το εύρος των διαθέσιμων πηγών ΕΑ, να καλύπτεται ένα σημαντικό εύρος των 

διαφορετικών ρόλων των εκπαιδευτικών και, τέλος να επιλέγονται οι μορφές ΕΑ 

που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Βέβαια, κάθε μία από τις παραπάνω θέσεις ορίζει νέα πρακτικά 

προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα προκειμένου να 

επιλυθούν και δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια της έκτασης της παρούσας εργασίας 

να εξεταστούν. 

Έτσι, στα πλαίσια του συγκεκριμένου πρακτικού προβλήματος που 

διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία, τα κενά που αναδύονται στην 

επιστημονική γνώση συνάδουν με το γεγονός ότι: 

α) δεν είναι γνωστός ο βαθμός ΕΠ των εκπαιδευτικών στο ΝΕΠ, που 

υποδεικνύει και τα τρέχοντα επίπεδα λειτουργικότητας τους 

β) δεν λαμβάνονται υπόψη, από τους αρμόδιους φορείς για την ΕΑ των 

εκπαιδευτικών, όλοι οι δυνατοί ρόλοι που εμπλέκονται στο επάγγελμα του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού 
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γ) δεν είναι γνωστά τα επίπεδα ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε κάθε έναν 

από τούς ρόλους που καλούνται να εκπληρώσουν 

δ) δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα  ΕΑ των εκπαιδευτικών που να 

σχετίζονται με όλους τους ανώτερους ρόλους 

ε) Δεν είναι γνωστό εάν πράγματι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ και ποιά κίνητρα τους κινητοποιούν 

προς αυτήν την κατεύθυνση.  

4.2.3 Το ερευνητικό πρόβλημα 

Μέσω της παρούσας έρευνας επιχειρήσαμε να γεφυρώσουμε τα ανώτερα 

κενά τα οποία θεμελιώνουν το ερευνητικό πρόβλημα, υιοθετώντας προσεγγίσεις 

και πρακτικές ερευνητών που ασχολήθηκαν με τα προαναφερόμενα ζητήματα, τα 

οποία εξετάστηκαν κατά τη μελέτη της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. 

Συγκεκριμένα: 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών  

χρησιμοποιήσαμε την ειδική κλίμακα μέτρησης της ΕΠ για εκπαιδευτικούς, η 

οποία αναπτύχθηκε από τους Παπάνη και Γιαβρίμη, (2007), υιοθετώντας 

ασφαλώς και την οπτική τους όσον αφορά την θεωρία ΕΠ, η οποία αναλύθηκε 

εκτενώς στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας που περιλαμβάνει την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους ερευνητές 

αυτούς, η Ε.Π του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που 

αναλύεται στους οκτώ επί μέρους παράγοντες που παρουσιάστηκαν στο 2
ο
 

κεφάλαιο, οι οποιοι   επηρεάζουν  την λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού κατά 

την εξάσκηση της εργασίας του και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητά του. 

Μέσω της διερεύνησης του βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών επιχειρήθηκε η 

ανάδειξη των ψυχολογικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των επιπέδων 

λειτουργικότητάς τους.  

Όσον αφορά το εύρος των δυνατών ρόλων που εμπλέκονται στο σύγχρονο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού υιοθετήσαμε την προσέγγιση των Νeil and Morgan. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς (2003:79), η ΕΑ μπορεί να σχετισθεί με κάθε 

έναν από τους ρόλους που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν και ως εκ 

τούτου ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων θα πρέπει να
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ανταποκρίνεται στους ρόλους αυτούς. Στα πλαίσια αυτά, καθόρισαν τους 12 

διαφορετικούς ρόλους - στους οποίους ήδη έχουμε αναφερθεί εκτενώς- και που οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν. Επιπλέον, θα συμπεριλάβαμε στους 

ρόλους αυτούς και αυτόν του δημοσίου υπαλλήλου, τον οποίον καλείται να 

επιτελέσει ο Ελλήνας εκπαιδευτικός της δημόσιας Β/θμιας εκπαίδευσης, ο οποίος 

αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας Έτσι προκύπτουν οι 13 

σύγχρονοι ρόλοι τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανάλάβουν στο 

ΝΕΠ της σύγχρονης κοινωνίας. 

Οσον αφορά την ΕΑ των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τους 13 

προαναφερθέντες ρόλους, διερευνήσαμε την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σε 

κάθε έναν από τους ξεχωριστούς ρόλους,  ώστε να προκύψουν οι περιοχές ΕΑ 

που προτάσσονται από τους ίδιους τους εκπ/κούς ως χρήστες των προγραμμάτων 

αυτών και παράλληλα - δανειζόμενοι από τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας -  οι πελάτες στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα αυτά. Κατά 

συνέπεια, η ικανοποίησή τους σχετίζεται άμεσα με την επιτυχία και την ποιότητα 

των προγραμμάτων αυτών. Επίσης διερευνήσαμε τα κίνητρά τους να 

συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά. 

4.2.3.1 Ερευνητικές παραδοχές 

Είναι φανερό από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι η ΕΑ και η  ΕΠ 

των εκπαιδευτικών, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες και 

αλληλοσυμπληρούμενες, καθώς η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης. Έτσι η 

παρούσα εργασία βασίστηκε στη θεμελιώδη παραδοχή, ότι υπάρχει άρρηκτη 

σχέση και συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΑ, της ΕΠ και της ετοιμότητας 

ανάληψης των σύγχρονων επαγγελματικών ρόλων των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, η ΕΑ 

αναδεικνύεται ως η στρατηγική που συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλης 

συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης που προωθεί την ομαλή ΕΠ των εκπαιδευτικών, 

ενισχύοντας την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους που 

καλούνται να αναλάβουν, κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Επίσης στο 

πλαίσιο της ανώτερης σχέσης, ο προσδιορισμός του βαθμού ΕΠ υποδεικνύεται ως η 

τεχνική που συμβάλλει στην ανάδειξη των τρεχόντων επιπέδων ψυχολογικής επάρκειας
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και λειτουργικότητας των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, της δυνατότητάς τους να 

ικανοποιήσουν τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 4.2.3.2  Αιτιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης του προβλήματος 

Σε σχέση με το πρακτικό και θεωρητικό πρόβλημα που έχει ήδη συζητηθεί, 

η παρούσα μελέτη εξετάζει το ζήτημα της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να 

εκπληρώσουν τον ρόλο τους από μια διαφορετική οπτική. Κατ' αρχήν, θεωρούμε 

ότι ο προσδιορισμός του βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί το 

σημείο εκκίνησης οποιουδήποτε εγχειρήματος ΕΑ εκ μέρους της πολιτείας, αλλά 

και όλων των μελετητών που ασχολούνται με το αντικείμενο της ΕΑ των 

εκπαιδευτικών, καθώς αναδεικνύει τα τρέχοντα επίπεδα ψυχολογικής επάρκειας 

και λειτουργικότητας των εκπαιδευτικών και άρα της δυνατότητάς τους να 

ικανοποιήσουν τους στόχους της τρέχουσας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  

Επίσης, θεωρούμε ότι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να εκπληρώσουν 

τους ρόλους τους, δεν επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των επιχειρούμενων 

επιμορφωτικού τύπου βραχύχρονων προγραμμάτων που απευθύνονται στο 

σύνολο των εκπαιδευτικών και αποσκοπούν στη γρήγορη αναπροσαρμογή των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Στην θέση αυτών των 

προγραμμάτων, προτείνουμε την ανάπτυξη μακροχρόνιων προγραμμάτων, ει 

δυνατόν δια βίου, που στοχεύουν τόσο στην εκμάθηση, αλλά και στην ευρύτερη 

κατανόηση και αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών, στο 

πλαίσιο της φιλοσοφίας της διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης, με έμφαση 

στην εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών του εκπαιδευτικού και της 

διαφοροποιημένης προσέγγισης της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Σύμφωνα πάντα με την οπτική αυτή, προτείνουμε την διασύνδεση κάθε 

ενός από τους δυνατούς ρόλους που εμπλέκονται στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού με τους επιμέρους σχετικούς τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑ μπορεί να σχετισθεί με κάθε έναν από τους 

ανώτερους ρόλους, καθώς περιλαμβάνουν διαφορετικές αρμοδιότητες και 

υπευθυνότητες, άρα και διαφορετικές μορφές ΕΑ των εκπαιδευτικών, ώστε να 

προκύψει ένα σχέδιο ΕΑ που να ανταποκρίνεται πλήρως σε όλους τους ρόλους. 
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Συμπληρωματικά, η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων και 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ετοιμότητά τους σε κάθε έναν από 

τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, έγκειται στην πεποίθηση ότι η 

αποκάλυψη των ελλείψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ετοιμότητά τους 

να ανταποκριθούν σε κάθε ρόλο, θα συμβάλλει στην ανάδειξη των περιοχών ΕΑ 

που προτάσσονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

δεν απαιτείται, αλλά ούτε και όλοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, την ανάπτυξη 

όλων των προαναφερόμενων τομέων ΕΑ ταυτόχρονα, σε ένα δεδομένο χρονικό 

διάστημα που μπορεί να προσδιορίζεται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς 

φορείς. Υιοθετείται έτσι, η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών του 

εκπαιδευτικού και η διαφοροποιημένη προσέγγιση της Επαγγελματικής τους 

Ανάπτυξης όπως έχει ήδη συζητηθεί (πχ η ανάπτυξη διευθυντικών ικανοτήτων 

ενδιαφέρει μόνο τα στελέχη της εκπαίδευσης, κάποιοι εκπ/κοί μπορεί να έχουν 

αναπτύξει ήδη κάποιες δεξιότητες με ατομική τους πρωτοβουλία). Θα πρέπει, 

ωστόσο, να παρέχεται διαρκώς στο εκπαιδευτικό δυναμικό η ευκαιρία ΕΑ και 

υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη των κινήτρων να συμμετάσχουν σε αυτά 

μέσω κατάλληλων στρατηγικών υποκίνησης, καθώς σύμφωνα με την Πετρίδου, 

(2006), «η υποκίνηση αναφέρεται στην παροχή κινήτρων στο άτομο ώστε να 

αποκτήσει τη δυναμική που θα το ωθήσει να συμπεριφερθεί κατά τον επιθυμητό 

τρόπο, εκπληρώνοντας τις ανάγκες του μέσω της ικανοποίησης των ατομικών του 

στόχων και προάγοντας έτσι την ικανοποίηση από την εργασία. Πρόκειται, δηλαδή, για 

μία διαδικασία, η οποία ενεργοποιεί το σύνολο των σχέσεων αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγκών, κινήτρων, στόχων και συμπεριφοράς. Ωστόσο, οι 

σχέσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά, 

γιατί οι άνθρωποι επιζητούν διαφορετικά κίνητρα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, 

τόσο επειδή διαφέρουν μεταξύ τους, όσο και επειδή τα κίνητρα διαφοροποιούνται σε 

διαφορές χρονικές περιόδους της ζωής τους. Επίσης, τα κίνητρα χάνουν την υποκινητική 

τους δράση όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες, αλλά και όταν ικανοποιούνται και γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει να τίθενται διαρκώς νέοι στόχοι. Κατά συνέπεια, τίθεται το πρόβλημα 

του προσδιορισμού και επαναπροσδιορισμού των κινήτρων των εργαζομένων – στην 

περίπτωσή μας των εκπαιδευτικών - προκειμένου να αισθάνονται ικανοποιημένοι με την
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 εργασία τους και να αναπτύξουν την κατάλληλη συμπεριφορά που να ικανοποιεί τόσο τους 

προσωπικούς τους στόχους, όσο και τους στόχους της οργάνωσης». 

Συμφωνώντας με την παραπάνω συγγραφέα, ο προσδιορισμός του βαθμού ΕΠ 

αποτελεί ένα χρήσιμο δείκτη της τρέχουσας λειτουργικότητας, των κινήτρων, της 

εργασιακής ικανοποίησης και της ψυχολογικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να 

ικανοποιήσουν τόσο τους προσωπικούς τους στόχους όσο και τους στόχους του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, συνδυαστικά με την διερεύνηση της 

ετοιμότητας ανάληψης όλων των δυνατών επαγγελματικών  ρόλων, καθώς και των 

διαφοροποιημένων αναγκών για ΕΑ που προτάσσονται από τους εκπαιδευτικούς την 

τρέχουσα χρονική συγκυρία, η προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΑ των εκπαιδευτικών 

υπερβαίνει τους ψυχολογικούς παράγοντες και εκτείνεται σε όλο το εύρος των ρόλων, 

αναβαθμιζόμενη σε ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα που διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου 

και ανατροφοδότησης, προσαρμογής και αναπροσαρμογής στις πραγματικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών. Η φιλοσοφία της ανώτερης πρότασης υπερβαίνει την περιοριστική 

φιλοσοφία της επιμορφωτικής πολιτικής που προτείνεται από το ΥΠΔΜΘ, η οποία 

στην τρέχουσα μορφή της εκφράζεται από το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πού 

ήδη προωθείται από την επόμενη σχολική χρονιά.  

Στο σχήμα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του 

πρακτικού, θεωρητικού και ερευνητικού προβλήματος της έρευνας: 
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Σχήμα 4.2: Πρακτικό, θεωρητικό και ερευνητικό πρόβλημα της έρευνας 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Εξωτερική προσέγγιση  του προβλήματος:  

ΝΕΠ και νέοι επαγγελματικοί ρόλοι των 

εκπ/κων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Γνώσης, ασταθές εργασιακό περιβάλλον 

λόγω της οικονομικη ύφεσης 

Εσωτερική προσέγγιση του προβλήματος: 

ΕΠ των εκπ/κων στο ΝΕΠ, απουσία 

προγραμμάτων ΕΑ για εκπ/κούς 

διασυνδεδεμένων με όλους τους 

επαγγελματικούς ρόλους και το επίπεδο ΕΠ. 

 Ορισμός του προβλήματος: προώθηση ΕΠ 

και ετοιμότητας των εκπ/κων να αναλάβουν 

τους νέους επαγγελματικούς ρόλους 

Επίλυση του πρακτικού προβλήματος: 

Σχεδιασμός και οργάνωση  ενός 

ολοκληρωμένου και ευέλικτου  προγράμματος 

ΕΑ για εκπ/κους, διασυνδεδεμένου με όλους 

τους επαγγελματικούς ρόλους που καλούνται 

να αναλάβουν, ως στρατηική προώθησης του 

επίπεδου ΕΠ  και του βαθμού ετοιμότητας τους 

σε κάθε ρόλο. 

 

                                                                                          

                                                                                            ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

   Στόχοι της έρευνας 

 Προσδιορισμός του βαθμού ΕΠ στο ΝΕΠ  των  εκπ/κων  της Β/θμιας εκπαίδευσης, τόσο ως 
πρός καθε μια  απο τις επί μέρους διαστάσεις της , όσο και  ως πρός το σύνολό τους 

 Κατανομη του βαθμού ΕΠ και των επιμέρους παραμέτρων της σε σχέση με την προυπηρεσία κα το φύλο  

 Προσδιορισμός της ετοιμότητας των εκπ/κων να αναλάβουν τους νέους ρόλους που 
εκπορεύονται από τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της Γνώσης 

 Προσδιορισμός των επιστημονικών πεδίων που την παρούσα χρονική στιγμή προτάσσονται 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως αντικείμενα ΕΑ και των κινήτρων που τους 
κινητοποιούν προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους σε αυτά. 

Επίλυση του ερευνητικού προβλήματος:  Συμπεράσματα και προτάσεις προς την κατεύθυνση 

επίλυσης του συνολικού πρακτικού προβλήματος της έρευνας. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο 

γνωστικό πεδίο: ΝΕΠ και σύγχρονοι 

επαγγελματικοί ρόλοι των εκπ/κων 

Β/θμιας εκπ/σης, ΕΑ και ΕΠ των 

εκπ/κων στο ΝΕΠ της Κοινωνίας της 

Γνώσης. 

Κενα στη επιστημονική γνώση:    

 ο βαθμός ΕΠ στο ΝΕΠ              

 ο  βαθμός ετοιμότητας των εκπ/κων σε 

καθε έναν απο τους ρόλους που 

καλούνται να αναλάβουν 

 τα κίνητρα των εκπαιδευτικών να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ 
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4.2.3.3 Σκοπός της έρευνας 

Σύμφωνα με το ανώτερο σκεπτικό, το στενότερο ερευνητικό πρόβλημα της 

έρευνας, - δηλαδή ο σκοπός της -  εστιάζεται στον προσδιορισμό: α) του βαθμού 

της  ΕΠ των εκπ/κων και των επιμέρους ψυχολογικών παραγόντων της, καθώς 

επίσης και της κατανομής τους σε σχέση με το φύλο και την προυπηρεσία β) του 

βαθμού ετοιμότητας των εκπ/κων ως προς όλους τους δυνατούς ρόλους που 

εμπλέκονται στο επάγγελμα τους, γ) των επιστημονικών πεδίων που την παρούσα 

χρονική στιγμή προτάσσονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως 

αντικείμενα ΕΑ και των κινήτρων που τους κινητοποιούν προς την κατεύθυνση 

της συμμετοχής τους σε αυτά. 

4.2.3.4  Κύριοι και επιμέρους στόχοι της έρευνας  

Ο ανώτερος σκοπός της έρευνας προσεγγίστηκε μέσω της επίτευξης των 4 

κύριων στόχων και των υποστόχων τους οι οποίοι περιγράφονται στην συνέχεια. 

       Οι κύριοι στόχοι της έρευνας εστιάζονται : 

1. Στον προσδιορισμό του συνολικού  βαθμού Επαγγελματικής Προσαρμογής 

των εκπαιδευτικών καθώς και των μεμονωμένων διαστάσεών της. 

Ο ανώτερος στόχος θα υποστηριχτεί με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

Με τον προσδιορισμό των επιπέδων των ακόλουθων παραγόντων: 

1.1  Επίτευξη-Ανέλιξη O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης των 

επαγγελματικών φιλοδοξιών των εκπαιδευτικών και των δυνατοτήτων 

ανέλιξης που προσφέρονται μέσα στον επαγγελματικό χώρο 

1.2  Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στην 

οργάνωση και στη διάρθρωση του σχολείου και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και αν αυτό είναι επαρκώς προσδιορισμένο και 

όχι αόριστο και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ασφαλείς στον 

επαγγελματικό τους χώρο. 

1.3  Επαγγελματικό άγχος: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος που 

βιώνει ο εκπαιδευτικός σε καθημερινές καταστάσεις μέσα στο σχολικό 

πλαίσιο ή σε θέματα που αναφέρονται γενικότερα στο επάγγελμά του. 
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1.4 Κοινωνικό κεφάλαιο: O παράγοντας αυτός αναφέρεται σε 

συστατικά του κοινωνικού κεφαλαίου όπως είναι η ανάπτυξη 

βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, η συμμετοχή και η συνεργασία 

με τα μέλη της κοινότητας και με τους μαθητές και την ενίσχυση 

των κοινωνικών δικτύων 

1.5  Γενικό άγχος: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος που 

νιώθει γενικά ο εκπαιδευτικός ως σταθερό χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς του. 

1.6 Διαπροσωπικές σχέσεις: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο 

πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει ο 

εκπαιδευτικός μέσα στο εργασιακό πλαίσιο με τους συναδέλφους 

του και τους ιεραρχικά ανώτερους εκπαιδευτικούς. 

1.7  Συναισθηματική εξάντληση: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στη 

συναισθηματική κόπωση και στην εξάντληση της σωματικής και 

ψυχικής υγείας που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός μέσα στον 

επαγγελματικό του χώρο. 

1.8  Συναισθηματική αποξένωση: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στα 

ουδέτερα ή αρνητικά αισθήματα που είναι δυνατόν να αναπτύξει ο 

εκπαιδευτικός για τα άτομα που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του. 

1.9   Συνολικός δείκτης ΕΠ 

2. Στον προσδιορισμό της ετοιμότητας των εκπ/κων να αναλάβουν 

τους νέους ρόλους που εκπορεύονται από τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας της Γνώσης 

Ο ανώτερος στόχος θα υποστηριχτεί με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

2.1  Προσδιορισμός βαθμού ετοιμότητας των εκπ/κων σε καθε έναν 

από τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν 

2.2    Προσδιορισμός των επί μέρους ρόλων που οι εκπ/κοι εμφανίζουν 

τον μικρότερο βαθμό ετοιμότητας 
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3. Στον προσδιορισμό των επιστημονικών πεδίων που την παρούσα χρονική 

στιγμή προτάσσονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως 

αντικείμενα ΕΑ και των κινήτρων που  τους κινητοποιούν προς την 

κατεύθυνση της συμμετοχής τους σε αυτά. 

Ο ανώτερος στόχος θα υποστηριχτεί με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

3.1  Προσδιορισμός των επιστημονικών πεδίων που την παρούσα χρονική 

στιγμή προτάσσονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως 

αντικείμενα ΕΑ 

3.2  Κίνητρα που κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα ΕΑ 

4. Στον εντοπισμό διαφοροποιήσεων αναφορικά με τα επίπεδα της Ε.Π. και 

των παραμέτρων της ανάλογα με ορισμένα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυπικών 

δειγμάτων, σταθερών δηλαδή στοιχείων ή συμπεριφορών που αφορούν 

συγκεκριμένες κατηγορίες του δείγματος. 

Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τους παρακάτω επιμέρους στόχους: 

4.1  Εντοπισμός διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο φύλων ως προς τα   

επίπεδα των παραγόντων αλλά και του συνολικού δείκτη της Ε.Π. 

4.2  Εντοπισμός διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα έτη επαγγελματικής 

προϋπηρεσίας ως προς τα επίπεδα των παραγόντων αλλά και του 

συνολικού δείκτη της ΕΠ. 
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4.2.3.5   Ερευνητικές ερωτήσεις 

 Οι ερευνητικές ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τον ερευνητή προς την  

επίλυση των στόχων είναι: 

    Για την εκτίμηση του βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών  

1. Ποια κατά μέσο όρο σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι τα επίπεδα των ακόλουθων παραγόντων; 

 1.1 Επίτευξη-Ανέλιξη: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο βαθμό 

επίτευξης των επαγγελματικών φιλοδοξιών των εκπαιδευτικών 

και των δυνατοτήτων ανέλιξης που προσφέρονται μέσα στον 

επαγγελματικό χώρο 

1.2 Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: O παράγοντας αυτός αναφέρεται 

στην οργάνωση και στη διάρθρωση του σχολείου και γενικότερα του   

εκπαιδευτικού συστήματος και αν αυτό είναι επαρκώς 

προσδιορισμένο και όχι αόριστο και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ασφαλείς στον επαγγελματικό τους χώρο. 

1.3 Επαγγελματικό άγχος: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος 

που βιώνει ο εκπαιδευτικός σε καθημερινές καταστάσεις μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο ή σε θέματα που αναφέρονται γενικότερα στο 

επάγγελμά του. 

1.4 Κοινωνικό κεφάλαιο: O παράγοντας αυτός αναφέρεται σε συστατικά 

του κοινωνικού κεφαλαίου όπως είναι η ανάπτυξη βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων, η συμμετοχή και η συνεργασία με τα μέλη 

της κοινότητας και με τους μαθητές και την ενίσχυση των 

κοινωνικών δικτύων 

1.5 Γενικό άγχος: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο άγχος που 

νιώθει γενικά ο εκπαιδευτικός ως σταθερό χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς του. 
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1.6 Διαπροσωπικές σχέσεις: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο 

πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει ο 

εκπαιδευτικός μέσα στο εργασιακό πλαίσιο με τους 

συναδέλφους του και τους ιεραρχικά ανώτερους εκπαιδευτικούς 

1.7 Συναισθηματική εξάντληση: O παράγοντας αυτός αναφέρεται στη 

συναισθηματική κόπωση και στην εξάντληση της σωματικής και 

ψυχικής υγείας που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός μέσα στον 

επαγγελματικό του χώρο. 

1.8   Συναισθηματική αποξένωση:. O παράγοντας αυτός αναφέρεται 

στα ουδέτερα ή αρνητικά αισθήματα που είναι δυνατόν να 

αναπτύξει ο εκπαιδευτικός για τα άτομα που είναι αποδέκτες 

των υπηρεσιών του. 

2      Ποιο είναι το συνολικό επίπεδο Επαγγελματικής Προσαρμογής των εκπ/κων; 

Για την εκτίμηση της ετοιμότητας των εκπ/κων να αναλάβουν τους νέους ρόλους  

3 Ποιος ο βαθμός ετοιμότητας των εκπ/κων κατά μέσο όρο σε κάθε έναν 

από τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν; 

Για την ΕΑ των εκπαιδευτικών: 

4. Ποιοι από τους επιμέρους ρόλους εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα 

ετοιμότητας σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών και χρειάζεται κατά 

συνέπεια να αποτελέσουν αντικείμενα ΕΑ την παρούσα χρονική περίοδο; 

5.  Ποια τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ΕΑ; 

Διαφοροποιήσεις των παραγόντων της Επαγγελματικής Προσαρμογής στο 

δείγμα με βάση  δημογραφικά χαρακτηριστικά 

6. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιπέδων των παραγόντων της Ε.Π. των 

εκπαιδευτικών, αλλά και του συνολικού της επιπέδου μεταξύ ανδρών και 

γυναικών; 

7. Παρατηρείται διαφορά στα επίπεδα των παραγόντων της Ε.Π. των 

εκπαιδευτικών και του συνολικού της δείκτη ανάλογα με την 

επαγγελματική προϋπηρεσία τους; 

 

Ο πίνακας 4.3 που ακολουθεί δείχνει τη σχέση μεταξύ των Ερευνητικών 

Ερωτήσεων, των  κύριων στόχων και των επιμέρους στόχων της έρευνας: 
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Κύριοι στόχοι 

 

   Επιμέρους      

στόχοι  

      Ερευνητικές ερωτήσεις 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.1 χ       

1 1.2 χ       

1 1.3 χ       

1 1.4 χ       

1 1.5 χ       

1 1.6 χ       

1 1.7 χ       

1 1.8 χ       

1 1.9  χ      

2 2.1   χ     

2 2.2   χ     

3 3.1    χ    

3 3.2     χ   

4 4.1      χ  

4 4.2       χ 

 

Πινακας 4.3: Ερευνητικές ερωτήσεις , κύριοι και επιμέρους στόχοι της έρευνας
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4.3 Οριοθέτηση της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσιο της απαιτούμενης 

διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δημόσια 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η έρευνα διεξήχθη στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, αφορά τους 

εκπαιδευτικούς της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο 

συγκεκριμένα, σχολεία Γενικής Παιδείας όπως Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και 

σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως, Επαγγελματικά Λύκεια 

της χώρας. Δεν συμπεριλαμβάνονται Μουσικά σχολεία, Ειδική Εκπαίδευση ή 

άλλου τύπου σχολεία εκτός από αυτά που αναφέρονται.  

Στα υποκείμενα της έρευνας συμπεριελήφθη και και ένα πολύ μικρό δείγμα 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με το σκεπτικό ότι παρόλο που δεν είναι μόνιμοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, ωστόσο κατά την διάρκεια της θητείας τους οι υποχρεώσεις 

και τα διδακτικά τους καθήκοντα έχουν άμεση συνάφεια με το 

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την σχολική νομοθεσία. 

Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας διήρκησε ένα έτος περίπου 

και ως εκ τούτου τα διάφορα στάδιά της υπόκεινται στους αντίστοιχους 

χρονικούς περιορισμούς. 

 4.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το πρακτικό, θεωρητικό και ερευνητικό 

πρόβλημα που ορίζουν το πεδίο ενδιαφέροντος της έρευνας. Επίσης, 

συζητήθηκαν θέματα όπως οι παραδοχές οι κύριοι και επιμέρους στόχοι της 

έρευνας εστιάζοντας στο υφιστάμενο ερευνητικό πρόβλημα το οποίο επιχειρεί να 

γεφυρώσει την ασυνέχεια στην επιστημονική γνώση και διατυπώθηκαν οι 

ερευνητικές ερωτήσεις που αποτελούν τον σκελετό της παρούσας έρευνας. 

Αναφέρθηκαν επίσης ζητήματα σχετικά με τους οι περιορισμούς και έκταση της. 

Η μεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζεται εκτενώς στο κεφάλαιο 5 που 

ακολουθεί.



 

[136] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ TΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



                                                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

[137] 

 

 

5.1 Εισαγωγή κεφαλαίου 

Σκοπός της μεθοδολογίας είναι η κατανόηση με τους ευρύτερους δυνατούς 

όρους της πορείας της επιστημονικής έρευνας (Kaplan 1973). Το κεφάλαιο αυτό 

πραγματεύεται την ερευνητική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας και εξηγεί πως ελήφθη η απόφαση σχετικά με την στρατηγική και την 

ερευνητική τακτική που υιοθετήθηκε. Αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία, την 

αιτιολογία της έρευνας και την ερευνητική διαδικασία. Το πρώτο στοιχείο εξηγεί 

γιατί προτιμήθηκε η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος έναντι άλλων που 

εξετάστηκαν. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την εφαρμογή των ανώτερων 

αποφάσεων. Επιπλέον συζητούνται δεοντολογικά ζητήματα της έρευνας. Το 

κεφάλαιο κλείνει με μια σύνοψη των κύριων στοιχείων. 

5.2 Αιτιολόγηση της μεθοδολογίας  

Η ενότητα αυτή διαπραγματεύεται τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας, 

ήτοι: επιλογή προσέγγισης, τύπου, και τεχνικής διερεύνησης. Ειδικότερα 

συζητείται ποιες εναλλακτικές περιπτώσεις εξετάστηκαν, ποια και γιατί 

επιλέχτηκε. 

5.2.1 Επιλογή προσέγγισης 

Όπως εξηγήθηκε αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας υιοθετήσαμε την προσέγγιση του προβλήματος, 

εκλαμβάνοντάς το ως ειδική προβληματική του ερευνητικού αντικειμένου στο 

οποίο επικεντρώθηκε η παρούσα μελέτη προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς 

της. Έτσι ορίσαμε το πρακτικό πρόβλημα της έρευνας και σε σχέση με αυτό, το 

θεωρητικό και ερευνητικό πρόβλημα όπως έχουν ήδη συζητηθεί. 

Ειδικότερα, παρότι τα ερευνούμενα αντικείμενα της ΕΠ και ΕΑ των 

εκπ/κων αποτελούν πολυδιάστατες και ακαθόριστες έννοιες, με αποτέλεσμα η 

μέτρησή τους να μην αποτελεί εύκολη υπόθεση, ωστόσο, στο πλαίσιο της 

επίλυσης του ερευνητικού προβλήματος, η ανάγκη προμήθειας δεδομένων και 

μάλιστα μετρήσιμων είναι εμφανής για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας,
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οι οποίοι αναλύθηκαν εκτενώς στο 4ο κεφάλαιο. Ετσι,  ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

παρατήρηση της κατανομής στον γενικό πληθυσμό, των παραγόντων που 

εμπεριέχονται στα ευρύτερα αντικείμενα της ΕΠ και ΕΑ και κατά πόσον αυτοί 

εάν υπαχθούν σε ποσοτικοποίηση προσθέτουν νέα τεκμηριωμένη γνώση στις ήδη 

υπάρχουσες. Με αυτό το σκεπτικό, στο πλαίσιο των διαθέσιμων επιλογών της 

εμπειρικής προσέγγισης, επιλέχτηκε η ποσοτική μέθοδος προκειμένου να 

προκύψουν μετρήσιμα δεδομένα των υπό εξέταση φαινομένων. Στην συνέχεια ως 

υποκατηγορίες της επιλεχθείσας προσέγγισης εξετάστηκαν οι οι περιπτώσεις της 

επαγωγικής και απαγωγικής μεθόδου, με κριτήριο την υιοθέτηση ερευνητικών 

ερωτήσεων ή ερευνητικών υποθέσεων ή ίσως συνδυασμό και των δύο επιλογών.  

Τόσο οι ερευνητικές ερωτήσεις, όσο και οι ερευνητικές υποθέσεις, παρέχουν το 

πλαίσιο για την εμπειρική συλλογή δεδομένων. Δεδομένης της ασάφειας και 

πολυμορφίας των ερευνούμενων αντικείμενων της ΕΠ, ΕΑ των εκπ/κων και της 

ετοιμότητας τους να εκπληρώσουν τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν ή ήδη 

έχουν αναλάβει, υιοθετήθηκε η λύση της αναλογικότητας των αποτελεσμάτων μέσω της 

πρόκρισης της επαγωγικής μεθόδου. «Το μεγαλύτερο μέρος που έχουμε για τη φύση 

καθώς και όλη η γνώση μας για το πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες είναι επαγωγική. Ο επαγωγικός συμπερασμός είναι κατά ουσία 

πιο αναλογικός. Με άλλα λόγια το συμπέρασμα δεν διατυπώνεται με βεβαιότητα αλλά 

με κάποιο βαθμό βεβαιότητας» (Καργόπουλος, 2008). Η μέθοδος αυτή αφορά τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, η οποία στηρίζεται στην θεωρία και τις ερευνητικές 

ερωτήσεις που προέκυψαν από την μελέτη της. Οι ερευνητικές ερωτήσεις ουσιαστικά 

παρέχουν το πλαίσιο για την συλλογή δεδομένων. Τα ευρήματα που προκύπτουν από 

την ανώτερη διαδικασία αναλύονται έτσι ώστε να προκύψει μια σχέση του τύπου «αν…. 

τότε….» που με την σειρά της χρησιμοποιείται εκ των υστέρων (α posteriori) 

προκειμένου να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα. Η έρευνα δια της απαγωγικής 

μεθόδου εγκαταλείφθηκε δεδομένου ότι η ανώτερη σχέση «αν…. τότε….» διατυπώνεται 

εκ των προτέρων (α priori) με την μορφή ερευνητικών υποθέσεων για να εξεταστεί στην 

συνέχεια μέσω της παρατήρησης εάν στηρίζει ή ανατρέπει την υπόθεση. Δεδομένης της 

ασάφειας και πολυπλοκότητας των ερευνούμενων αντικειμένων θεωρήσαμε ότι θα 

προκαλούσε επιπρόσθετη σύγχιση. 
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5.2.2 Επιλογή του τύπου της έρευνας 

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου της έρευνας είναι συνάρτηση του ερευνητικού 

στόχου. Σε συνάρτηση με τους στόχους της παρούσας Επιστημονικής Έρευνας οι 

οποιοι συζητήθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, προκρίθηκε η 

περιγραφική μέθοδος για την  συστηματική και ακριβή περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του αντικειμένου της έρευνας. Από τα περιγραφικά είδη έρευνας 

τόσο η παρατήρηση - έρευνα πεδίου, η οποία απαιτεί την παρατήρηση συμπεριφοράς 

μέσα στο οικείο περιβάλλον του ατόμου, όσο και η μελέτη περίπτωσης η οποία 

βασίζεται στην μελέτη μιας μοναδικής περίπτωσης κρίθηκαν ανεπαρκείς και 

αποκλείστηκαν λόγω του μεγέθους, ανομοιομορφίας του πληθυσμού αλλά κυρίως των 

περιορισμών γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό των Ελλήνων 

εκπ/κων στον οποίο απευθύνεται η έρευνα. Έτσι λοιπόν για την διερεύνηση του 

παρόντος ερευνητικού αντικειμένου μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών περιγραφικής 

έρευνας, επιλέχτηκε ως καταλληλότερη η έρευνα μέσω αυτοαναφορών. «Οι έρευνες με 

αυτοαναφορές, στηρίζονται στις απαντήσεις που δίνουν τα άτομα σε ερωτήσεις που 

αφορούν συνήθως τις δικές τους απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές ή εμπειρίες. Τέτοιες 

έρευνες χρησιμοποιούν ως μέσα συλλογής πληροφοριών ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή 

το ιστορικό του ατόμου. …οι έρευνες αυτοαναφορών έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα της 

σχετικά εύκολης συλλογής δεδομένων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και της διαπίστωσης 

τάσεων στις γνώμες τους. Επίσης είναι ο μόνος τρόπος να καταγράψουμε τις υποκειμενικές 

εκτιμήσεις των ανθρώπων τις προτιμήσεις και απέχθειές τους, τα αισθήματα που 

βιώνουν…» (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1999). Για την επίτευξη λοιπόν των στόχων της 

έρευνας κρίθηκε κατάλληλη η έρευνα με αυτοαναφορές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη επιλογή, όπως η αδυναμία 

επανάληψης των ίδιων απαντήσεων και τον κίνδυνο οι απαντήσεις να κατευθύνονται 

από την ερώτηση, θεωρώντας την ωστόσο ως το μόνο εφικτό τρόπο να καταγράψουμε 

τις υποκειμενικές εκτιμήσεις του δείγματος της έρευνας για την ΕΠ και την ΕΑ των 

εκπ/κων. 

5.2.3 Επιλογή τεχνικής συλλογής δεδομένων 

Υπάρχει μια πληθώρα διαθέσιμων τεχνικών συλλογής δεδομένων και  πολλές 

από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μια κατηγορίες έρευνας.
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Ωστόσο, προτιμώμενη τεχνική είναι αυτή που συμφωνεί τόσο με την επιλεγμένη 

ερευνητική προσέγγιση όσο και από τον τύπο της. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψιν τα 

ανώτερα στοιχεία, ως ερευνητικό εργαλείο για την συλλογή κατάλληλων δεδομένων 

για τους σκοπούς της έρευνάς μας, επιλέξαμε την χρήση ερωτηματολογίου, 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να προμηθεύει με κατάλληλα δεδομένα που να 

ανταποκρίνονται στις ερευνητικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί. «Το 

ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής 

δεδομένων για επισκοπήσεις, που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα, μπορεί 

να επιδοθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και είναι σχετικά εύληπτο και εύκολο στην 

ανάλυση» (Wilson, & McLean, 1994). Για την ποσοτικοποίηση - διαβάθμιση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη κλίμακα τύπου Lickert. 
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5.3 Ερευνητική διαδικασία 

Η ενότητα αυτή αφορά την σχεδιασμένη εφαρμογή των ανώτερων 

αποφάσεων όπως έχουν ήδη εξηγηθεί. Ουσιαστικά, παρέχονται όλες οι 

λεπτομέρειες που αφορούν την ανάληψη και πραγματοποίηση της παρούσας 

εμπειρικής έρευνας, όπως πληροφορίες που αφορούν την επιλογή του δείγματος, 

τον σχεδιασμό και διανομή του ερωτηματολογίου, δυσκολίες, περιορισμούς και 

δεοντολογικά ζητήματα που προέκυψαν. Οι ερευνητική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας έρευνας περιγράφεται στα 

ακόλουθα 5 στάδια: 

Στάδιο Ι 

Προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας. 

H εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας εντάσσεται στις απαιτήσεις του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας” 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ανάληψη της συγκεκριμένης έρευνας έλαβε 

χώρα τον Ιούλιο του 2010, αποπερατώθηκε  τον Νοέμβριο του 2011, ενώ το 

συγκεκριμένο αντικείμενο προέκυψε μετά από συζήτηση και αποκλεισμό 

εναλλακτικών προτάσεων με την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Ευγενια Πετρίδου. 

Στάδιο ΙΙ 

Ορισμός της έρευνας και ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Προσδιορισμός το πρακτικόύ, θεωρητικού, και ερευνητικού,  προβλήματος 

που οριοθετούν το πεδίο ενδιαφέροντος της έρευνας. Καθορισμός των  κύριων 

και επιμέρους στόχων της έρευνας, εστιάζοντας στο υφιστάμενο ερευνητικό 

πρόβλημα το οποίο επιχειρεί να γεφυρώσει την ασυνέχεια στην επιστημονική 

γνώση και διατύπωση  ερευνητικών ερωτήσεων που καθοδήγησαν την 

ερευνήτρια στην επίλυση των στόχων της έρευνας. Ανασκόπηση της διεθνούς και 

ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικής με το υπό μελέτη ζήτημα, με απώτερο στόχο 

την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης γύρω από το πρακτικό πρόβλημα της 

έρευνας. Μελέτη της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας και συλλογή 

αποτελεσμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικά 

δεδομένα που να ανταποκρίνονται στον σκοπό, στόχους και ερευνητικές 

ερωτήσεις της έρευνας. 
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Στάδιο ΙΙΙ 

Επίλυση των στόχων της έρευνας  

Κατά τη διαδικασία του ερευνητικού σχεδιασμού και του εντοπισμού των 

παραμέτρων της έρευνας, έπρεπε να ληφθούν σαφείς αποφάσεις σχετικά με τη 

μεθοδολογία διεξαγωγής της, που αφορούσαν ζητήματα: 1) το δείγμα του 

πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται η έρευνα, 2) τη λειτουργικοποίηση της 

έρευνας μέσω κατάλληλου ερωτηματολόγίου το οποίο θα συγκεντρώνει τα 

δεδομένα που εκπορεύονται από τις ερευνητικές ερωτήσεις, 3) την εγκυρότητα 

και αξιοπιστία του. 

1. Δείγμα 

Το δείγμα απετέλεσαν 146 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε σχολεία 

β/θμιας εκπαίδευσης σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Τα σχολεία επιλέχτηκαν 

με κριτήριο το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της μελέτης και 

την δυνατότητα πρόσβασης της ερευνήτριας σε αυτά . Για την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων των απομακρυσμένων περιοχών βοήθησαν εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν στα σχολεία αυτά, αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν πλήρως για 

τους γενικούς σκοπούς, επιμέρους στόχους και άλλα ζητήματα της έρευνας. 

Συνολικά, διανεμήθηκαν 250 ερωτηματολόγια στα επιλεγμένα σχολεία. Από αυτά 

επιστράφηκαν συμπληρωμένα 157 εκ των οποίων τα 11 ακυρώθηκαν λόγω 

ελλειμματικής συμπλήρωσης.. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 

εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων που κάλυψαν όλο το ηλικιακό φάσμα και 

χρόνια προϋπηρεσίας 14 διευθύνσεων εκπαίδευσης της Ελλάδας. Για την επιλογή 

της σχολικής μονάδας ελήφθη ως κριτήριο η βαθμίδα εκπαίδευσης 

(δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ο  τύπος των σχολείων (Γενικό λύκειο, Γυμνάσιο, 

Επαγγελματικό λύκειο), η δυνατότητα πρόσβασης και ακολούθως εφαρμόστηκε  

τυχαία δειγματοληψία μέσα στο σχολείο. Συγκεκριμένα όσον αφορά α) Την 

Δ/νση εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν τα υποκείμενα, συμμετείχαν οι 

διευθύνσεις: Αττικής, Αχαΐας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσ/νίκης, 

Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Λάρισας, Λευκάδος, Πιερίας. Εξ 

αυτών κατά φθίνουσα σειρά υπερεκπροσωπήθηκαν οι διευθύνσεις Πιερίας (49 

ερωτηματολόγια), Θεσσαλονίκης (40 ερωτηματολόγια), Αττικής (20
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ερωτηματολόγια), Ημαθίας (15 ερωτηματολόγια) και οι υπόλοιποι νομοί με 22 

ερωτηματολόγια συνολικά, β) Το φύλο των υποκειμένων της έρευνας, 

συμμετείχαν 55 άνδρες και 91 γυναίκες, γ) Οι ηλικίες των υποκειμένων της 

έρευνας, κωδικοποιήθηκε κατά κατηγορίες ως εξής 1: 22-30, 2: 31-40, 3: 41-50, 4 

:51+. Στην κατηγορία 1 αντιστοιχούν 7 ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 2 

αντιστοιχούν 37 ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 3 αντιστοιχούν 66 

ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 4 αντιστοιχούν 36 ερωτηματολόγια, δ) Η 

προϋπηρεσία των υποκειμένων της έρευνας, κωδικοποιήθηκε κατά κατηγορίες ως 

εξής : 1:  έως 3 χρόνια, 2: 4 έως 9 χρόνια, 3 : 10 έως 15 χρόνια , 4: 16 έως 21 

χρόνια, 5: 22 έως 28 χρόνια , 6: πάνω από 28 χρόνια Στην κατηγορία 1 

αντιστοιχούν 8 ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 2 αντιστοιχούν 34 

ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 3 αντιστοιχούν 49 ερωτηματολόγια, στην 

κατηγορία 4 αντιστοιχούν 25 ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 5 αντιστοιχούν 21 

ερωτηματολόγια, στην κατηγορία 6 αντιστοιχούν 9 ερωτηματολόγια. 

2 . Περιγραφή ερωτηματολογίου 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί στην παράγραφο 5.2.3, ως ερευνητικό εργαλείο 

για την συλλογή κατάλληλων δεδομένων για την επίλυση των στόχων της 

έρευνας επιλέξαμε την χρήση ερωτηματολογίου, σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

προμηθεύει με κατάλληλα δεδομένα που να ανταποκρίνονται στις ερευνητικές 

ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί στο 4ο κεφάλαιο. Ο σχεδιασμός του 

ερωτηματολογίου βασίστηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε στο πρώτο 

μέρος της παρούσας εγασίας. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου εικονίζεται 

στο παράρτημα και αποτελείται από 3 επιμέρους ενότητες: 

Πρώτη ενότητα  Πρόσκληση στην έρευνα 

Παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες στους συμμετέχοντες της έρευνας 

για την εξασφάλιση της συνειδητής συναίνεσης και συμμετοχής. Αναλύονται ο 

σκοπός της έρευνας, οι στόχοι, ο τρόπος και ο χρόνος που απαιτείται για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η δέσμευση των ερευνητών για την 

διασφάλιση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας. 

Δεύτερη ενότητα  Δημογραφικά στοιχεία 
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Ζητείται από τους συμμετέχοντες να παραθέσουν προσωπικά στοιχεία 

πέραν του ονόματος, όπως φύλο, ειδικότητα, προϋπηρεσία, εργασιακή 

κατάσταση, διεύθυνση εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, ηλικία, επίπεδο 

σπουδών. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την βάση συγκριτικών αναλύσεων για τη 

διαπίστωση διαφοροποιήσεων των δεδομένων ως προς ορισμένες παραμέτρους 

του δείγματος. 

Τρίτη ενότητα  Επίλυση των στόχων της έρευνας:  

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρία μέρη το κάθε ένα από αυτά αφορά 

την επίλυση των επιμέρους στόχων της έρευνας όπως εχουν συζητηθεί. Το πρώτο 

μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την επίλυση του πρώτου και τέταρτου στόχου 

της έρευνας, το δεύτερο μέρος αφορά την επίλυση του δεύτερου στόχου της 

έρευνας και το τρίτο μέρος αντίστοιχα αφορά την επίλυση του τρίτου στόχου της 

έρευνας. 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού ΕΠ των 

εκπαιδευτικών. Για την μέτρηση της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ΕΠ για 

εκπαιδευτικούς, των Παπάνη και Γιαβρίμη (2007)
7
. Πρόκειται για μια 

ψυχομετρική κλίμακα κατάταξης η οποία αποτελείται από 77 προτάσεις και 

μετρά οκτώ παράγοντες, οι οποίοι συνιστούν τις επιμέρους διαστάσεις της ΕΠ 

των εκπαιδευτικών. Οι οκτώ παράγοντες ΕΠ αναδείχτηκαν από την παραγοντική 

ανάλυση των επί μέρους ερωτήσεων που αφορούσαν τις κύριες διαστάσεις της 

ΕΠ, (εργασιακή ικανοποίηση, επαγγελματικό άγχος και επαγγελματική 

εξουθένωση), η οποία πραγματοποιήθηκε από τους κατασκευαστές της κλίμακας 

στα πλαίσια εξέτασης της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής. Ο βαθμός 

Επαγγελματικής Προσαρμογής προσδιορίζεται από τις απαντήσεις στα 

υποσύνολα ερωτήσεων που αντιστοιχούν στους παράγοντες αυτούς. 

                                                             
7

 Περισσότερες πληροφορίες για την κλίμακα Επαγγελματικής Προσαρμογής 

Uluslararası Sosyal Ara_tırmalar Dergisi The Journal Of International Social 

Research Volume 1/4 Summer 2008, 
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Πιο συγκεκριμένα οι οκτώ παράγοντες και οι αντίστοιχες προτάσεις του 

ερωτηματολογίου που επιμερίζονται σε κάθε έναν από αυτούς είναι οι εξής: 

 Επίτευξη-Ανέλιξη Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 18, 

20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 72, 73.  

 Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 4, 15, 24, 27, 

30, 32, 34, 37, 41, 48, 50, 53 

 Επαγγελματικό άγχος Περιλαμβάνει τις προτάσεις:13, 36, 38, 40, 45, 51, 

56, 57, 59, 66.  

 Κοινωνικό κεφάλαιο Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 12, 14, 46, 47, 49, 52, 54, 

55, 58,60. 

 Γενικό άγχος Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 11, 17, 19, 21, 35, 61, 63. 

 Διαπροσωπικές σχέσειςΠεριλαμβάνει τις προτάσεις:  39, 42, 44, 64, 70, 71, 

75 

 Συναισθηματική εξάντληση Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 6, 33, 43, 68, 76, 

77. 

 Συναισθηματική αποξένωση. Περιλαμβάνει τις προτάσεις: 8,62, 65, 67, 69, 

74. 

Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται σε μία εξάβαθμη κλίμακα 1-6, όπου 

1=διαφωνώ, 2=διαφωνώ εν μέρει., 3=διαφωνώ, 4=συμφωνώ εν μέρει 5=συμφωνώ, 

6=συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, στο σύνολο των 77 προτάσεων συμπεριλαμβάνονται 

24 αντίστροφες ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν αντίστροφα. Δηλαδή, αν 

κάποιος απαντήσει σε αυτές «συμφωνώ» παίρνει 1 βαθμό αντί για 6. Πιο 

συγκεκριμένα οι προτάσεις του ερωτηματολογίου που αποτελούν τις  αντίστροφες 

ερωτήσεις καθορίστηκαν από τους κατασκευαστές της κλίμακας - μετά από 

προσωπική επικοινωνία της ερευνήτριας μαζί τους
8
 -  ως εξής: 7, 12, 15, 18, 19, 27, 

30, 34, 39, 40, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 70, 71, 72, 75, 76, 77. 

Ο κάθε ένας από τους ανώτερους παράγοντες, συνδέεται με την ερευνητική 

ερώτηση 1 για την επίλυση του πρώτου στόχου της έρευνας. Συγκεκριμένα, 

συνδυαστηκαν τα αποτελέσματα των μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων που

                                                             
8

  Προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι αντίστροφες ερωτήσεις της κλίμακας η ερευνήτρια 

επικοινώνησε με τους κατασκευαστές της τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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προέκυψαν από την απάντηση της ερευνητικής ερώτησης 1 σε ένα σύνθετο 

δείκτη  (σταθμισμένη μέση τιμή), ο οποίος θα αποτελεί τον βαθμό ΕΠ. Καθώς δεν 

αναφέρονται διαφοροποιήσεις στο μέγεθος επίδρασης των 8 παραγόντων στον 

βαθμό ΕΠ, τα βάρη των μεταβλητών εκλαμβάνονται ως ίσα. Το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι η συνολική μέση τιμή, θα λαμβάνει τιμές μεταξύ -6 έως +6, 

και θα παρατίθεται το κατάλληλο μέτρο διασποράς. Η επακόλουθη ερμηνεία του 

αποτελέσματος επιλύει το στόχο. 

Τα δεδομένα του μέρους αυτού χρησίμευσαν, επίσης, για την επίλυση του 

τέταρτου στόχου της έρευνας, ο οποίος αφορά τον εντοπισμό της ύπαρξης 

διαφοροποιήσεων μεταξύ κατηγοριών του δείγματος όσον αφορά τα επίπεδα των 

παραγόντων και του δείκτη της Ε.Π. Για την ακρίβεια, πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση των μέσων όρων των επιμέρους ομάδων- όπως αυτές 

κατηγοριοποιήθηκαν ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μέσω των περαιτέρω στατιστικών αναλύσεων, που εκτελέστηκαν 

προκειμένου να απαντηθούν οι ερευνητικές ερωτήσεις 6 και 7. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορά την επίλυση του δεύτερου 

στόχου της έρευνας έγκειται στον προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων ρόλων που 

αναδύονται στο ΝΕΠ της Κοινωνίας της Γνώσης. Αποτελείται από 13 επιμέρους 

προτάσεις οι 12 εκ των οποίων περιγράφουν συνοπτικά κάθε έναν από τους 12 

βασικούς ρόλους που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν σε διάφορα 

στάδια της σταδιοδρομίας τους στο σύγχρονο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Οι 12 

ρόλοι αναδείχτηκαν από τα αποτελέσματα σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας 

από τους Neil and Morgan, (2003), με το σκεπτικό ότι ο σχεδιασμός και 

οργάνωση των προγραμμάτων ΕΑ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους ρόλους 

αυτούς. Πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθες προτάσεις επιμερίζονται σε κάθε έναν 

από τους  12 ρόλους ως εξής.  

1. Κάτοχος επικοινωνιακών δεξιοτήτων (“Communicator”) αφορούν το σύνολο 

των γραπτών, προφορικών και εικονικών νοημάτων που αποσκοπούν να 

επηρεάσουν τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις πράξεις και την συμπεριφορά όλων 

των ατόμων με τους οποίους ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά καθημερινά και 
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απαιτούνται κατά την επαφή με μαθητές, γονείς, συναδέλφους προϊσταμένους, 

εξωτερικούς φορείς 

2. Ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας  

3. Παιδαγωγός-Δάσκαλος (“Subject teacher’’) Κατοχος παιδαγωγικών αρχών 

και δεξιοτήτων κατά την διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς του  

4. Μάνατζερ της τάξης (“Classroom manager”) απαιτούνται ικανότητες 

διαχείρισης της δυναμικής της τάξης και των προβλημάτων της 

5. Καθοδηγητής- σύμβουλος (“Pastoral tutor”) Υπεύθυνος για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως ναρκωτικά, 

ρατσισμός, ζητήματα υγείας κλπ. 

6. Διευθυντής - Ηγέτης (“Administrator”) Υποκίνηση προσωπικού, επίτευξη 

στόχων, ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης, εισαγωγή νέων διοικητικών 

συστημάτων, προσανατολισμός σε νέα οργανωσιακή κουλτούρα, κ.λ.π. 

7. Μέλος ομάδας  (“Team member” ) Συνεργασία με συναδέλφους για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

8. Μανατζερ άλλων εκπ/κων (“Manager of other teachers” ) Μεσαία στελέχη 

της διοικητικής ιεραρχίας, πχ προϊστάμενοι. 

9. Μέλος σχολικής μονάδας (“School member”) Συνεργασία με όλο το 

προσωπικό της σχολικής μονάδας για την επίτευξη των στόχων της 

10. Αντιπρόσωπος τμήματος ή σχολικής μονάδας  Περιλαμβάνει δραστηριότητες 

εκτός τάξης, πχ. επαφή με άλλους συναδέλφους, γονείς, εξωτερικούς φορείς 

11. Ερευνητής (“Researcher” ) 

12. Φορέας κυβερνητικών πολιτικών (“Deliverer of government policies”) 

Εφαρμόζει και υλοποιεί τους εκάστοτε στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

Επιπλέον των 12 ανώτερων προτάσεων προστέθηκε μια ακόμη που αφορά 

τον ρόλο του δημοσίου υπαλλήλου τον οποίο καλείται να υπηρετήσει ο 

εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί το 

αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας ως εξής: 

13. Δημόσιος υπάλληλος  Υπόκειται στην διοικητική ιεραρχία και η υπηρεσιακή 

του ζωή  προσδιορίζεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την 

σχολική νομοθεσία. 
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Όλες οι προτάσεις βαθμολογούνται σε μία εξάβαθμη κλίμακα 1-6 όπου 

1=καθόλου έτοιμος, 2=λίγο έτοιμος, 3=μετρίως έτοιμος, 4=αρκετά έτοιμος, 5=πολύ 

έτοιμος, 6=απόλυτα έτοιμος.  

Για την επίλυση του παραπάνω στόχου, έγινε σύγκριση των  μέσων όρων  

των βαθμών που απέδωσαν οι εκπαιδευτικοί ως προς κάθε έναν από τους 

δεκατρείς ρόλους και  πραγματοποιήθηκε η κατάταξή τους με αύξουσα σειρά, 

όπως προέκυψε από τις απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις 3 και 4, ώστε να 

προσδιοριστούν τα επίπεδα ετοιμότητας να ανταποκριθούν στους ρόλους αυτούς 

και να εντοπιστούν εκείνοι οι ρόλοι που παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα 

ετοιμότητας. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την επίλυση του τρίτου στόχου 

της έρευνας που αφορά τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

να συμμετάσχουν σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Αποτελείται από 

14 επιμέρους προτάσεις που αξιολογούν κάθε έναν από τους λόγους αυτούς. Πιο 

συγκεκριμένα στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτάσεις: 

 Για να εμπλουτίσω τα ήδη υπάρχοντα προσόντα  

 Για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εργασίας 

 Απαιτείται από τις προϊστάμενες αρχές 

 Να πάρω προαγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα 

 Να υποβοηθήσω τις προοπτικές ανάπτυξης της σταδιοδρομίας 

 Να βελτιώσω τις γνώσεις σε ζητήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας) 

 Να μειώσω τα επίπεδα ανασφάλειας εξαιτίας των εργασιακών συνθηκών 

 Να προωθήσω την προσωπική μου ανάπτυξη 

 Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες παιδαγωγικές εξελίξεις 

 Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητάς μου 

 Να εκπαιδευτώ σε ζητήματα διοίκησης της εκπ/σης 

 Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω 

 Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 

 Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
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Όλες οι προτάσεις βαθμολογούνται σε μία εξάβαθμη κλίμακα 1-6 όπου 1=διαφωνώ 

απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=διαφωνώ εν μέρει, 4=συμφωνώ εν μέρει, 5=συμφωνώ, 

6=συμφωνώ απόλυτα. 

Η επίλυση του στόχου αυτού έγκειται στη παράθεση των συγκεντρωτικών 

αποτελεσμάτων της ερευνητικής ερώτησης 5 (μέσω της εξαγωγής των μέσων τιμών 

των απαντήσεων για κάθε πρόταση), και στην επακόλουθη ταυτοποίηση των 

ερωτήσεων (1-14), που έλαβαν συνολικά απαντήσεις “πλησιέστερες” στο 6. 

3. Aξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

Όσον αφορά την κλίμακα ΕΠ σχεδιάστηκε από τους κατασκευαστές της 

ώστε τόσο το εννοιολογικό περιεχόμενο των επιμέρους ερωτήσεων, όσο και των 

παραγόντων που απαρτίζουν, να βασίζονται στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και 

κοινωνιολογικές θεωρίες των κινήτρων, της εργασιακής ικανοποίησης, του 

επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η κλίμακα 

ελέγχθηκε από τους κατασκευαστές της ως προς την αξιοπιστία της με την 

μέθοδο της επανάληψης της εξεταστικής δοκιμασίας, όσο και την εγκυρότητά της 

μέσω της ανάπτυξης ερωτήσεων και παραγόντων που ακολουθούν πιστά τις 

θεωρίες της επαγγελματικής προσαρμογής. (παραγοντικής ανάλυση των επί 

μέρους ερωτήσεων καθώς επίσης και έλεγχος ως προς τη σχετικότητα του 

περιεχομένου τους με την εργασιακή προσαρμογή από ειδικούς επιστήμονες). 

Επίσης ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια των επί μέρους παραγόντων. Ωστόσο, η 

κλίμακα δεν έχει σταθμιστεί σε Ελληνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά 

βρίσκεται σε μια πιλοτική φάση ανάπτυξής. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση της ως 

βασικό ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία της κλίμακας ΕΠ στο δείγμα της παρούσας 

έρευνας, ελέγχθηκε με την εκτίμηση των συντελεστών a του Cronbach για το 

σύνολο των υποερωτημάτων που αποτελούν κάθε κατηγορία ερωτήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας α για τους οχτώ 

παράγοντες του ερωτηματολογίου της εργασιακής προσαρμογής. Για να 

θεωρηθούν οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί ως έγκυρες, και ως 

συνέπεια τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αξιόπιστα, θα
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πρέπει η εκτιμηθείσα τιμή του κάθε συντελεστή a να είναι υψηλότερη του 0.6. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας a του Cronbach για το 

σύνολο των ερωτήσεων που αφορούν το ερωτηματολόγιο της εργασιακής 

προσαρμογής και έπειτα συνολικά το δείκτη α του ερωτηματολογίου. Αναφορικά 

με τον παράγοντα της επίτευξης-ανέλιξης ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας είναι 

ίσος με 0.812, τιμή η οποία είναι ίση με το κατώτατο όριο 0.6. Επίσης ο δείκτης α 

για τον παράγοντα του οργανωτικού κλίματος και ασφάλειας είναι ίσος με 0.706. 

Ο παράγοντας του επαγγελματικού άγχους έχει δείκτη αξιοπιστίας 0.657, ενώ ο 

παράγοντας του κοινωνικού κεφαλαίου είναι έχει εκτιμώμενη τιμή δείκτη α ίση 

με 0.721. Παράλληλα, ο δείκτης α για το γενικό άγχος είναι ίσος με 0.720, ο 

δείκτης για τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ίσος με 0.729 όπως και για τη 

συναισθηματική εξάντληση. Τέλος ο δείκτης α για τη συναισθηματική 

αποξένωση είναι ίσος με 0.669, ενώ ο συνολικό δείκτης του ερωτηματολογίου της 

εργασιακής προσαρμογής είναι ίσος με 0.686. Συνεπώς, παρατηρούμε ότι οι 

δείκτες λαμβάνουν τιμή μεγαλύτερη του 0.6 για όλους του παράγοντες του 

ερωτηματολογίου και άρα τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ως 

αξιόπιστα.  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου είναι θεμελιωμένο σε ερευνητικά 

δεδομένα που προέκυψαν από τις μελέτες των ερευνητών, τα οποία αναφέρονται 

στην περιγραφή του εργαλείου. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, τόσο οι 

δεκατρείς ρόλοι που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν όσο και τα 

κίνητρα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ, δεν 

εμφανίζουν σχέσεις αλληλεξάρτησης ή υψηλής συνάφειας, συνθήκη που είναι 

απαγορευτική για οποιοδήποτε στατιστικό έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

Συνεπώς, όσον αφορά τα δύο αυτά μέρη, οι στόχοι της έρευνας περιορίστηκαν 

στην αξιολόγηση μεμονωμένων απαντήσεων σχετικά με κάθε επιμέρους ρόλο και 

κίνητρο, χωρίς να επεκτείνονται στη διαμόρφωση ενιαίων δεικτών για τα 

παραπάνω.
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Στάδιο ΙV 

Διανομή, συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων 

Η διανομή, συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε παρουσία της ερευνήτριας όπου ήταν δυνατόν. Για την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των απομακρυσμένων περιοχών βοήθησαν 

εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στα σχολεία αυτά αφού προηγουμένως 

ενημερώθηκαν πλήρως για τους γενικούς σκοπούς, επιμέρους στόχους και άλλα 

ζητήματα της έρευνας. Είχαν, επίσης, λάβει σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για τη 

διαδικασία που έπρεπε να τηρήσουν από τη στιγμή της συνάντησής τους με τους 

συμμετέχοντες μέχρι την περάτωση της συμπλήρωσης και συλλογής των 

ερωτηματολογίων, προκειμένου να είναι όσο περισσότερο πιστοί στη διαδικασία 

που τήρησε και η ερευνήτρια.  

Στάδιο V 

Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα 

Ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από το σύνολο του δείγματος, η οποία έγινε με τη χρήση 

στατιστικού προγράμματος ανάλυσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, το SPSS 

for Windows. Εξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας και συζήτηση νέων 

ερευνητικών ζητημάτων και προβληματισμών που ανακύπτουν από την 

υφιστάμενη έρευνα ικανά να στοιχειοθετήσουν νέα ερευνητική δραστηριότητα 

στο μέλλον προάγοντας τη γνώση στα ερευνούμενα ζητήματα. 
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5.4  Δεοντολογικά ζητήματα 

Κατά τον σχεδιασμό και διαδικασία διεξαγωγής της συγκεκριμένης 

έρευνας, ελήφθη μέριμνα από τους ερευνητές ώστε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τις επίσημες ρυθμίσεις και τους δεοντολογικούς κανόνες που αφορούν 

ερευνητικές δραστηριότητες με υποκείμενα ανθρώπους. Ειδικότερα ελήφθει 

μέριμνα μείωσης της πιθανότητας παραπλανητικών αποτελεσμάτων μέσω 

επιλογής του δείγματος, προσεκτικού ελέγχου των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων, προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων των υποκειμένων - 

όπως δέσμευση των ερευνητών για την διασφάλιση της ανωνυμίας και της 

εχεμύθειας, εξασφάλιση εθελοντικής συμμετοχής αφού προηγουμένως 

ενημερώθηκαν για την φύση και τον σκοπό της έρευνας, τον απαιτούμενο χρόνο 

συμμετοχής, τον τρόπο ενημέρωσής τους για τα αποτελέσματα και άλλα 

ζητήματα που πιθανόν επηρεάζουν την απόφασή τους για την συμμετοχή τους 

στην έρευνα. 

5.5  Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η αιτιολόγηση της ερευνητικής 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (επιλογή προσέγγισης, τύπου έρευνας και 

τεχνικής). Στη συνέχεια αναλύθηκε η ερευνητική διαδικασία, ο τρόπος 

εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν, η περιγραφή του ερωτηματολογίου, 

η επιλογή του δείγματος και η διεξαγωγή της έρευνας ώστε να είναι σύμφωνη με 

τους κανόνες δεοντολογίας. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των 

δεδομένων και τα στατιστικά ευρήματα της έρευνας. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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6.1 Εισαγωγή 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν παρουσιάστηκε ο βασικός σκοπός της έρευνας, 

οι κύριοι και επιμέρους στόχοι μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί και διατυπώθηκαν οι 

ερευνητικές ερωτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πλοήγηση προς τους 

τελευταίους. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες 

και τη συγκέντρωσή τους από την ερευνήτρια, όπου ακολουθήθηκε η διαδικασία 

σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως, συλλέχθηκαν τα απαραίτητα 

για τις απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις δεδομένα.  

Στο παρόν κεφάλαιο, επομένως, θα εκτεθούν τα ευρήματα που προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, ακολουθώντας τη 

διάρθρωση των ερωτήσεων που τέθηκαν. Στόχος του συγκεκριμένου μέρους της 

έρευνας είναι η παρουσίαση αποκλειστικά των περιγραφικών στατιστικών 

στοιχείων και των αποτελεσμάτων της περαιτέρω στατιστικής ανάλυσης, χωρίς 

σχολιασμό των στοιχείων αυτών. Η ερμηνεία τους, η οποία θα οδηγήσει στην 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων θα 

πραγματοποιηθεί στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

6.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Παρότι κάποια στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο στο παρόν κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε πιο λεπτομερή περιγραφή των δημογραφικών  χαρακτηριστικών 

του δείγματος.
9
  

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 1 το 37.7% του δείγματος είναι άνδρες 

(n=55), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε 62.3% (n=91). 

                                                             
9

 Η εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει ως προϊόν 

δεδομένα. τα οποία κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και στην συνέχεια αναλύθηκαν με την χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS for Windows (19.0 edition). Οι πίνακες της ενότητας 6.2 παρουσιάζονται 

όπως ακριβώς  έχουν προκύψει από την επεξεργασία. με το ανώτερο στατιστικό πρόγραμμα . 
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            Πίνακας 6.1 Κατανομή δείγματος ανά φύλο 

 

Σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία σε ποσοστό  

33.6% έχουν διαπιστευμένη υπηρεσία από 10 έως και 15 έτη. Το 23.3% έχουν 

διδακτική προϋπηρεσία από 4 έως και 9 έτη, ενώ το 17.1% από 16 έως και 21 έτη. 

Από την άλλη πλευρά το 14.4% διαθέτει επαγγελματική προϋπηρεσία η οποία 

κυμαίνεται από 22 έως και 28 έτη, ενώ άνω των 28 ετών εμπειρία διαθέτει μόλις 

το 8.2%. 

       Πίνακας 6.2 Κατανομή δείγματος ανά έτη προϋπηρεσίας 

 

 Η δημογραφική ανάλυση συνεχίζεται εξετάζοντας την εργασιακή 

κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχεδόν εννέα στους δέκα 

εκπαιδευτικούς είναι μόνιμοι, ενώ ένας στους δέκα είναι είτε αναπληρωτής, είτε 

νεοδιόριστος είτε ωρομίσθιος. 
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      Πίνακας 6.3  Κατανομή δείγματος ανά εργασιακή κατάσταση 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον νομό στον οποίο εργάζεται ο κάθε ένας 

εκπαιδευτικός διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος προέρχεται από το 

νομό Πιερίας, ενώ εξίσου υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών προέρχονται από το 

νομό της Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί από την Αττική και την Ημαθία 

κατατάσσονται λίγο χαμηλότερα, ενώ σε πολύ χαμηλά ποσοστά εντοπίζονται 

εκπαιδευτικοί από νομούς όπως η Αχαία, η Λευκάδα , η Λάρισα, ο Έβρος κ.α. 

                         Διάγραμμα 6,1  Κατανομή δείγματος ανά νομό 
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 Σχετικά με την περιοχή έδρας του σχολείου στο οποίο διδάσκει το κάθε 

υποκείμενο της έρευνας, παρατηρούμε ότι οκτώ στους δέκα διδάσκουν σε αστική 

περιοχή, ενώ ένας στους δέκα σε αγροτική ή ημιαστική. Συνεπώς η πλειοψηφία 

του δείγματος προέρχεται από αστικές περιοχές. 

        Πίνακας 6.4 Κατανομή δείγματος ανά περιοχή έδρας σχολείου 

 

 Παράλληλα, εξετάζοντας την ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, 

διαπιστώνουμε ότι το 45.2% είναι άτομα ηλικίας από 41 έως και 50 ετών, ενώ το 

25.3% κυμαίνεται από 31 έως και 40 ετών. Από την άλλη πλευρά το 24.7% είναι 

άτομα στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 51 ετών ,ενώ μόλις το 4.8% είναι 

ηλικίας από 22 έως και 30 ετών. 

         Πίνακας 6.5 Κατανομή δείγματος ανά ηλικία 

 

 Τέλος, αναφορικά με το επίπεδο των σπουδών διαπιστώνεται ότι οκτώ 

στους δέκα εκπαιδευτικούς διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι., ενώ δύο στους δέκα 

διαθέτουν και μεταπτυχιακό. Αμελητέο θεωρείται το ποσοστό εκείνων οι οποίοι 

έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. 
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   Πίνακας 6.6  Κατανομή δείγματος ανά επίπεδο σπουδών 

 

 

6.3  Εκτίμηση του βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ΕΠ 

διατυπωνόταν ως εξής: 

1. Ποια είναι τα επίπεδα των ακόλουθων παραγόντων κατά 

μέσο όρο σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών; 

 

Υπολογίστηκαν αρχικά τα περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς για 

κάθε έναν από τους οχτώ επιμέρους παράγοντες του ερωτηματολογίου της Ε.Π. 

καθώς και για τη συνολική Ε.Π. Όλοι οι παράγοντες έχουν εκτιμηθεί βάσει του 

μέσου όρου των απαντήσεων που έδωσαν οι ερευνώμενοι εκπαιδευτικοί σε κάθε 

υποσύνολο ερωτήσεων που αφορούν τον εκάστοτε παράγοντα. Για παράδειγμα 

για τις 19 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον παράγοντα της επίτευξης-ανέλιξης 

υπολογίστηκε το άθροισμα των απαντήσεων που έδωσε ο εκάστοτε ερευνώμενος 

και έπειτα διαιρέθηκε με το σύνολο των ερωτήσεων. Ο λόγος για τον οποίο έγινε 

αυτός ο μετασχηματισμός είναι διότι η κλίμακα των ερωτήσεων ήταν εξαβάθμια 

Lickert και είναι επιθυμητό οι καινούριοι παράγοντες να λαμβάνουν τιμές σε 

αυτό το διάστημα ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και πιο κατανοητά. 

Τα ευρήματα που αναφύονται (βλέπε πίνακα 6.1) έχουν ως εξής: 

 Επίτευξη-Ανέλιξη: ο παράγοντας της επίτευξης έχει εκτιμώμενη μέση τιμή 

ίση με 3.65 και τυπική απόκλιση 0.60. 

 Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: ο παράγοντας του οργανωτικού κλίματος 

έχει μέση τιμή ίση με 3.52 και τυπική απόκλιση ίση με 0.66. 
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 Επαγγελματικό άγχος: o παράγοντας του επαγγελματικού άγχους έχει τιμή 

ίση με 3.01 και τυπική απόκλιση ίση με 0.66. 

 Κοινωνικό κεφάλαιο: Ο παράγοντας του κοινωνικού κεφαλαίου έχει 

εκτιμώμενη μέση τιμή ίση με 3.50 και τυπική απόκλιση ίση με 0.44. 

 Γενικό άγχος: ο παράγοντας του γενικού άγχους έχει εκτιμώμενη μέση τιμή 

ίση με 2.41 και τυπική απόκλιση ίση με 0.77. 

 Διαπροσωπικές σχέσεις: o παράγοντας των διαπροσωπικών σχέσεων 

λαμβάνει μέση τιμή ίση με 4.02 και τυπική απόκλιση ίση με 0.86. 

 Συναισθηματική εξάντληση: ο παράγοντας της συναισθηματικής 

εξάντλησης είναι ίσος με 2.89 και τυπική απόκλιση ίση με 0.82. 

 Συναισθηματική αποξένωση: τέλος, ο παράγοντας της συναισθηματικής 

αποξένωσης έχει μέση τιμή 2.42 και τυπική απόκλιση ίση με 0.86.  

Στη συνέχεια διατυπώθηκε η δεύτερη ερώτηση που αφορά το γενικό δείκτη της ΕΠ: 

2  Ποιο είναι το συνολικό επίπεδο Επαγγελματικής Προσαρμογής 

των εκπαιδευτικών; 

Για το ερευνητικό αυτό ερώτημα χρειάστηκε να προσδιοριστούν αρχικά οι 

συσχετίσεις ανάμεσα στους οχτώ προαναφερόμενους παράγοντες, ώστε να 

εντοπιστεί αν υπάρχουν θετικές ή αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ τους και να 

ληφθούν υπόψη τα κατάλληλα πρόσημα κατά τον υπολογισμό του συνολικού 

μέσου όρου τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

του Pearson. Από την ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω: 

Ο παράγοντας της επίτευξης-ανέλιξης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με τους παράγοντες του οργανωτικού κλίματος (r=0.457, 

p<0.05), του κοινωνικού κεφαλαίου (r=0.244, p<0.05) αλλά και των 

διαπροσωπικών σχέσεων (r=0.350, p<0.05). Από την άλλη πλευρά αρνητική 

συσχέτιση παρατηρείται με τους παράγοντες και του γενικού άγχους (r=-0.357, 

p<0.05), της συναισθηματικής εξάντλησης (r=-0.560, p<0.05) καθώς και της 

συναισθηματικής αποξένωσης (r=-0.150, p<0.05). 

Ο παράγοντας του οργανωτικού κλίματος παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με τους παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου (r=0.782, p<0.05) και
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των διαπροσωπικών σχέσεων (r=0.783, p<0.05). Από την άλλη πλευρά, σημαντική 

αρνητική συσχέτιση εντοπίζεται με τους παράγοντες του γενικού άγχους (r=-0.516, 

p<0.05), της συναισθηματικής εξάντλησης (r=-0.880, p<0.05) αλλά και της 

συναισθηματικής αποξένωσης (r=-0.177, p<0.05). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τον παράγοντα 

των διαπροσωπικών σχέσεων (r=0.670, p<0.05), ενώ αρνητική είναι η συσχέτιση 

τόσο με το γενικό άγχος (r=-0.346, p<0.05), όσο και με τη συναισθηματική 

εξάντληση (r=-0.814, p<0.05) αλλά και τη συναισθηματική εξουθένωση (r=-0.233, 

p<0.05). 

Ο παράγοντας του γενικού άγχους παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τους 

παράγοντες της συναισθηματικής εξάντλησης (r=0.493, p<0.05) αλλά και της 

συναισθηματικής αποξένωσης (r=0.798, p<0.05). Από την άλλη πλευρά αρνητική 

είναι η συσχέτιση με τον παράγοντα των διαπροσωπικών σχέσεων (r=-0.647, 

p<0.05). 

Ο παράγοντας των διαπροσωπικών σχέσεων σχετίζεται αρνητικά με τους 

παράγοντες της συναισθηματικής εξάντλησης (r=-0.737, p<0.05) και της 

συναισθηματικής αποξένωσης (r=-0.392, p<0.05). 

Τέλος, ο παράγοντας της συναισθηματικής εξάντλησης σχετίζεται θετικά με 

τον παράγοντα της συναισθηματικής αποξένωσης (r=0.219, p<0.05). 

Όπως παρατηρούμε, η εργασιακή προσαρμογή επηρεάζεται θετικά από 

παράγοντες όπως η Επίτευξη-Ανέλιξη, το Οργανωτικό κλίμα και Ασφάλεια, το 

Κοινωνικό κεφάλαιο και οι Διαπροσωπικές σχέσεις. Αντίθετο ρόλο 

διαδραματίζουν το Επαγγελματικό άγχος, το Γενικό άγχος, η Συναισθηματική 

εξάντληση και η Συναισθηματική αποξένωση. Συνεπώς, όσο περισσότερο 

περιορίζονται οι αρνητικοί παράγοντες της εργασιακής προσαρμογής τόσο πιο 

εύκολο θα είναι για τον εκπαιδευτικό να προσαρμοστεί στο νέο επαγγελματικό 

περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης. 

Καθώς η κλίμακα προσδιορισμού της Ε.Π. είναι σχετικά πρόσφατα δημιουργημένη, 

οι κατασκευαστές της δεν έχουν προβεί ακόμη στη διατύπωση του τύπου υπολογισμού 

ενός συνολικού δείκτη Ε.Π. Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί μια
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πρωτότυπη προσέγγιση, προκειμένου να υπολογιστεί ο δείκτης αυτός. Συγκεκριμένα, για 

την εκτίμηση του δείκτη εργασιακής προσαρμογής έγινε άθροιση των θετικών 

παραγόντων (επίτευξη, οργανωτικό κλίμα, κοινωνικό κεφάλαιο, διαπροσωπικές σχέσεις) 

και έπειτα αφαιρέθηκαν οι αρνητικοί παράγοντες (γενικός άγχος, επαγγελματικό άγχος, 

συναισθηματική εξάντληση, συναισθηματική αποξένωση). Ο δείκτης ο οποίος προέκυψε 

λαμβάνει τιμές στο διάστημα (-24, +24). Για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη του δείκτη 

έγινε αναγωγή του στο διάστημα (-6, +6). Θετικές τιμές του δείκτη δηλώνουν και θετικά 

επίπεδα επαγγελματικής προσαρμογής, διαφορετικά αρνητικές τιμές του δείκτη αφορούν 

άτομα με αρνητική επαγγελματική προσαρμογή. Ο συνολικός παράγοντας της εργασιακής 

προσαρμογής για το σύνολο των 77 ερωτήσεων έχει εκτιμώμενη μέση τιμή ίση με 0.9874 

και τυπική απόκλιση ίση με 1.07 (βλέπε πίνακα 6.1). Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι ο 

τρόπος υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις παραμέτρους και χρειάζεται να 

συνεχιστεί η διερεύνηση ώστε να προκύψει ο τύπος που εξάγει ασφαλή και ακριβή 

αποτελέσματα.  

 

Πίνακας 6.7  Παράγοντες Ε.Π. (μέσοι όροι, τυπική απόκλιση)  

Παράγοντες Ε.Π. Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Επίτευξη-Ανέλιξη 

Οργανωτικό κλίμα και 

ασφάλεια 

Επαγγελματικό άγχος 

Κοινωνικό κεφάλαιο 

Γενικό άγχος 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Συναισθηματική 

αποξένωση 

Εργασιακή Προσαρμογή 

3.65 

 

3.52 

3.01 

3.50 

2.41 

4.02 

 

2.89 

 

2.42 

0.98 

0.60 

 

0.66 

0.66 

0.44 

0.77 

0.86 

 

0.82 

 

0.86 

1.07 
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6.4 Εκτίμηση του βαθμού της ετοιμότητας τωνεκπαιδευτικών να 

αναλάβουν τους σύγχρονους ρόλους 

Αναφορικά με τους σύγχρονους ρόλους των Νeil and Morgan (2003), τους 

οποίους καλείται να εκπληρώσει ο εκπαιδευτικός κατά την εξάσκηση του 

επάγγελματός του σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας του, διατυπώθηκε η 

τρίτη ερευνητική ερώτηση: 

3. Ποιος ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών κατά μέσο όρο 

σε καθε έναν από τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν; 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερευνώμενους να σημειώσουν το βαθμό της 

ετοιμότητάς τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις καθενός από τους ρόλους αυτούς. 

Η βαθμολογία στηρίχθηκε σε μία εξαβάθμια κλίμακα Lickert στην οποία η ένδειξη 1 

αφορά πολύ χαμηλό βαθμό ετοιμότητας και η ένδειξη 6 πολύ υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας. Υπολογίστηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων τα περιγραφικά 

στατιστικά στοιχεία για κάθε έναν από τους δεκατρείς ρόλους και ο βαθμός 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών εκτιμήθηκε με βάση το μέσο όρο των απαντήσεων. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα η ετοιμότητα για κάθε έναν από τους ρόλους λαμβάνει τις 

ακόλουθες τιμές (βλέπε πίνακα 6.2): 

Κάτοχος επικοινωνιακών δεξιοτήτων: αναφέρθηκε από το σύνολο του δείγματος βαθμός 

ετοιμότητας που προσεγγίζει την τιμή 3.66,  Ειδικός στo γνωστικo αντικείμενo της 

ειδικότητας: για το ρόλο αυτό οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν κατά μέσο όρο βαθμό 

ετοιμότητας ίσο με 4.54,  Παιδαγωγός - Δάσκαλος  οι συμμετέχοντες δηλώνουν κατά μέσο 

όρο ότι είναι κάτοχοι παιδαγωγικών αρχών και δεξιοτήτων κατά την διδασκαλία των 

μαθημάτων της ειδικότητάς τους σε κατά μέσο όρο βαθμό 4.25, Μάνατζερ της τάξης: 

προκύπτει ότι διαθέτουν τις ικανότητες διαχείρισης της δυναμικής της τάξης και των 

προβλημάτων της σε βαθμό 3.82, Kαθοδηγητής- σύμβουλος: θεωρούν ότι βρίσκονται σε 

ετοιμότητα σε βαθμό 3.79,  Διευθυντής – Ηγέτης  αναφέρουν, επίσης, σε βαθμό 2.86 

ετοιμότητα σχετικά με την υποκίνηση προσωπικού, επίτευξη στόχων, ανάπτυξη 

στρατηγικών διοίκησης, εισαγωγή νέων διοικητικών συστημάτων και προσανατολισμό σε 

νέα οργανωσιακή κουλτούρα, Μέλος ομάδας: το σύνολο του δείγματος αναφέρει κατά 

μέσο όρο 4.29 βαθμό ετοιμότητας, Μάνατζερ άλλων εκπ/κων  ως μεσαία στελέχη της
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 διοικητικής ιεραρχίας δηλώνουν έτοιμοι σε βαθμό 2.47, Μέλος σχολικής μονάδας  οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 4.37 κατά μέσο όρο βαθμό ετοιμότητας, Αντιπρόσωπος 

τμήματος ή σχολικής μονάδας: αναφέρουν, επίσης, ότι διαθέτουν την ετοιμότητα για το 

συγκεκριμένο ρόλο σε βαθμό 3.6, Ερευνητής: προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό 

παρουσιάζει βαθμό ετοιμότητας ίσο με 3.5,  Φορέας κυβερνητικών πολιτικών  προκύπτει 

βαθμός ετοιμότητας ίσος με 2.13 κατά μέσο όρο, Δημόσιος υπάλληλος  οι εκπαιδευτικοί, 

τέλος, αναφέρουν για το ρόλο αυτό ετοιμότητα σε βαθμό 3.8 κατά μέσο όρο. 

                                                                                                                                                       

Πίνακας 6.8  Ετοιμότητα εκπαιδευτικών για τους επαγγελματικούς ρόλους 

 

Επαγγελματικοί ρόλοι εκπαιδευτικών Μέσος όρος 

Ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας 4.54 

Μέλος σχολικής μονάδας 4.37 

Μέλος ομάδας 4.29 

Παιδαγωγός-Δάσκαλος 4.25 

Μάνατζερ της τάξης 3.82 

Δημόσιος υπάλληλος 3.80 

Καθοδηγητής-Σύμβουλος 3.79 

Κάτοχος επικοινωνιακών δεξιοτήτων 3.66 

Αντιπρόσωπος τμήματος ή σχολικής μονάδας 3.60 

Ερευνητής 3.55 

Διευθυντής-Ηγέτης 2.86 

Μάνατζερ άλλων εκπαιδευτικών 2.47 

Φορέας κυβερνητικών πολιτικών 2.13 
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Ομοίως, το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει το τους ρόλους στους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα το 15.02% του δείγματος αναφέρει μέγιστο βαθμό ετοιμότητας στο 

γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Παράλληλα, το 12.21% δηλώνει 

μέγιστο βαθμό ετοιμότητας ως ενεργό μέλος ομάδας, αλλά και ως μέλος στη 

σχολική μονάδα. Επίσης το 10.33% δηλώνει μέγιστο βαθμό ετοιμότητας 

διοικητική ιεραρχία, ενώ θεωρεί ότι η υπηρεσιακή του ζωή προσδιορίζεται από 

τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα και την σχολική νομοθεσία. 

 Από την άλλη πλευρά πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά όσων δηλώνουν 

μέγιστο βαθμό ετοιμότητας στους φορείς κυβερνητικών πολιτικών, ως μάνατζερ 

άλλων εκπαιδευτικών. Τέλος, λίγοι είναι και εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι 

να υποκινήσουν το προσωπικό, να επιτεύξουν στόχους, να αναπτύξουν 

στρατηγικές διοίκησης, να εισάγουν νέα διοικητικά συστήματα και να 

προσανατολιστούν σε νέα οργανωσιακή κουλτούρα. 

 

Διάγραμμα 6.2 Μέγιστος βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών του δείγματος σε 

κάθε ένα από τους ρόλους 
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6.5   Προσδιορισμός των αναγκών των εκπαιδευτικών για ΕΑ 

Κατά την πορεία της μελέτης, τη διερεύνηση σχετικά με τους σύγχρονους 

ρόλους των εκπαιδευτικών διαδέχθηκαν ερωτήματα με στόχο να προσεγγίσουν 

τις ανάγκες των τελευταίων όσον αφορά την ΕΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται 

μέσα στο ΝΕΠ. Η τέταρτη κατά σειρά ερώτηση παρουσιάστηκε ως εξής: 

4.    Ποιοι από τους επιμέρους ρόλους εμφανίζουν τα χαμηλότερα 

επίπεδα ετοιμότητας σύμφωνα με τις αναφορές των 

εκπαιδευτικών και χρειάζεται κατά συνέπεια να αποτελέσουν 

αντικείμενα ΕΑ την παρούσα χρονική περίοδο; 

Προκειμένου να δοθεί απάντηση, απαιτούνταν να υπολογιστούν οι μέσοι 

όροι των δεδομένων που παρείχαν οι εκπαιδευτικοί, πράγμα που εκτελέστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα (6.4). Τα περιγραφικά στατιστικά έδειξαν ότι τη 

μικρότερη ετοιμότητα δήλωσε το σύνολο του δείγματος για τους παρακάτω 

ρόλους: Φορέας κυβερνητικών πολιτικών, με βαθμό ετοιμότητας 2.13. Μάνατζερ 

άλλων εκπαιδευτικών, με μέσο βαθμό ετοιμότητας 2.47, Διευθυντής-Ηγέτης, με 

βαθμό ετοιμότητας 2.86, Ερευνητής, με βαθμό ετοιμότητας 3.55. 

Ακολούθησε η πέμπτη ερώτηση, η οποία διατυπώθηκε ως εξής: 

5. Ποια τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε   

προγράμματα ΕΑ; 

Στόχος της ερευνήτριας ήταν να διερευνήσει με την ερώτηση αυτή τα 

συγκεκριμένα κίνητρα, τους ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί ωθούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΑ, προκειμένου 

αυτά να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των τελευταίων από τους φορείς 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς εκφράζουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων 

στον επαγγελματικό τους τομέα. 

Από τους ερευνώμενους ζητήθηκε, κατ’ αυτό το σκεπτικό, να αξιολογήσουν 

κάθε έναν από τους επιμέρους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Η αξιολόγηση 

στηρίχθηκε σε εξαβάθμια κλίμακα Lickert. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

υπολογίστηκε και πάλι, μέσω της περιγραφικής στατιστικής, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε επιμέρους κίνητρο συμμετοχής σε
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προγράμματα Ε.Α. Τα ευρήματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

απέδωσαν στα κίνητρα αυτά, κατά την αξιολόγησή τους, τις ακόλουθες τιμές 

(βλέπε πίνακα 6.3): 

 ‘Για να εμπλουτίσω τα ήδη υπάρχοντα προσόντα’: δήλωσαν ότι 

συμμερίζονται το κίνητρο αυτό σε βαθμό 5.24 κατά μέσο όρο. 

 ‘Για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εργασίας’: ο λόγος αυτός 

εκφράζει τους εκπαιδευτικούς σε μέσο βαθμό 5.16. 

 ‘Απαιτείται από τις προϊστάμενες αρχές’: το σύνολο του δείγματος αποδίδει το 

ενδιαφέρον του για συμμετοχή σε προγράμματα Ε.Α. στο συγκεκριμένο λόγο σε 

βαθμό 3.57. 

 ‘Να πάρω προαγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα’: οι συμμετέχοντες 

αξιολόγησαν το κίνητρο αυτό με βαθμό 2.95 κατά μέσο όρο. 

 ‘Να υποβοηθήσω τις προοπτικές ανάπτυξης της σταδιοδρομίας’: επίσης, 

απάντησαν ότι ενδιαφέρονται για τον παραπάνω λόγο σε μέσο βαθμό 4.09. 

 ‘Να βελτιώσω τις γνώσεις σε ζητήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας)’: οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι το κίνητρο αυτό τους ωθεί σε 

συμμετοχή σε βαθμό 5.38. 

 ‘Να μειώσω τα επίπεδα ανασφάλειας εξαιτίας των εργασιακών συνθηκών’: 

δήλωσαν, επίσης, ότι ο παραπάνω λόγος τους αντιπροσωπεύει σε βαθμό 4.73 κατά 

μέσο όρο. 

 ‘Να προωθήσω την προσωπική μου ανάπτυξη’: το κίνητρο αυτό αξιολογήθηκε 

με μέσο βαθμό 4.69. 

 ‘Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες παιδαγωγικές εξελίξεις’: οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι ταυτίζονται με το λόγο αυτό σε βαθμό 5.34. 

 ‘Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητάς μου’: το σύνολο του δείγματος θεωρεί ότι το παραπάνω αποτελεί 

σημαντικό κίνητρο σε μέσο βαθμό 5.55. 

 ‘Να εκπαιδευτώ σε ζητήματα διοίκησης της εκπαίδευσης’: οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι 

το παραπάνω κίνητρο τους αντιπροσωπεύει σε βαθμό 4.31  κατά μέσο όρο. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε σχετική ερώτηση ότι δεν θα επιθυμούσαν να 

συμμετάσχουν στα προγράμματα Ε.Α. σε βαθμό 1.37 κατά μέσο όρο, ενώ όσοι εξέφρασαν
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ενδιαφέρον να λάβουν μέρος δεν προσδιόρισαν επιπρόσθετα κίνητρα συμμετοχής εκτός των 

ανωτέρων, παρόλο που είχαν τη δυνατότητα όπως όριζε το ερωτηματολόγιο. 

    

       Πίνακας 6.9: Κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Ε.Α. 

Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα Ε.Α. Μέσος όρος 

Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό 

αντικείμενο της ειδικότητάς μου 
5.55 

Να βελτιώσω τις γνώσεις σε ζητήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας)  
5.38 

Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες παιδαγωγικές εξελίξεις 5.34 

Για να εμπλουτίσω τα ήδη υπάρχοντα προσόντα 5.24 

Για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εργασίας 5.16 

Να μειώσω τα επίπεδα ανασφάλειας εξαιτίας των εργασιακών 

συνθηκών 
4.73 

Να προωθήσω την προσωπική μου ανάπτυξη 4.69 

Να εκπαιδευτώ σε ζητήματα διοίκησης της εκπ/σης 4.31 

Να υποβοηθήσω τις προοπτικές ανάπτυξης της σταδιοδρομίας 4.09 

Απαιτείται από τις προϊστάμενες αρχές 3.57 

Να πάρω προαγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα 2.95 

Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω 1.37 
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       6.6 Διαφοροποιήσεις των επιπέδων της Επαγγελματικής Προσαρμογής 

στο δείγμα με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Στη συνέχεια της μελέτης, αφού τέθηκαν οι ερωτήσεις διερεύνησης της γενικής 

συμπεριφοράς του δείγματος στις υπό εξέταση μεταβλητές, κρίθηκε σκόπιμο να 

διατυπωθούν ορισμένα ερωτήματα με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες 

σχετίζονται με τη διαφοροποίηση που παρουσιάζουν τα επίπεδα των παραγόντων της 

Ε.Π. των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο και την επαγγελματική προϋπηρεσία τους. 

Η έκτη, λοιπόν, κατά σειρά ερώτηση ήταν: 

6. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιπέδων των παραγόντων της 

Ε.Π. των εκπαιδευτικών, αλλά και του συνολικού της 

επιπέδου μεταξύ ανδρών και γυναικών; 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα απαιτούνταν να χρησιμοποιηθεί 

είναι το Τ-τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων. Για τη μέθοδο του t-test χρησιμοποιούμε 

κάθε φορά μια συνεχή μεταβλητή και μια διχοτομική μεταβλητή. Η διχοτομική 

μεταβλητή αποτελεί το κριτήριο για να χωρίσουμε τη συνεχή μεταβλητή σε δύο 

ανεξάρτητα δείγματα, των οποίων στη συνέχεια υπολογίζουμε τη διαφορά των 

μέσων όρων (για συγκεντρωτικά αποτελέσματα βλέπε πίνακα 6.4). Τέλος, 

συμπεραίνουμε αν η διαφορά που προκύπτει είναι στατιστικά σημαντική, εάν 

δηλαδή το αποτέλεσμα μπορεί να αναχθεί στο σύνολο του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι γυναίκες εμφανίζουν τα 

παρακάτω επίπεδα σε κάθε παράγοντα της Ε.Π. κατά μέσο όρο σε κλίμακα με 

χαμηλότερη τιμή το 1 και υψηλότερη το 6, όπως προαναφέρθηκε: Επίτευξη-

Ανέλιξη: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 3.62, Οργανωτικό κλίμα και 

ασφάλεια: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 3.50, Επαγγελματικό άγχος: 

παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 3.10, Κοινωνικό κεφάλαιο: παρουσιάζει 

κατά μέσο όρο τιμή ίση με 3.47, Γενικό άγχος: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή 

ίση με 2.49, Διαπροσωπικές σχέσεις: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 

4.03, Συναισθηματική εξάντληση: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 3.02, 

Συναισθηματική αποξένωση: παρουσιάζει κατά μέσο όρο τιμή ίση με 2.45. 

Τα αντίστοιχα επίπεδα των παραγόντων αυτών για τους άνδρες ακολουθούν 

τις παρακάτω τιμές στην ίδια κλίμακα βαθμολογίας (1-6): Επίτευξη-Ανέλιξη:
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3.70, Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: 3.55, Επαγγελματικό άγχος: 2.87, 

Κοινωνικό κεφάλαιο: 3.56, Γενικό άγχος: 2.29, Διαπροσωπικές σχέσεις: 3.99, 

Συναισθηματική εξάντληση: 2.70, Συναισθηματική αποξένωση: 2.37 

Πίνακας 6.10: Επίπεδα παραγόντων Ε.Π. ανάλογα με το φύλο (Μέσοι όροι 

ανδρών, μέσοι όροι γυναικών, τιμή t-test) 

 

Ο έλεγχος Τ-τεστ έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά 

για τον παράγοντα του επαγγελματικού άγχους μεταξύ των δύο φύλων (με t=-

1.997, p<0.05), με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, οι 

γυναίκες φαίνεται κατά μέσο όρο να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης, συγκριτικά με τους άνδρες. Η διαφορά και στην 

περίπτωση αυτή κρίνεται στατιστικά σημαντική όπως δείχνει και ο έλεγχος t-test 

(t=-2.311, p<0.05). Από την άλλη πλευρά, άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν 

παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά στα επίπεδα της επίτευξης, του 

οργανωτικού κλίματος, του κοινωνικού κεφαλαίου, του γενικού άγχους, των

Παράγοντες Ε.Π. Άνδρες Γυναίκες t-value 

Επίτευξη-Ανέλιξη 3.70 3.62 0.801 

Οργανωτικό κλίμα και Ασφάλεια 3.55 3.50 0.439 

Επαγγελματικό άγχος 2.87 3.10 -1.997 

Κοινωνικό κεφάλαιο 3.56 3.47 1.272 

Γενικό άγχος 2.29 2.49 -1.473 

Διαπροσωπικές σχέσεις 3.99 4.03 -0.299 

Συναισθηματική εξάντληση 2.70 3.02 -2.311 

Συναισθηματική αποξένωση 2.37 2.45 -0.517 

Εργασιακή Προσαρμογή 1.14 0.89 1.370 
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διαπροσωπικών σχέσεων, της συναισθηματικής αποξένωσης, αλλά και στο γενικό 

δείκτη Ε.Π.  

Στη συνέχεια, μέσω της στατιστικής ανάλυσης θα διερευνηθεί το έβδομο ερώτημα 

που τέθηκε: 

7.  Παρατηρείται διαφορά στα επίπεδα των παραγόντων της 

Ε.Π. των εκπαιδευτικών και του συνολικού της δείκτη 

ανάλογα με την επαγγελματική προϋπηρεσία τους; 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα προκύπτει από τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τη χρήση του ελέγχου ANOVA 

(Μονόδρομη Ανάλυση Διακύμανσης). Η ανάλυση διακύμανσης είναι μια διαδικασία 

που χρησιμοποιείται για να συγκρίνουμε τους δειγματικούς μέσους όρους και να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συμπεραθεί ότι οι μέσοι των 

αντίστοιχων πληθυσμιακών κατανομών διαφέρουν. 

Στη μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης συμμετέχει μια εξαρτημένη μεταβλητή 

(συνεχής πάντα) και ακριβώς μια ανεξάρτητη μεταβλητή (μη συνεχής πάντα, κατηγορική). 

Διαχωρίζουμε τη συνεχή μεταβλητή σε όσες κατηγορίες είναι χωρισμένη η κατηγορική 

μεταβλητή, υπολογίζουμε τους μέσους όρους και τη διακύμανση ανά κατηγορία και 

εντοπίζουμε μεταξύ ποιών κατηγοριών υπάρχει συσχέτιση. Αν η ANOVA βγει στατιστικά 

σημαντική, τότε ένα τουλάχιστον ζευγάρι επιδρά στη διακύμανση της συνεχούς 

μεταβλητής. Ο έλεγχος LSD παρουσιάζει μεταξύ ποιών κατηγοριών της διακριτής 

μεταβλητής εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την εξαρτημένη μεταβλητή αποτελούν τα 

επίπεδα κάθε παράγοντα αλλά και συνολικά της Ε.Π, ενώ την ανεξάρτητη 

μεταβλητή αποτελεί η επαγγελματική προϋπηρεσία, η οποία συμβατικά 

διαιρέθηκε σε έξι κατηγορίες, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας (λιγότερα από 3 

έτη, 4-9 έτη, 10-15 έτη, 16-21 έτη, 22-28 έτη, περισσότερα από 28 έτη). 

Τα περιγραφικά στατιστικά που υπολογίστηκαν έδειξαν αρχικά τα επίπεδα 

κάθε επιμέρους παράγοντα της Ε.Π. κατά μέσο όρο για τις παραπάνω κατηγορίες 

(βλέπε πίνακα 6.5). Για τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα από 3 έτη προϋπηρεσίας 

τα επίπεδα ακολουθούν τις παρακάτω τιμές: Επίτευξη-Ανέλιξη: 3.83, Οργανωτικό 

κλίμα και ασφάλεια: 3.75, Επαγγελματικό άγχος: 3.38, Κοινωνικό κεφάλαιο:
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3.67, Γενικό άγχος: 2.44, Διαπροσωπικές σχέσεις: 4.26, Συναισθηματική 

εξάντληση: 2.85, Συναισθηματική αποξένωση: 2.29. 

Ακολούθως, για το εκπαιδευτικό προσωπικό με 4 έως 9 έτη προϋπηρεσίας 

εμφανίζονται οι παρακάτω τιμές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα του κάθε 

παράγοντα: Επίτευξη-Ανέλιξη: 3.72, Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: 3.51, 

Επαγγελματικό άγχος: 3.05,  Κοινωνικό κεφάλαιο: 3.43,  Γενικό άγχος: 2.23, 

Διαπροσωπικές σχέσεις: 4.11, Συναισθηματική εξάντληση: 2.88, Συναισθηματική 

αποξένωση: 2.27. 

Αντιστοίχως, παρουσιάζονται οι ακόλουθες τιμές αναφορικά με τα επίπεδα των παραγόντων, 

όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με 10 έως 15 έτη προϋπηρεσίας 

προϋπηρεσίας: Επίτευξη-Ανέλιξη: 3.48, Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: 3.33. 

Επαγγελματικό άγχος: 3.10, Κοινωνικό κεφάλαιο: 3.39, Γενικό άγχος: 2.70, 

Διαπροσωπικές σχέσεις: 3.80, Συναισθηματική εξάντληση: 3.16, Συναισθηματική 

αποξένωση: 2.72. 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι, οι οποίοι αντανακλούν τα επίπεδα 

των παραγόντων όσον αφορά τους συμμετέχοντες με 16 έως 21 έτη προϋπηρεσίας ως 

εξής: Επίτευξη-Ανέλιξη: 3.72, Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: 3.60, Επαγγελματικό 

άγχος: 3.04, Κοινωνικό κεφάλαιο: 3.58, Γενικό άγχος: 2.45, Διαπροσωπικές σχέσεις: 

4.05, Συναισθηματική εξάντληση: 2.88, Συναισθηματική αποξένωση: 2.50. 

Εν συνεχεία, για τους ερωτηθέντες που διέθεταν 22 έως 28 έτη 

προϋπηρεσίας, οι τιμές για κάθε παράγοντα κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, ως εξής: Επίτευξη-Ανέλιξη: 3.64, Οργανωτικό 

κλίμα και ασφάλεια: 3.60, Επαγγελματικό άγχος: 2.78, Κοινωνικό κεφάλαιο: 

3.66, Γενικό άγχος: 2.32, Διαπροσωπικές σχέσεις: 4.02, Συναισθηματική 

εξάντληση: 2.52, Συναισθηματική αποξένωση: 2.07. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπερβεί τα 28 έτη προϋπηρεσίας 

εμφάνισαν τις παρακάτω τιμές, οι οποίες αντανακλούσαν τα επίπεδα των 

παραγόντων κατά μέσο όρο: 
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Επίτευξη-Ανέλιξη: 4.02, Οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια: 3.99, Επαγγελματικό 

άγχος: 2.58, Κοινωνικό κεφάλαιο: 3.77, Γενικό άγχος: 1.70, Διαπροσωπικές σχέσεις: 

4.62, Συναισθηματική εξάντληση: 2.48, Συναισθηματική αποξένωση: 2.13. 

 

 

Πίνακας 6.11 Επίπεδα παραγόντων Ε.Π. ανά έτη προϋπηρεσίας (Μέσοι όροι ανά 

κατηγορία, τιμή F ελέγχου Anova) 

Στη συνέχεια της στατιστικής ανάλυσης, ο έλεγχος ANOVA έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική απόκλιση στο παράγοντα 

του κοινωνικού κεφαλαίου. Για την ακρίβεια, εξετάζοντας τις μέσες τιμές ανά 

κατηγορία, τα επίπεδα του κοινωνικού κεφαλαίου αυξάνονται σταδιακά όσο 

αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού (F=2.495, p<0.05). Επίσης, ο 

παράγοντας του γενικού άγχους και της συναισθηματικής εξάντλησης εμφανίζουν 

στατιστικώς σημαντική διαφορά, με τα επίπεδα του πρώτου να μειώνονται 

σταδιακά όσο αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (F=3.654, 

p<0.05), ενώ και τα επίπεδα της δεύτερης παρουσιάζουν σταδιακή μείωση καθώς

 <3 4-9 10-15 16-21 22-28 >28 F-value 

Επίτευξη-Ανέλιξη 3.83 3.72 3.48 3.72 3.64 4.02 1.721 

Οργανωτικό κλίμα και Ασφάλεια 3.75 3.51 3.33 3.60 3.60 3.99 2.044 

Επαγγελματικό άγχος 3.38 3.05 3.10 3.04 2.78 2.58 2.077 

Κοινωνικό κεφάλαιο 3.67 3.43 3.39 3.58 3.66 3.77 2.495* 

Γενικό άγχος 2.44 2.23 2.70 2.45 2.32 1.70 3.654* 

Διαπροσωπικές σχέσεις 4.26 4.11 3.80 4.05 4.02 4.62 1.786 

Συναισθηματική εξάντληση 2.85 2.88 3.16 2.88 2.52 2.48 2.474* 

Συναισθηματική αποξένωση 2.29 2.27 2.72 2.50 2.07 2.13 2.437* 

Εργασιακή Προσαρμογή 1.14 1.09 0.58 1.02 1.30 1.88 3.374* 
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αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (F=2.474, p<0.05). 

Προκύπτει, τέλος, ότι η συναισθηματική αποξένωση παρουσιάζει στατιστική 

σημαντική απόκλιση, με χαμηλά επίπεδα στους εκπαιδευτικούς με έτη 

προϋπηρεσίας έως 9 ή περισσότερα από 22, ενώ κορυφώνεται σε όσους έχουν έτη 

προϋπηρεσίας από 10 έως και 21 (F=2.437, p<0.05).  
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7.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η έκθεση των ευρημάτων, 

τα οποία προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και αποτέλεσαν 

την τελική οδό προς την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και κατ’ 

επέκταση την υλοποίηση των στόχων της μελέτης. Στη βάση αυτή, τα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέονται με τις 

ερωτήσεις εκείνες, των οποίων θα συνιστούσαν το θεωρητικό στήριγμα για την 

παροχή ικανοποιητικών απαντήσεων και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων 

αναφορικά με τα προβλήματα που τέθηκαν κατά την πορεία της έρευνας.  

Το παρόν κεφάλαιο, συνεπώς, αποτελεί και τον τερματικό σταθμό της 

μελέτης, καθώς ο στόχος του έγκειται στην ολοκληρωμένη ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων, στην προσφορά σαφών θεωρητικών λύσεων και πορισμάτων για 

το ερευνητικό πρόβλημα, την κατανόηση των πιθανών περιορισμών που 

εφαρμόζονται σε αυτά, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων, υποδεικνύοντας τον 

προσανατολισμό που μπορούν να πάρουν οι ερευνητές στο μέλλον, όσον αφορά 

το συγκεκριμένο ζήτημα. 

7.1   Συζήτηση σχετικά με την εκτίμηση του βαθμού της 

Επαγγελματικής Προσαρμογής  

Όπως αναφέρθηκε κατά τον ορισμό της έρευνας, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο 

σαφής προσδιορισμός του γενικού δείκτη της Ε.Π. των εκπαιδευτικών, αλλά και 

ειδικότερα των δεικτών των επιμέρους παραγόντων, από τους οποίους φαίνεται να 

επηρεάζεται. Πρόκειται για υπόθεση καθοριστικής σημασίας για το χώρο της 

Παιδείας και ειδικά μέσα στα πλαίσια διαμόρφωσης των νέων συνθηκών του Ν.Ε.Π. 

αλλά και της παρούσας οικονομικής ύφεσης, καθώς αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες 

ανάγκες και ελλείψεις των εκπροσώπων του συγκεκριμένου κλάδου. Απαιτείται 

σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, ο βαθμός προσαρμογής τους να εκλαμβάνεται ως 

αφετηρία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων Ε.Α. Θεωρήθηκε, 

λοιπόν, σκόπιμο να διερευνηθούν τα επίπεδα της Ε.Π. του δείγματος, ώστε να γίνουν 

γνωστά, να αιτιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια προτάσεων για το



                                                                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

[176] 

 

σχεδιασμό της πολιτικής Ε.Α. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από τις απαντήσεις 

στις δύο πρώτες ερευνητικές ερωτήσεις που τέθηκαν: 

1. Ποια είναι τα επίπεδα προσαρμογής σε κάθε έναν από τους 

επιμέρους παράγοντες της ΕΠ σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών; 

Όπως προκύπτει από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, που υπολογίστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, οι επιμέρους παράγοντες της 

Ε.Π. των εκπαιδευτικών κυμαίνονται σε διάφορα επίπεδα. Τα ευρήματα, συγκεκριμένα, 

υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες των διαπροσωπικών σχέσεων, της επίτευξης-ανέλιξης, 

του οργανωτικού κλίματος και ασφάλειας και του κοινωνικού κεφαλαίου διατελούν στα 

υψηλότερα επίπεδα, παρόλο που οι τρεις τελευταίοι παρουσιάζουν σχετικά μέτριες τιμές. 

Ο παράγοντας του επαγγελματικού άγχους, επίσης, βρίσκεται σε επίπεδα υπό του 

μετρίου, ενώ οι παράγοντες του γενικού άγχους, της συναισθηματικής εξάντλησης και 

συναισθηματικής αποξένωσης εμφανίζουν σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαφαίνεται η τάση των εκπαιδευτικών να 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την 

Ε.Π. από ό,τι στους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα 

και οι θετικές παράμετροι δέχονται μέτριες μέσες τιμές, με εξαίρεση εκείνη των 

διαπροσωπικών σχέσεων, που εκτιμήθηκε ως άνω του μετρίου. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι, παρόλο που τα επίπεδα του άγχους και της συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποξένωσης βρίσκονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, αυτό δε 

συνεπάγεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό επωφελείται από υψηλά επίπεδα 

στους παράγοντες της επίτευξης-ανέλιξης, του οργανωτικού κλίματος και 

ασφάλειας και του κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίοι σχετίζονται με την ευρύτερη 

παράμετρο της επαγγελματικής ικανοποίησης.  

Όπως διαπιστώνεται, την παρούσα χρονική στιγμή, οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων και 

φιλοδοξιών, στην άντληση ασφάλειας από το επαγγελματικό περιβάλλον και την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τη συνεργασία τους με τα μέλη της 

μαθητικής κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή σχετικά τιμή που εμφανίζει ο 

παράγοντας των διαπροσωπικών σχέσεων, εικάζεται ότι αντανακλά τις δομές της 

ελληνικής κοινωνίας, στις οποίες ο κοινωνικός ιστός διατηρεί κυρίαρχη θέση και οι
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διαπροσωπικοί δεσμοί είναι αρκετά ισχυροί, ώστε συχνά υποκαθιστούν ελλείψεις και 

αποτελούν ένα μέσο αντιστάθμισης άλλου είδους προβλημάτων.  

Αναφορικά με τα επίπεδα των παραμέτρων που επηρεάζουν αρνητικά την Ε.Π. 

(επαγγελματικό άγχος, γενικό άγχος, συναισθηματική εξάντληση και 

συναισθηματική αποξένωση), παρουσιάζονται χαμηλότερα από τις τιμές που 

αναμένονταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της έρευνας. Το επαγγελματικό άγχος, για 

παράδειγμα, εμφανίζεται με μέτρια μέση τιμή, με συνέπεια να μην είναι απόλυτα 

εμφανής η αρνητική συσχέτιση του παράγοντα με την ΕΠ, όπως προέκυψε από τις 

θεωρίες αλλά και τη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία. Μια από τις πιθανές ερμηνείες 

του φαινομένου αυτού, είναι η συνειδητή ή υποσυνείδητη χρήση στρατηγικών 

ελέγχου του άγχους και αντιμετώπισης των γενικότερων αρνητικών 

συναισθηματικών καταστάσεων που συνδέονται με τα προβλήματα του εργασιακού 

τομέα. Το διδακτικό προσωπικό, είναι ενδεχομένως εξασκημένο, λόγω της 

αγχογόνου φύσης του επαγγέλματός του, στην επιστράτευση τέτοιου είδους 

τεχνικών. Καθώς, επίσης, υπάρχει η διαδεδομένη κοινωνική αναπαράσταση του 

εκπαιδευτικού ως λειτουργού, με επακόλουθο να επιφορτίζεται με τις αυξημένες 

προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, των γονιών και των μαθητών, προέχει στη 

συνείδηση του ίδιου να επιτύχει με προσωπική προσπάθεια την αντιμετώπιση των 

εκάστοτε αντίξοων ή και επώδυνων καταστάσεων, ώστε να αντεπεξέλθουν στο 

διδακτικό τους έργο, διατηρώντας το status quo. Εικάζεται, επίσης, ότι οδήγησε σε 

αυτά τα επίπεδα η τάση των συμμετεχόντων για επιβεβαίωση της επαγγελματικής 

τους επάρκειας, όπου ενδεχομένως να συνέβαλλε η διατύπωση ορισμένων 

ερωτήσεων της κλίμακας, πράγμα που εφιστά την προσοχή στα αποτελέσματα και 

επιβάλλει την επανεξέταση ορισμένων παραμέτρων της τελευταίας, μετά από 

σύγκριση με διαφορετικούς πληθυσμούς και ευρήματα άλλων εργαλείων. 

2. Ποιο είναι το συνολικό επίπεδο Επαγγελματικής Προσαρμογής των 

εκπαιδευτικών; 

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα συμπεράσματα, ο συνολικός δείκτης της 

Ε.Π. των εκπαιδευτικών μαρτυρά πως η τελευταία κυμαίνεται σε μέτρια προς 

θετικά επίπεδα, ενώ δεν εντοπίζεται σημαντική απόκλιση στην άποψη αυτή, λόγω 

της χαμηλής τιμής την οποία έχει λάβει η τυπική απόκλιση. Τα αποτελέσματα
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αυτά συγκλίνουν με τα προσδοκώμενα της έρευνας, καθώς υπήρξε μια από τις 

υποθέσεις της ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες προσαρμογής στις 

σύγχρονες, συχνά μη ευνοϊκές, συνθήκες του Ν.Ε.Π και της οικονομικής κρίσης, 

με συνέπεια η συνολική Ε.Π. τους να μην εμφανίζεται με ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα. Δυστυχώς, δεν υφίστανται την παρούσα στιγμή προγενέστερες μελέτες 

σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες θα 

παρείχαν τη δυνατότητα της σύγκρισης των αποτελεσμάτων διαφορετικών 

χρονικών στιγμών, με στόχο την πληρέστερη ερμηνεία του φαινομένου, 

απομονώνοντας αιτιολογικούς παράγοντες που ήταν παρόντες ή απόντες κατά τις 

ετερόχρονες μετρήσεις. 

7.2     Συζήτηση σχετικά με τον προσδιορισμό της  ετοιμότητας 

ανάληψης σύγχρονων ρόλων από τους εκπαιδευτικούς 

Όσον αφορά τους σύγχρονους ρόλους των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί 

αναδύονται μέσα από το Ν.Ε.Π., θεωρείται αναγκαίο στην παρούσα μελέτη να 

προσδιοριστεί αρχικά ο βαθμός στον οποίο οι ίδιοι αισθάνονται έτοιμοι να τους 

εκπληρώσουν. Σε όμοια βάση με το ζήτημα που αναλύθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, τα επίπεδα ετοιμότητας για έκαστο ρόλο αποτελούν μια ακόμα 

συνιστώσα του εντοπισμού των ουσιαστικών αναγκών του διδακτικού 

προσωπικού. Όπως ισχύει για το βαθμό Ε.Π., έτσι και ο βαθμός ετοιμότητας για 

τους ρόλους δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης ως σημείο εκκίνησης για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων Ε.Α., αλλά και γενικότερα εκπαιδευτικών πολιτικών 

που θα συμβάλλουν, μέσω της ικανοποίησης των αναγκών των εκπαιδευτικών, 

στην προαγωγή της επαγγελματικής του επάρκειας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 

μέσα από την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που διατυπώθηκε: 

3.  Ποιος ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε κάθε έναν από 

τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν; 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο προτελευταίο 

κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι πράγματι ο βαθμός 

ετοιμότητάς τους διαφοροποιείται ανάλογα με το ρόλο που καλούνται να 

αναλάβουν. Για την ακρίβεια, δηλώνουν κατά μέσο όρο υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Επίσης, αναφέρουν
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ότι είναι σε υψηλό βαθμό ενεργά μέλη της σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και 

μέλη ομάδας. Παράλληλα, δηλώνουν σε υψηλά σχετικά επίπεδα ετοιμότητα για 

το ρόλο του δασκάλου-παιδαγωγού αλλά και για τους ρόλους του μάνατζερ της 

τάξης, του δημοσίου υπαλλήλου και του καθοδηγητή-συμβούλου σε βαθμό άνω 

του μετρίου.  

Από την άλλη πλευρά, σε μέτριο βαθμό ετοιμότητα αναφέρουν σχετικά με 

το ρόλο του κατόχου επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του αντιπροσώπου 

τμήματος ή σχολικής μονάδας. Σε σχετικά μέτρια επίπεδα κυμαίνεται και η 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ως ερευνητές. Τέλος, χαμηλό βαθμό ετοιμότητας 

αναφέρουν σχετικά με τον φορέα κυβερνητικών πολιτικών, ενώ δε δηλώνουν και 

έτοιμοι ως προς το ρόλο του διευθυντή-ηγέτη και του μάνατζερ άλλων 

εκπαιδευτικών. 

Με βάση τα ευρήματα αυτά, μπορεί να υποστηριχθεί η αντίληψη ότι οι 

παιδαγωγοί διακρίνονται από αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά την ετοιμότητά 

τους να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα που αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο, 

τις δυνατότητές τους να είναι λειτουργικοί ως μέλη ομάδας, την κατοχή 

παιδαγωγικών αρχών και δεξιοτήτων κατά την διδασκαλία των μαθημάτων της 

ειδικότητάς τους, ενώ ακόμη θεωρούν ότι διαθέτουν τις ικανότητες διαχείρισης 

της δυναμικής της τάξης, και των προβλημάτων της. Λιγότερο έτοιμοι φαίνεται 

ότι αισθάνονται αναφορικά με την υποκίνηση προσωπικού, την επίτευξη στόχων, 

την ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης, την εισαγωγή νέων διοικητικών 

συστημάτων, τον προσανατολισμό σε νέα οργανωσιακή κουλτούρα, αλλά και την 

έρευνα. Θεωρούν, επίσης, κατά τα αποτελέσματα ότι δεν είναι έτοιμοι να 

λειτουργήσουν ως μεσαία στελέχη διοικητικής ιεραρχίας, ενώ δηλώνουν και ότι 

αδυνατούν να προωθήσουν τις κυβερνητικές πολιτικές. Στην επόμενη ενότητα θα 

πραγματοποιηθεί η προσπάθεια να αιτιολογηθούν τα παρατηρούμενα ως προς την 

ετοιμότητα επίπεδα και να συνδεθούν με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για Ε.Α. 
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       7.3  Συζήτηση σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών  

των εκπαιδευτικών για Ε.Α. 

Μια από τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έρευνα είναι ότι η 

EA των εκπαιδευτικών, για να είναι αποτελεσματική οφείλει να ανταποκρίνεται 

στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, άρα να προάγει την ετοιμότητά 

τους σε κάθε ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και να ανταποκρίνεται στα 

κίνητρά τους. Έτσι λοιπόν, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αυτή που συνδέει 

την ΕΑ με τον ρόλο μέσω της διερεύνησης της ετοιμότητάς τους σε κάθε ρόλο, 

αλλά και με τα κίνητρα, εντοπίζοντας τους λόγους που τους ωθούν στην Ε.Α. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, η ευρύτερη θεματική ενότητα η οποία την 

παρούσα χρονική στιγμή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ΕΑ κατά 

προτεραιότητα, είναι αυτή που σχετίζεται με τον ρόλο ως προς τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την μικρότερη ετοιμότητα και τα κίνητρα που οι ίδιοι 

προτάσσουν κατά προτεραιότητα. Και επειδή, η εκπαιδευτική διαδικασία την 

παρούσα χρονική συγκυρία, συντελείται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός κοινωνικο-

οικονομικού περιβάλλοντος υπό την σκιά της οικονομικής ύφεσης και εφαρμογής 

σκληρών μέτρων λιτότητας, η ΕΑ καθίσταται απολύτως αναγκαία καθώς ο 

εκπαιδευτικός βιώνει μια πρόσθετη δυσλειτουργικότητα και έχει ανάγκη από μια 

εκ νέου λειτουργικοποίηση του ρόλου του. 

Ο διττός αυτός στόχος υλοποιείται μέσα από την απάντηση στο τέταρτο και 

πέμπτο κατά σειρά ερευνητικό ερώτημα: 

4. Ποιοι από τους επιμέρους ρόλους εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα 

ετοιμότητας σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών και χρειάζεται 

κατά συνέπεια να αποτελέσουν αντικείμενα ΕΑ την παρούσα χρονική 

περίοδο; 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα 

ως προς τους ρόλους που οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ιδιαίτερα έτοιμοι να 

αναλάβουν, κατά δική τους ομολογία. Οι ρόλοι για τους οποίους έχουν δηλώσει 

τα χαμηλότερα επίπεδα ετοιμότητας είναι εκείνοι του ερευνητή, του διευθυντή-

ηγέτη, του μάνατζερ άλλων εκπαιδευτικών και του φορέα κυβερνητικών 

πολιτικών. Αρχικά, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ερμηνεύοντας τα ευρήματα, 

ότι ο βαθμός ετοιμότητας του δείγματος είναι συνάρτηση είτε του είδους της
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εκπαίδευσης που έχει λάβει είτε της βαρύτητας που αποδίδει η δεδομένη κοινωνία 

στον εκάστοτε ρόλο. Αν ισχύει η υπόθεση αυτή, ο εκπαιδευτικός είναι πιθανότερο 

να έχει αναπτύξει τα απαραίτητα προσόντα για τους ρόλους, σε σχέση με τους 

οποίους έχει δεχθεί την απαιτούμενη εκπαίδευση ή στους οποίους θεωρεί ότι 

οφείλει να ανταποκριθεί, εφόσον το προσδοκά το κοινωνικό σύνολο. 

Όσον αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με την Ε.Α., 

υποστηρίζεται στην παρούσα μελέτη η θέση ότι για όλους τους σύγχρονους ρόλους 

τους οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να σχεδιάσουν κατάλληλα προγράμματα Ε.Α., 

καθώς θεωρείται ότι θα συντελέσουν στην επαγγελματική ετοιμότητα του 

διδακτικού προσωπικού και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εξάλλου, από τα ευρήματα απορρέει το συμπέρασμα ότι κανένας ρόλος δεν 

εμφανίζει. κατά την άποψη τους, μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Ωστόσο, 

προτεραιότητα είναι αναγκαίο να δοθεί στους ρόλους που προαναφέρθηκαν και 

παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα ετοιμότητας. Όπως διαπιστώνεται, οι 

τελευταίοι σχετίζονται με την έρευνα, τις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες και 

την προώθηση κυβερνητικών πολιτικών. Καθώς οι ρόλοι αυτοί, οι οποίοι 

παρουσιάζουν ορισμένη συνάφεια μεταξύ τους, έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερα 

χαμηλή βαθμολογία, εγείρεται το ερώτημα αν οι απαντήσεις εκφράζουν παράλληλα 

με την έλλειψη ετοιμότητας και απροθυμία εκ μέρους των εκπαιδευτικών να τους 

διεκπεραιώσουν. Ειδικά, τα χαμηλά επίπεδα ετοιμότητας ως προς τον ρόλο 

«φορέας κυβερνητικών πολιτικών» πυροδοτούν επιπρόσθετα ερωτήματα 

προβληματισμούς και υποθέσεις. Εν πρώτοις, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

υποκρύπτει την απογοήτευση και αντίθεση των εκπαιδευτικών στα υφιστάμενα 

μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης μιας και 

πλήττονται ιδιαιτέρως από αυτά. Ωστόσο,  μπορεί να υποδηλώνει και την 

γενικότερη αντίθεσή τους στους στόχους και κατευθύνσεις της ευρύτερης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Ασφαλώς το αποτέλεσμα αυτό δύναται να συναρτάται και 

από άλλους αιτιολογικούς παράγοντες όπως πολιτικές πεποιθήσεις, απουσία 

σχετικών κινήτρων, μη ουσιαστική εμπλοκή των εκπαιδευτικών κατά τον 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και υποβάθμιση του ρόλου του ως
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διεκπεραιωτή κυβερνητικών εντολών, κα. Τα ανώτερα ζητήματα θα μπορούσαν  να 

επιλυθούν  μέσω σχετικών  ερευνών. 

5.  Ποια τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ΕΑ; 

Από τον υπολογισμό των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων αναδύονται 

τα κίνητρα εκείνα, τα οποία οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι τους ωθούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό να συμμετάσχουν σε προγράμματα Ε.Α., αντανακλούν κατά 

συνέπεια τις υποκειμενικές ανάγκες τους. Όπως υποστηρίζεται κατά τις θέσεις 

της μελέτης, τα ευρήματα αυτά χρειάζεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το 

σχεδιασμό προγραμμάτων Ε.Α., ώστε να καθίστανται αποτελεσματικά. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα δήλωσαν σημαντικό ενδιαφέρον να ενημερωθούν για τις 

τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον 

εξέφρασαν και για τη βελτίωση των γνώσεών τους σε ζητήματα ΤΠΕ. 

Παράλληλα, το προσωπικό επιζητά να ενημερωθεί για τις τρέχουσες 

παιδαγωγικές εξελίξεις, αλλά και να εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα προσόντα, 

ενώ επιθυμεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που θα του προμηθεύσουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

εργασίας του. Από τα αποτελέσματα αυτά διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις του ΝΕΠ και επιθυμούν να προωθήσουν την 

Επαγγελματική τους Ανάπτυξη προκειμένου να προσαρμοστούν σε αυτό.  

Σε υψηλό βαθμό, επίσης, οι παιδαγωγοί επιζητούν να μειώσουν τα επίπεδα 

ανασφάλειας λόγω των εργασιακών συνθηκών, να προωθήσουν την προσωπική 

τους ανάπτυξη, να εκπαιδευτούν σε ζητήματα διοίκησης και να υποβοηθήσουν τις 

προοπτικές εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Από την άλλη πλευρά οι 

εκπαιδευτικοί δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα επειδή απαιτούνται από τις προϊστάμενες αρχές, αλλά και επειδή θα 

τους βοηθήσουν να προαχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, ελάχιστοι 

είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα 

επαγγελματικής ανάπτυξης, γεγονός που υποδεικνύει την αυτόβουλη τάση των 

εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στους επαγγελματικούς ρόλους που σχετίζονται 

με την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη  παρά να συμμορφωθούν 

στις επιταγές της διοίκησης. 
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7.4     Συζήτηση σχετικά με τις διαφοροποιήσεις των επιπέδων 

της ΕΠ στο δείγμα με βάση το φύλο και την  

επαγγελματική προϋπηρεσία  

Ο τελευταίος στόχος που έθετε η έρευνα αφορούσε τη διαπίστωση 

διαφορών στο βαθμό Ε.Π. και των επιμέρους παραγόντων της ανάμεσα σε ομάδες 

του δείγματος, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση ορισμένα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Η ανεύρεση των διαφοροποιήσεων αυτών συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στην πληρέστερη ερμηνεία των ευρημάτων και στον εντοπισμό σταθερών 

χαρακτηριστικών ή διαφορετικών αναγκών στις εξεταζόμενες κατηγορίες, που 

είναι απαραίτητο να συνυπολογίζονται κατά τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 

πολιτικής και προγραμμάτων επιμόρφωσης. Για τη διευθέτηση του ανώτερου 

στόχου χρειάζεται να απαντηθούν οι δύο τελευταίες από τις ερωτήσεις που 

τέθηκαν: 

6. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιπέδων των παραγόντων της Ε.Π. των 

εκπαιδευτικών, αλλά και του συνολικού της επιπέδου μεταξύ ανδρών και 

γυναικών; 

Από τη στατιστική ανάλυση που εκτελέστηκε στο προηγούμενο ερευνητικό 

στάδιο προέκυψαν αποτελέσματα, τα οποία υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

παρουσιάζουν κατά μέσο όρο πιο αυξημένα επίπεδα επαγγελματικού άγχους 

συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης, οι γυναίκες φαίνεται κατά μέσο όρο να 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης συγκριτικά με 

τους άνδρες. Η διαφορά και στις δύο αυτές περιπτώσεις κρίνεται στατιστικά 

σημαντική όπως έδειξε ο έλεγχος t-test. Αντιθέτως, άνδρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα στην επίτευξη, στο 

οργανωτικό κλίμα, στο κοινωνικό κεφάλαιο, στο γενικό άγχος, στις 

διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και στη συναισθηματική αποξένωση. Τέλος 

εξετάζοντας συνολικά την εργασιακή προσαρμογή εντοπίζεται μία αμελητέα 

απόκλιση ανάμεσα στα δύο φύλα η οποία κρίνεται ως στατιστικά μη σημαντική. 

Κοινώς, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσιάζουν οριακά θετικά επίπεδα 

επαγγελματικής προσαρμογής. 

Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν μια τάση των γυναικών να είναι περισσότερο 

επιρρεπείς στους αρνητικούς παράγοντες του άγχους και της συναισθηματικής
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εξάντλησης. Προκειμένου να ερμηνευθεί το φαινόμενο αυτό, χρειάζεται να συνεχιστεί 

η έρευνα στη βάση της ψυχοσύνθεσης και των σταθερών χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας των δύο φύλων, αλλά και του άμεσου και έμμεσου κοινωνικού 

περιβάλλοντος και των ερεθισμάτων στα οποία εκτίθενται. 

7.   Παρατηρείται διαφορά στα επίπεδα των παραγόντων της Ε.Π. των 

εκπαιδευτικών και του συνολικού της δείκτη ανάλογα με την 

επαγγελματική προϋπηρεσία τους; 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στατιστική σημαντική διαφορά σε ορισμένους από τους 

επιμέρους παράγοντες της Ε.Π. Τέτοιοι είναι οι παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου, 

του γενικού άγχους, της συναισθηματικής εξάντλησης, της συναισθηματικής 

αποξένωσης και του συνολικού δείκτη Ε.Π. Για την ακρίβεια, παρατηρείται ότι τα 

επίπεδα του κοινωνικού κεφαλαίου αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση των ετών 

προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. Επίσης, αναφορικά με το γενικό άγχος, τα επίπεδά του 

φαίνονται να μειώνονται σταδιακά όσο αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, ενώ και τα 

επίπεδα της συναισθηματικής εξάντλησης παρουσιάζουν σταδιακή μείωση καθώς 

αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.  

Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν ότι, με την πάροδο του χρόνου και την 

παρατεταμένη παραμονή στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν σταδιακά τις σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την αρμονική συνεργασία. Παράλληλα, εμφανίζονται να χρησιμοποιούν 

ολοένα αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους και της 

συναισθηματικής εξάντλησης, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με την ανάπτυξη των 

τομέων του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο συμβάλλει πιθανώς στη μείωση των 

αρνητικών παραγόντων. 

Από την άλλη πλευρά, περίεργο είναι το γεγονός ότι η συναισθηματική αποξένωση 

παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα στο διδακτικό προσωπικό με έτη προϋπηρεσίας έως 9 ή 

περισσότερα από 22, ενώ κορυφώνεται σε όσους έχουν έτη προϋπηρεσίας από 10 έως 

και 21. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποιος εκπαιδευτικός ο οποίος είτε μπήκε 

σχετικά πρόσφατα στην διδακτική δραστηριότητα (0-9 έτη) είτε βρίσκεται στη 

διαδικασία της συνταξιοδότησης (>28 έτη) παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα 

συναισθηματικής αποξένωσης. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στο
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μέσο διάστημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας έχουν πολύ υψηλότερο 

επίπεδο συναισθηματικής αποξένωσης.  

Τέλος, σημαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται και στα επίπεδα της ΕΠ συγκριτικά 

με τα έτη προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρούμε μία σταδιακή 

μείωση της επαγγελματικής προσαρμογής για κάποιον εργαζόμενο στο διάστημα από 0-

15 έτη, ενώ ο δείκτης επαγγελματικής προσαρμογής αυξάνεται στο διάστημα 16 και 

άνω. Κοινώς μέχρι κάποιος εργαζόμενος να συμπληρώσει 15 έτη προϋπηρεσίας η 

επαγγελματική του προσαρμογή μειώνεται, ενώ μετά τη συμπλήρωση των 15 ετών 

σταδιακά ο εργαζόμενος αυξάνει τα επίπεδα επαγγελματικής προσαρμογής του. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση τα επίπεδα δεν πέφτουν κάτω του 

μηδενός, αλλά ο εργαζόμενος κυμαίνεται πάντα σε θετικά επίπεδα 

επαγγελματικής προσαρμογής. 

  7.5   Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την εξαγωγή των ανώτερων συμπερασμάτων, επιβάλλεται να 

συνυπολογιστούν οι περιορισμοί της έρευνας, στους οποίους ενδέχεται να 

οφείλονται σε ορισμένο βαθμό σφάλματα ή αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών 

και παρατηρούμενων τιμών και στην ερμηνεία που επιδέχονται. Ως ένας από τους 

συνηθέστερους περιορισμούς στις μελέτες αυτο-αναφοράς αναφέρεται η τάση 

των συμμετεχόντων να δίνουν απαντήσεις, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα στοχεύουν 

στη σύγκλιση με αυτό που θεωρείται ‘κοινωνικά επιθυμητό’. Συχνά, οι 

συμμετέχοντες υποψιαζόμενοι ότι κρίνονται οι αντιλήψεις τους, επιχειρούν να 

εκφράσουν απόψεις, οι οποίες ικανοποιούν τις προσδοκίες του κοινωνικού 

συνόλου ή του ερευνητή, έστω και αν η διαδικασία τους παρέχει τη δυνατότητα 

να παραμείνουν ανώνυμοι. Ως αποτέλεσμα είναι δυνατόν να προκληθεί ένα 

ποσοστό αλλοίωσης των δεδομένων.  

Όπως προειπώθηκε κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι σχετικά σύντομη η 

περίοδος που το διερευνώμενο αντικείμενο απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, ώστε 

να υπάρχουν διαθέσιμα ελεγμένα και ισχυρά εργαλεία. Ένας επιπλέον περιορισμός του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας είναι ότι στερείται 

στάθμισης στον εξεταζόμενο πληθυσμό, καθώς πρόκειται για πρόσφατα κατασκευασμένη
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κλίμακα. Αντιμετωπίζεται, λοιπόν, το πρόβλημα ότι δεν έχουν διαμορφωθεί συγκριτικές 

νόρμες βασισμένες στην κατανομή των επιπέδων της Ε.Π. όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, με συνέπεια να μην είναι ακόμα γνωστά με ακρίβεια τα 

φυσιολογικά συνήθως επίπεδα των παραγόντων της Ε.Π. στον πληθυσμό και τις 

υποομάδες του. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, τα 

οποία είναι διαθέσιμα για περεταίρω συγκρίσεις και ερμηνείες σε δεύτερο χρόνο. 

Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, ο δείκτης της Ε.Π. υπολογίστηκε με βάση το 

σκεπτικό που αναλύεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, εφόσον οι κατασκευαστές 

του εργαλείου δεν είχαν προβεί στην ανίχνευση των ακριβέστερων μαθηματικών 

σχέσεων που διέπουν τους επιμέρους παράγοντες της κλίμακας, οι οποίες θα οδηγούσαν 

στη διατύπωση του τύπου που υπολογίζει το συνολικό δείκτη. Ο περιορισμός αυτός 

καθιστά το δείκτη που παρουσιάστηκε σαφώς αδύναμο και ως εκ τούτου θα 

εκλαμβάνεται μόνο ως ένας ενδεικτικός βαθμός που συντελεί στην κατανόηση των 

ευρημάτων, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε συνδυασμό με τους περιορισμούς 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, γίνεται αντιληπτό ότι το εργαλείο της έρευνας 

παραμένει ακόμα εν μέρει ανώριμο, πρόκειται όμως για πρόβλημα που  θεωρητικά και 

πρακτικά έχει τις δυνατότητες να υπερπηδηθεί στο άμεσο μέλλον.  

7.6   Προτάσεις βελτίωσης του πρακτικού προβλήματος 

Στα εξαγόμενα πορίσματα και τους περιορισμούς της έρευνας, τα οποία 

συζητήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες παρέχοντας απαντήσεις στο 

ερευνητικό πρόβλημα, θα βασιστεί η διατύπωση προτάσεων για λύσεις του 

πρακτικού προβλήματος, με τις οποίες ολοκληρώνεται και ο σκοπός της 

παρούσας μελέτης. Παραδοχή της έρευνας αποτέλεσε η άποψη ότι η ΕΑ των 

εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει την στρατηγική που συμβάλλει στην 

κατάκτηση όλων των εφοδίων, τα οποία προωθούν την ομαλή ΕΠ των 

εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την ετοιμότητά τους ν’ ανταποκριθούν στους 

πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν.  

Γίνεται, λοιπόν, αποδεκτό ότι το σύστημα ΕΑ επιβάλλεται να είναι 

συγκροτημένο, προσδιορισμένο με ακρίβεια να διαθέτει συνέχεια, συνέπεια και
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να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Η 

διερεύνηση, με το σκεπτικό αυτό, στηρίχθηκε στη θέση ότι ο προσδιορισμός του 

βαθμού ΕΠ των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης 

οποιουδήποτε εγχειρήματος ΕΑ εκ μέρους της πολιτείας, καθώς αναδεικνύει τα 

τρέχοντα επίπεδα ψυχολογικής επάρκειας και λειτουργικότητάς των 

εκπαιδευτικών και άρα της ετοιμότητάς τους να ανταποκριθούν στους νέους 

ρόλους που καλούνται να αναλάβουν.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ΕΠ των 

εκπαιδευτικών πλήττεται επιπλέον από τα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν 

επιβληθεί, και το ασταθές εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στα πλαίσια 

της διεθνούς οικονομικής ύφεσης και των απαιτήσεων του ΝΕΠ δυσχεραίνοντας 

περισσότερο την ΕΠ των εκπαιδευτικών. Τα ζητήματα αυτά χρειάζεται να 

αποτελέσουν αντικείμενα ιδιαίτερου προβληματισμού κατά τον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων ΕΑ καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, και ασφαλώς 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως ειδικές θεματικές ενότητες στο περιεχόμενο 

των προγραμμάτων ΕΑ. 

Προτείνεται, σε συνδυασμό με το άνωθεν, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ΕΑ, το οποίο να θεμελιώνεται στη σχέση 

των ρόλων που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν, καθώς η ΕΑ πρέπει να 

σχετισθεί με κάθε έναν από τους ρόλους που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

εκπληρώσουν. Παρότι υπάρχει αλληλεπίδραση και σχετική αλληλοκάλυψη των 

ρόλων μεταξύ τους, ωστόσο σε γενικές γραμμές, οι διαφορετικοί ρόλοι 

περιλαμβάνουν διαφορετικές αρμοδιότητες και υπευθυνότητες, καθώς και 

διαφορετικές περιοχές ΕΑ των εκπαιδευτικών, γεγονός που επιτρέπει την 

ανάπτυξη του προτεινόμενου σχεδίου ΕΑ.  

Παράλληλα, απαιτείται συστηματική υποκίνηση και παροχή κινήτρων στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να εμπλακεί σε προγράμματα ΕΑ. Έναν από τους 

επιμέρους στόχους της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση των κινήτρων αυτών, με βάση 

τις αναφορές των ίδιων. Τα ευρήματα αυτά δύνανται, προκειμένου να αυξήσουν την
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αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, να αξιοποιηθούν κατά το σχεδιασμό και να 

χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίησή τους. 

Τέλος, οι διοργανωτές των προγραμμάτων ΕΑ απαραίτητο είναι να 

μεριμνούν ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων του σχολείου 

και των επιμορφούμενων κατά την επιλογή προγραμμάτων ΕΑ, όπως επίσης 

μεταξύ των συνιστώμενων από την κυβέρνηση προτεραιοτήτων και των 

προτεραιοτήτων των σχολείων. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να λαμβάνει υπ’ όψιν 

όλο το εύρος των διαθέσιμων πηγών ΕΑ και να επιτρέπει την επιλογή των 

μορφών ΕΑ που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξατομικευμένες προσωπικές 

και εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Βέβαια, κάθε μία από τις 

παραπάνω προτάσεις ορίζει νέα πρακτικά προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω 

ερευνητική δραστηριότητα προκειμένου να επιλυθούν. 

7.7  Περαιτέρω έρευνα 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου, με την οποία έρχεται σε πέρας η 

παρούσα μελέτη, παρέχονται ορισμένες προτάσεις και κατευθύνσεις, τις οποίες 

θα μπορούσαν να υιοθετήσουν επόμενες σχετικές έρευνες. Εν πρώτοις, 

αναφορικά με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, θεωρείται αναγκαίο να 

πραγματοποιηθεί άμεσα η στάθμιση της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε στον 

ελληνικό πληθυσμό, προκειμένου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες νόρμες που 

θα επιτρέπουν τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Προτεραιότητα, 

επιπλέον, απαιτείται να έχει το ζήτημα της διατύπωσης του κατάλληλου τύπου 

υπολογισμού του γενικού δείκτη ΕΠ. 

Θα ήταν, επίσης, σκόπιμο να διερευνηθούν τα επίπεδα των παραγόντων ΕΠ 

και της ετοιμότητας ως προς τους σύγχρονους ρόλους των εκπαιδευτικών με 

επαναληπτικές, αλλά και διαπολιτισμικές μελέτες, σε διαφορετικές κοινωνικές 

συνθήκες, ώστε να καθίσταται εφικτή η σύγκριση ευρημάτων και η εμβάθυνση 

στη διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων, οι οποίοι ευθύνονται για τα 

τελευταία. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο, για παράδειγμα, αν υπήρχαν 

αποτελέσματα σε συνθήκες εκτός οικονομικής ύφεσης που θα συντελούσαν σε 

πιο διευρυμένη ερμηνεία αντίστοιχων ευρημάτων. Είναι απαραίτητο, κατά



                                                                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

[189] 

 

συνέπεια, μελλοντικές έρευνες να προσανατολιστούν προς τον προσδιορισμό των 

εσωτερικών ή εξωτερικών αιτίων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες συνθήκες 

οδηγούν σε ομαλή ΕΠ. Στην ίδια βάση, η έρευνα θα μπορούσε να στραφεί στη 

μελέτη των διαφοροποιήσεων μεταξύ των κατηγοριών του εξεταζόμενο 

πληθυσμό, ώστε να εντοπιστούν, ομοίως, οι αιτιολογικοί παράγοντες που 

συντελούν στην ομαλή ή μη ΕΠ τους. Εν κατακλείδι, τα ευρήματα των 

προτεινόμενων ερευνών μπορούν να αξιοποιηθούν αν συνδυαστούν και να 

συντελέσουν, κατά συνέπεια, στη λήψη αποφάσεων για κατάλληλη δράση προς 

την κατεύθυνση της συνολικής επίλυσης του πρακτικού προβλήματος.
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Π ρ ό σ κ λ η σ η  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος ερευνητικής εργασίας με σκοπό: α) τη διερεύνηση του 

βαθμού της Επαγγελματικής Προσαρμογής των εκπ/κων στο Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον της 

κοινωνίας της Γνώσης και β) την ανάδειξη επιμέρους παραμέτρων  που σχετίζονται με την 

Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπ/κων. 

Θα ήμουν ευγνώμων εάν συμμετάσχετε στην έρευνα ως αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού 

στον οποίο απευθύνεται. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται να αφιερώσετε 

περίπου 15 λεπτά. Παρακαλώ εκφράστε την άποψή σας ελεύθερα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατανόηση των εννοιών. Δεσμεύομαι ότι θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια των απαντήσεων σας και 

εφόσον επιθυμείτε θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. 

 

Κολυβά Κωνσταντίνα                                                   

Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΜΕΡΟΣ Α  

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΛΟ: 

ΑΝΔΡΑΣ                                       ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΚΟΥ:                                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ: 

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ:  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:     ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ            ΜΟΝΙΜΟΣ                ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ             ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

ΑΣΤΙΚΗ                     ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ                         ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

 

ΗΛΙΚΙΑ:     

 22-30              31-40                41-50                 ˃51 

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER)                                                                         

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  

 

 

ΕΤΗ: 
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ΜΕΡΟΣ Β  

Β.1. Παρακαλώ επισημάνετε τον βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μια από τις  ακόλουθες 
προτάσεις με βάση την ακόλουθη κλίμακα:  

1= διαφωνώ απόλυτα   2=διαφωνώ   3=διαφωνώ εν μέρει   4= συμφωνώ εν μέρει   5=συμφωνώ   
6=συμφωνώ απόλυτα  

 

 

α/α 

 

Προτάσεις 

 

Βαθμολογείστε από 1-6        

  1: Διαφωνώ απόλυτα           

   6: Συμφωνώ απόλυτα 

1 Μου αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες μέσα στο σχολικό πλαίσιο 1 2 3 4 5 6 

2 Ξεπερνώ γρήγορα τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την επαγγελµατική 

δράση µου 

1 2 3 4 5 6 

3 Πιστεύω πως έχω επιτύχει στους περισσότερους επαγγελµατικούς στόχους που έχω 

θέσει µέχρι τώρα 

1 2 3 4 5 6 

4 Είµαι ευχαριστηµένος/η από την κοινωνική πολιτική (άδειες, επιδόµατα) που 

παρέχει το κράτος 

1 2 3 4 5 6 

5 Είµαι διεκδικητικός/η στον επαγγελµατικό µου χώρο 1 2 3 4 5 6 

6 Η «διαταρακτική» συμπεριφορά ορισμένων μαθητών μου συντελεί στο να μην είμαι 

ικανοποιημένος από το επάγγελμα μου 

1 2 3 4 5 6 

7 Δεν είµαι σίγουρος/η ότι έχω κάνει καλή δουλειά, εκτός εάν κάποιος άλλος κάνει 

θετικά σχόλια γι’ αυτήν 

1 2 3 4 5 6 

8 Θα άλλαζα επάγγελμα εάν μου παρουσιαζόταν η ευκαιρία 1 2 3 4 5 6 

9 Έχω υψηλές επαγγελµατικές φιλοδοξίες 1 2 3 4 5 6 

10 Η εργασία µου προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης 1 2 3 4 5 6 

11 Αρκετές φορές αισθάνομαι αμηχανία και νευρικότητα στο σχολικό πλαίσιο 1 2 3 4 5 6 

12 Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

1 2 3 4 5 6 

13 Φοβάμαι μήπως κάποιος μαθητής αντιδράσει άσχημα μέσα στην τάξη 1 2 3 4 5 6 

14 Η σχέση του σχολείου με την κοινότητα είναι ικανοποιητική 1 2 3 4 5 6 

15 Το κλίµα της εργασίας µου είναι τόσο γραφειοκρατικό και άκαµπτο, που κάθε 

διάθεση για πρωτοβουλία ανακόπτεται 

1 2 3 4 5 6 

16 Πολλές φορές µου ανατίθενται απαιτητικές εργασίες, που µου δίνουν την ευκαιρία 

να αποδείξω τις δεξιότητες και τα προσόντα µου 

1 2 3 4 5 6 



 

[213] 

 

17 Μερικές φορές στο σχολείο αισθάνομαι σα να μην μπορώ να αναπνεύσω, ενώ δεν 

υπάρχει λόγος 

1 2 3 4 5 6 

18 Θεωρώ ότι δεν έχω ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης σε σύγκριση µε συναδέλφους µου που 

διαθέτουν τα ίδια προσόντα 

1 2 3 4 5 6 

19 Συνήθως διατηρώ τον έλεγχο και την ψυχραιµία µου σε αγχογόνες εργασιακές 

καταστάσεις 

1 2 3 4 5 6 

20 Είµαι ικανοποιημένος/η από τις δυνατότητες δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης, 

που µου παρέχει η εργασία µου 

1 2 3 4 5 6 

21 Συνήθως αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες συσσωρεύονται τόσο πολύ, που δεν μπορώ 

να τις αντιμετωπίσω 

1 2 3 4 5 6 

22  

Η εργασία µου ενθαρρύνει την ατοµική πρωτοβουλία και επικροτεί τις νέες ιδέες 

1 2 3 4 5 6 

23 Είµαι ικανοποιημένος/η από την ποιότητα της εργασίας µου 1 2 3 4 5 6 

24 Είμαι ικανοποιημένος/η από την ασφαλιστική ή υγειονομική κάλυψη, που μου 

παρέχει το επάγγελμα μου 

1 2 3 4 5 6 

25  

Συχνά αναλαµβάνω πρόσθετες εργασίες οικειοθελώς, ακόµα κι αν αυτό δεν 

απαιτείται από τους προϊσταµένους µου 

1 2 3 4 5 6 

26 Γνωρίζω άριστα τις µεθόδους, τις τεχνικές και τις απαιτήσεις της εργασίας µου 1 2 3 4 5 6 

27 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις µου στον χώρο εργασίας µου δεν είναι επαρκώς 

διευκρινισµένα (διοικητικά και διδακτικά). 

1 2 3 4 5 6 

28 Το επάγγελμά μου μου προσφέρει κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση 1 2 3 4 5 6 

29 Στη δουλειά μου αισθάνομαι σίγουρος/η ότι κάνω αυτά που πρέπει με 
αποτελεσματικό τρόπο 

1 2 3 4 5 6 

30 Ο μισθός μου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μου 1 2 3 4 5 6 

31 Η παρούσα εργασία µου είναι αυτή που πάντα ονειρευόµουν 1 2 3 4 5 6 

32 Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του σχολικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούμαι είναι σαφείς και ευκρινείς 

1 2 3 4 5 6 

33 Πιστεύω ότι η εργασία µου έχει γίνει καθηµερινή ρουτίνα 1 2 3 4 5 6 

34 Πολλές φορές δυσκολεύοµαι να κατανοήσω τι ακριβώς απαιτούν από µένα οι 

προϊστάµενοί µου 

1 2 3 4 5 6 

35 Δυσκολεύομαι να ξυπνήσω το πρωί για να πάω στο σχολείο 1 2 3 4 5 6 
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36 Η µετάβασή µου στον τόπο της εργασίας µου είναι καθημερινό πρόβληµα, που 

επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή µου 

1 2 3 4 5 6 

37 Σπάνια κάνω αδικαιολόγητες απουσίες από τη δουλειά µου 1 2 3 4 5 6 

38 Πολλές φορές τα χρονοδιαγράµµατα στην εργασία µου είναι τόσο πιεστικά που 

δηµιουργούν συγκρούσεις και άγχος 

1 2 3 4 5 6 

39 Οι σχέσεις µου µε τους συναδέλφους είναι κατώτερες από τις προσδoκίες µου 1 2 3 4 5 6 

40 Αντιμετωπίζω ήρεμα τις συναισθηματικές εντάσεις στη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 

41 Η εργασία µου εξασφαλίζει το αίσθηµα ασφάλειας και µονιµότητας, που είναι 

αναγκαίο για να αποδίδω επαρκώς 

1 2 3 4 5 6 

42 Η συνεργασία µου µε τους προϊσταµένους είναι εποικοδοµητική 1 2 3 4 5 6 

43 Αισθάνομαι συναισθηματικά εξουθενωμένος/η από την εργασία μου στο σχολείο 1 2 3 4 5 6 

44 Πολλές φορές οι ανώτεροι συνάδελφοι υποσκάπτουν τη θέση µου στο σχολείο 1 2 3 4 5 6 

45 Φοβάμαι ορισμένες φορές ότι δεν θα καταφέρω να ανταπεξέλθω στο μάθημα 1 2 3 4 5 6 

46 Το σχολείο, στο οποίο εργάζοµαι ενθαρρύνει το πνεύµα οµαδικότητας και 

αλληλεγγύης 

1 2 3 4 5 6 

47 Οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς των μαθητών μου δεν έχουν αναπτυχθεί σε 

βαθμό που θεωρώ ικανοποιητικό 

1 2 3 4 5 6 

48 Θα ήθελα να είχα συχνότερα επαφή µε τους προϊσταµένους µου, ώστε να 

ανατροφοδοτούµαι για την ποιότητα της εργασίας µου 

1 2 3 4 5 6 

49 Οι περισσότεροι μαθητές μου που έχουν πλέον αποφοιτήσει αναγνωρίζουν μετά 

από χρόνια τη συνεισφορά μου 

1 2 3 4 5 6 

50 Εργάζοµαι σε ένα οργανωµένο περιβάλλον, στο οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες, που χρειάζεται, για να αποδίδει σωστά 

1 2 3 4 5 6 

51 Το εξεταστικό σύστημα προσθέτει επιπλέον άγχος κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μου 

1 2 3 4 5 6 

52 Οι γονείς των μαθητών μου συνήθως μένουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα της 

διδασκαλίας μου 

1 2 3 4 5 6 

53 Η χρηµατοδότηση σηµαντικών τοµέων στην εργασία µου συχνά κωλυσιεργεί, µε 

αποτέλεσµα να παρουσιάζεται υστέρηση στο έργο μου 

1 2 3 4 5 6 

54 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παλαιότερα έχαιρε μεγαλύτερης κοινωνικής 

αναγνώρισης 

1 2 3 4 5 6 

55 Δεν εμπιστεύομαι εύκολα τα άτομα που συναντώ στο σχολείου μου 1 2 3 4 5 6 
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56 Προσαρµόζοµαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό µου χώρο 1 2 3 4 5 6 

57 Οι συχνές αλλαγές των διδακτικών εγχειριδίων με επιφορτίζουν με επιπρόσθετο 

άγχος 

1 2 3 4 5 6 

58  

Τα οικογενειακά μου προβλήματα επηρεάζουν το ύφος της διδασκαλίας μου 

1 2 3 4 5 6 

59 Ανησυχώ για διάφορα θέματα σε σχέση με το επάγγελμα μου 1 2 3 4 5 6 

60 Δεν γνωρίζω επαρκώς πώς να αντιμετωπίζω μαθητές με κοινωνικές ιδιαιτερότητες 

(αλλοδαπούς, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παραβατικά). 

1 2 3 4 5 6 

61 Το περιβάλλον της εργασίας µου είναι καταθλιπτικό 1 2 3 4 5 6 

62 Σήμερα ενδιαφέρομαι λιγότερο για την δουλειά μου σε σχέση με την εποχή που 

ξεκίνησα 

1 2 3 4 5 6 

63 Συνήθως αναστατώνομαι όταν σκέφτομαι τις πρόσφατες μου ασχολίες 1 2 3 4 5 6 

64 Τα αρνητικά σχόλια των συναδέλφων µου δεν επηρεάζουν την απόδοσή µου 1 2 3 4 5 6 

65 Αισθάνομαι απογοητευμένος από την δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 

66 Έχω άγχος για το αν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι από την δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 

67 Αισθάνομαι πως συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς μαθητές 1 2 3 4 5 6 

68 Νιώθω διαρκώς κουρασμένος/η 1 2 3 4 5 6 

69 Αμφισβητώ τη σπουδαιότητα της δουλειάς μου 1 2 3 4 5 6 

70 Αισθάνοµαι ότι οι συνάδελφοι (ή οι ανώτεροι) δεν εκτιµούν αυτά που προσφέρω 1 2 3 4 5 6 

71 Όταν επικρατεί ανταγωνιστικό κλίµα στο σχολικό περιβάλλον, η απόδοσή µου 

επηρεάζεται αρνητικά 

1 2 3 4 5 6 

72 Θα ήθελα να επιµορφώνοµαι συχνότερα σχετικά µε τις νέες εξελίξεις στον 

επαγγελµατικό τοµέα 

1 2 3 4 5 6 

73 Η εργασία µου προσφέρει κίνητρα για συνεχή βελτίωση 
1 

2 3 4 5 6 

74 Έχω γίνει πιο σκληρός/ή απέναντι στους μαθητές μου από τότε που άρχισα να 

δουλεύω 

1 
2 3 4 5 6 

75 Στο εργασιακό µου περιβάλλον δηµιουργούνται συχνά συγκρούσεις, που 

επιβραδύνουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου 

1 
2 3 4 5 6 

76 Ο χώρος της δουλειάς µου προκαλεί ευχάριστα συναισθήµατα 
1 

2 3 4 5 6 

77 Νιώθω γεμάτος/ή ενεργητικότητα 1 2 3 4 5 6 
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ΜΕΡΟΣ Γ  

Γ.1.  Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται δεκατρείς διαφορετικοί ρόλοι τους οποίους καλείται να 
εκπληρώσει ο εκπ/κός κατά την εξάσκηση του επάγγελματός του σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας 
του. Κάθε ένας από τους ρόλους αυτούς σχετίζεται με διαφορετικούς τομείς Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
και Επιμόρφωσης. 

Παρακαλώ αξιολογείστε τον βαθμό της ετοιμότητάς σας, να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις καθενός 

από τους ακόλουθους ρόλους κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  με βάση την 
ακόλουθη κλίμακα:  

1=καθόλου έτοιμος   2= λίγο έτοιμος  3= μετρίως έτοιμος  4= αρκετά έτοιμος  5= πολύ έτοιμος    6 απόλυτα έτοιμος 

5  

 

Επί μέρους ρόλοι που εμπλέκονται στο επάγγελμα του εκπ/κου Τρέχουσα ετοιμότητα 
ανταπόκρισης στις 
απαιτήσεις του ρόλου  

Βαθμολογείστε από 1-6 όπου:         
1= καθόλου έτοιμος                   6= 
απόλυτα έτοιμος 

Σε ποιά από τα επιμέρους 
αντικείμενα που υπαγορεύονται 
από τους ρόλους που εικονίζονται 
στην αριστερή στήλη του 
παρόντος πίνακα επιθυμείτε 
άμεσα να επιμορφωθείτε;           

Επισημάνετε τα αντίστοιχα κελιά                   των 
επιλογών σας ( έχετε την δυνατότητα να 
επιλέξετε όσα αντικείμενα επιθυμείτε) 

 

    

1 

 
Κάτοχος επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
(“Communicator”) 
 
 ( αφορούν το σύνολο των γραπτών,προφορικών και 
εικονικών νοημάτων που αποσκοπούν να επηρεάσουν 
τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις πράξεις και την 
συμπεριφορά όλων των ατόμων με τους οποίους 
αλληλεπιδρά καθημερινά και απαιτούναι κατά την 
επαφή με μαθητές, γονείς, συναδέλφους 
προϊσταμένους, εξωτερικούς φορείς) 

1 2 3 4 5 6  

2 Ειδικός στo γνωστικo αντικείμενo της ειδικότητας 
(“Subject expert”) 
 

1 2 3 4 5 6  

3 Παιδαγωγός - Δάσκαλος (“Subject teacher’’) 
 
(Κατοχος παιδαγωγικών αρχών και δεξιοτήτων κατά την 
διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς ) 
 

1 2 3 4 5 6  

4 Μάνατζερ της τάξης  (“Classroom manager”) 
 
 (απαιτούνται ικανότητες διαχείρισης της δυναμικής 
της τάξης, και των προβλημάτων της) 
 

1 2 3 4 5 6  
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5 Kαθοδηγητής- σύμβουλος (“Pastoral tutor”) 
 
 (Υπεύθυνος για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως ναρκωτικά, 
ρατσισμός, ζητήματα υγείας κλπ.) 

1 2 3 4 5 6  

6 Διευθυντής - Ηγέτης (“Administrator”) 
   
 Υποκίνηση προσωπικού, επίτευξη στόχων, ανάπτυξη 
στρατηγικών διοίκησης, εισαγωγή νέων διοικητικών 
συστημάτων, προσανατολισμός σε νέα οργανωσιακή 
κουλτούρα, κ.λ.π.) 

1 2 3 4 5 6  

7 Μέλος ομάδας  (“Teem member” ) 
 
 (η συνεργασία με συναδέλφους για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων) 

1 2 3 4 5 6  

8 Μανατζερ άλλων εκπ/κων  (“Manager of other 
teachers” )  
 
 (Μεσαία στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας πχ 
προϊστάμενοι) 

1 2 3 4 5 6  

9 Μέλος σχολικής μονάδας  (“School member”)  
 
(συνεργασία με όλο το προσωπικό της σχολικής 
μονάδας για την επίτευξη των στόχων της) 

1 2 3 4 5 6  

10  Αντιπρόσωπος τμήματος ή σχολικής μονάδας  
 (“Representative of a department or school” 
 
(περιλαμβάνει δραστηριότητες εκτός τάξης πχ. επαφή 
με άλλους συναδέλφους ,γονείς, εξωτερικούς φορείς) 

1 2 3 4 5 6  

11 Ερευνητής  (“Researcher” ) 1 2 3 4 5 6  

12  Φορέας κυβερνητικών πολιτικών  
( “Deliverer of government policies”) 

1 2 3 4 5 6  

13 Δημόσιος υπάλληλος,  
 
(υποκειται στην διοικητική ιεραρχία και η υπηρεσιακή 
του ζωή προσδιορίζεται από τον δημοσιουπαλληλικό 
κώδικα και την σχολική νομοθεσία) 
 

1 2 3 4 5 6  
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Γ.2.  Αξιολογείστε τον βαθμό ενδιαφέροντός σας να συμμετάσχετε σε προγράμματα 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τους παρακάτω λόγους:  

Βαθμολογείστε με βάση την ακόλουθη κλίμακα:                                                                                                           
1= διαφωνώ απόλυτα   2=διαφωνώ   3=διαφωνώ εν μέρει   4= συμφωνώ εν μέρει   5=συμφωνώ   
6=συμφωνώ απόλυτα  

    
α/α  Λόγοι συμμετοχής σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

1 Για να εμπλουτίσω τα ήδη υπάρχοντα προσόντα  1 2 3 4 5 6 

2 Για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εργασίας 1 2 3 4 5 6 

3 Απαιτείται από τις προϊστάμενες αρχές 1 2 3 4 5 6 

4 Να πάρω προαγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα 1 2 3 4 5 6 

5 Να υποβοηθήσω τις προοπτικές ανάπτυξης της σταδιοδρομίας 1 2 3 4 5 6 

6 Να βελτιώσω τις γνώσεις σε ζητήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας) 

1 2 3 4 5 6 

7 Να μειώσω τα επίπεδα ανασφάλειας εξαιτίας των εργασιακών συνθηκών 1 2 3 4 5 6 

8 Να προωθήσω την προσωπική μου ανάπτυξη  1 2 3 4 5 6 

9 Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες παιδαγωγικές εξελίξεις 1 2 3 4 5 6 

10 Να ενημερωθώ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της 
ειδικότητάς μου 

1 2 3 4 5 6 

11 Να εκπαιδευτώ σε ζητήματα διοίκησης της εκπ/σης 1 2 3 4 5 6 

12 Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω 1 2 3 4 5 6 

13 Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 1 2 3 4 5 6 

14 Άλλο 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
Γ.3.  Eπιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας;     

Εάν ναι παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:  

……………………………………………………………………  

  ΝΑΙ                                     ΟΧΙ   

 
 
 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας 

 


