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Δπραξηζηίεο 

 

 Οθείισ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ θ. Μνληγθφκεξη θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ θ.Γεσξγαληά, γηα ηελ επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε, ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ θαζψο θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν 

πνπ αθηέξσζαλ ζηελ πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  

  Δπίζεο επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Καξαβάθνπ θαη ηελ θ. Πιαηζίδνπ, 

νη νπνίεο ζε κηα θξίζηκε θακπή ησλ ζπνπδψλ κνπ, κε ζπκβνχιεπζαλ, κε 

θαζνδήγεζαλ θαη κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα ηηο ζπλερίζσ θαη λα ηηο πεξαηψζσ 

κε επηηπρία.  

 Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο θαη φιεο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο 

/θηζζεο  πνπ αθηέξσζαλ ρξφλν θαη κνπ πξνζέθεξαλ αγαζηή ζπλεξγαζία ψζηε λα 

αληιήζσ πνιχηηκν πιηθφ κε ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ γηα ηε δηπισκαηηθή κνπ 

εξγαζία. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγφ κνπ Διεπζεξία, εθπαηδεπηηθφ, 

γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή θαη θαηαλφεζε πνπ επέδεημε ψζηε λα 

κπνξψ απεξίζπαζηνο λα αζρνιεζψ κε ηε ζπγγξαθή φρη κφλν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο αιιά θαη φζσλ απαηηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ ζην ηκήκα.  
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Πεξίιεςε  

 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ δαζθάισλ, ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ κε 

ηίηιν << Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο>> ζε << 

Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε δεκνηηθά ζρνιεία>>. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ζηελ A. Θεζζαινλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Απξηιίνπ-Μαΐνπ 

2016. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 20 δαζθάινπο απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο. Γηα λα ηαπηνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 13 εξσηήζεηο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. αλ επηζηεκνληθφ εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην corpus: 

«Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο». 

 Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο. Οη παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ δαζθάισλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία είλαη : νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή, ην ζρνιηθφ θιίκα, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη 

κεηψζεη ηνπο κηζζνχο, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία, νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα ζρνιεία, ε ίδηα ε εξγαζία, θπξίσο ε επαπεηινχκελε 

αμηνιφγεζε, ε κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε έθηαζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. Οη 

παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

δαζθάισλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: εξγαζηαθφ ζηξεο, δάζθαινη, παξάγνληεο εξγαζηαθνχ ζηξεο. 
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Abstract 

 

 The purpose of this study was to investigate teacher‘s job stress factors due 

to reform the manual titled << Psychosocial hazards in small and medium sized 

enterprises>> to << Psychosocial hazards in primary schools>>. The survey was 

conducted in public schools in E. Thessaloniki during April and May 2016. The 

sample was consisted of 20 teachers from public schools in same the district area. 

In order to indentify the job stress factors the participants called to answer 13 

questions included in a structured interview. As scientific research tool used a 

corpus named: ―Psycho-social risks in smalls and medium sized enterprises‖. 

 Based on our tiding, we concluded the following: the teachers job stress 

factors which effect their mental and physical health were: the interpersonal 

relationships among colleagues, the behavior of the schools manager, the school 

climate, the economic crisis which has downsized the salaries, the lack of suitable 

qualified staff in schools, the conditions of living in schools the work as itself, 

especially, the threatened evaluation in education, the permanence of their job and 

the extent of the curriculum. 

 These factors affect teacher‘s personal and professional life.  

 

 

 

Key words: job stress, teachers, job stress factors.  
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Πξόινγνο 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ /ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζπλαξπαζηηθφ, εκπιέθεηαη κε 

λένπο αλζξψπνπο, είλαη φκσο ζπλάκα θαη απαηηεηηθφ φζν θαη ζχλζεην. Πιήζνο 

πξνθιήζεσλ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά ν/ε εθπαηδεπηηθφο φπσο θαη 

πιήζνο αηφκσλ, καζεηψλ, γνλέσλ, θεδεκφλσλ, ζπλαδέιθσλ, ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ, πξντζηακέλσλ, ζπλδηθαιηζηψλ. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

απφ ηελ άιιε, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο, ελδνζρνιηθήο ή άιινπ ηχπνπ, νη κείσζε 

ησλ απνιαβψλ, ε αχμεζε ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ, νη αιιαγέο ζηε δηδαθηηθή 

χιε θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθφ άγρνο. Αθφκα 

ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο είλαη ε ζπλερφκελε θαη δηνγθνχκελε 

νηθνλνκηθνθνηλσληθή θξίζε πνπ ζνβεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 Χο εθπαηδεπηηθφο κε 16
 
έηε πξνυπεξεζία, κε ζχδπγν εθπαηδεπηηθφ θαη 

βηψλνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή. Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο 

σζήζεθα λα επηρεηξήζσ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ απηψλ παξαγφλησλ. Ο 

ζθνπφο εδψ δηηηφο: απφ ηε κηα λα επηθαηξνπνηεζνχλ φζα ζηνηρεία αλαθέξνληαη 

ήδε ζηε βηβιηνγξαθία θαη απφ ηελ άιιε λα αλαδεηρζνχλ, ζην κέγεζνο πνπ 

πθίζηαληαη, λένη παξάγνληεο, πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο θξίζεο φπσο ε αζάθεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε, ε επαπεηινχκελε απφιπζε ιφγσ αμηνιφγεζεο, ε 

θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ

  θαη 14
νπ

 κηζζνχ, δπζκελείο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο 

(κεδεληθέο πξνζιήςεηο, ειάρηζηεο κεηαζέζεηο). 

 Δπίζεο, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πνιηηείαο λα παξέκβεη θαη ηηο αηνκηθέο επζχλεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  

 



 

 

 

8 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο  Δθπαίδεπζεο. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Α/ζκηαο, 

ζηε ζεκεξηλή επνρή, αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη ζηε 

δηακφξθσζε λέσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Παξφιν πνπ δε 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ φζνπο βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη ζχλζεην, πξνυπνζέηεη κεγάιε ςπρηθή αληνρή, πεηζαξρία. 

Όπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο (Stieser & Rennerd 2008), νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ πςειά επίπεδα ζηξεο ζηε δνπιεηά ηνπο ελψ θαηαηάζζεηαη ην 

επάγγεικά ηνπο αλάκεζα ζηα έμη πεξηζζφηεξν ζηξεζνγφλα (ζχκθσλα κε ηνπο 

Johnson et al 2005). Χο ην 1972 ν φξνο «ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» δελ ππήξρε. 

«Θεζκνζεηήζεθε» απφ ηηο έξεπλεο ηνπ C. Kyriacou θαη αθνινχζεζε νγθψδεο 

βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα ηελ επφκελε δεθαεηία (Travers & Cooper 1996) πνπ 

ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε Saiti (2007) ππάξρνπλ πνιινί 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ην 

ζρνιηθφ θιίκα, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ.  

 Ζ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ Δθπαίδεπζεο (ETUCE 2007) 

αλαθέξεη φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ θαηά ζεηξά ζεκαληηθέο πεγέο 

άγρνπο ηηο εμήο: ρακειέο απνδνρέο, ηελ αδηαθνξία ησλ καζεηψλ, ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ηελ πνιχσξε δηδαζθαιία, ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο 

αλέιημεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο, ηνλ ζφξπβν 

ζην ζρνιείν, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Οη παξάγνληεο απηνί φρη κφλν επζχλνληαη 

γηα ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο αιιά δχλαηαη λα νδεγήζνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο 



 

 

 

9 

Maslach & Schuffeli  (1993) ζε ρξφλην ζηξεο πνπ νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε.  

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ αιιά θαη λέσλ πνπ αλαδχνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππεξβνιηθή κείσζε απνδνρψλ, 

πηζαλφο θίλδπλνο απφιπζεο, θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ) δηεξεπλψληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. 

 ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (νξηζκφο ηνπ 

ζηξεο, ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, κνληέια, επηπηψζεηο θαη παξάγνληεο εξγαζηαθνχ 

ζηξεο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ). 

 Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη, ην 

δείγκα θαη ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 ην ηξίην κέξνο γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο 

θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 Σέινο αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί αιιά θαη ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο θαη 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε.  

 

1.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο 

 χκθσλα κε ηνλ Selye (1956) άγρνο είλαη ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

κηα πηεζηηθή θαηάζηαζε, ελψ ηνλίδεηαη ε ζρέζε ηεο νιηθήο ζσκαηηθήο αληίδξαζεο 

ζε ζηξεζνγφλνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Γεληθά, είλαη ην ζχλνιν ησλ 

αληηδξάζεσλ ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Γηα ηνπο Kyriacou & Sutcliffe  (1977) 

είλαη κηα αληίδξαζε αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο σο απνηέιεζκα απαηηήζεσλ απφ ην 

άηνκν θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν. Γηα ηνλ Lazarus (1993) είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ κε 

θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο, θπξίσο φηαλ ην 

άηνκν αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα ηνλ 

Κπξηάθνπ (1989) ην άγρνο είλαη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ελψ γηα 
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ηνλ Κιεθηαξά (2000:47) είλαη «ε ςπρνινγηθή εθείλε θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή αλεζπρία, έληαζε, θφβν ή θαη ηξφκν θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο ηεο αίζζεζεο 

ηνπ επεξρφκελνπ θηλδχλνπ πνπ δηαθαηέρεη ην άηνκν θαη ηνπ νπνίνπ ε πεγή είλαη 

θαηά θχξην ιφγν άγλσζηε ή αληηθεηκεληθά παξνπζηάδεη ειάρηζην ή θαη θαλέλα 

θίλδπλν». 

 Γηα ηνλ Fisher (1986) ην άγρνο είλαη κηα ζσκαηηθή ή ςπρνθνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηνλ Cox(1975) ην άγρνο αλαπηχζζεηαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ελψ γηα 

ηνλ McGrath (1970, ζην Κεληάο 1995) σο άγρνο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

αδπλακία αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 

ηδηαίηεξα φηαλ ην άηνκν απηφ, ζεσξεί φηη ε αδπλακία ηνπ απηή ζα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην. 

 Δπίζεο, γηα ηνπο Lazarus & Folk man (1984) ε έλλνηα ηνπ άγρνπο 

απνδίδεηαη σο αληίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε κηα ππνηηζέκελε απεηιή, ε 

νπνία είλαη  ζπρλά ππεξάλσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, σο απεηιεηηθφ εξέζηζκα πνπ 

δηαηαξάζζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, σο ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη  

ππεξάλσ ησλ δπλάκεψλ ηνπ θαη πξνθαινχλ θίλδπλν ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Γηα 

ηνπο Fontana & Abouserie (1993), ην άγρνο είλαη κηα θπζηθή, λνεηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληαπφθξηζή ηνπ 

ζε εληάζεηο, ζπγθξνχζεηο θαη πηέζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ελψ γηα ηνλ 

Spielberg (1972) ην άγρνο είλαη κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ή 

ζπλζήθε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα έληαζεο, θφβνπ 

θαη αλεζπρίαο θαζψο θαη απφ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ Αξγπξνπνχινπ (1999) πξνζζέηεη φηη ην άγρνο απνηειεί 

θπζηνινγηθή εθδήισζε θάζε αλψηεξνπ δψληνο νξγαληζκνχ θαη νξηνζεηείηαη σο 

κηα εηδηθή αληαιιαγή αλάκεζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπζηήκαηνο άηνκν-
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θνηλσλία, θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πεξηβάιινληνο. Οη Αλαγλσζηφπνπινο & 

Παπαδάηνπ (1999) ζπκπιεξψλνπλ φηη ην άηνκν βηψλεη άγρνο φηαλ αληηιακβάλεηαη 

κηα αζπκθσλία ή αληίθαζε – πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή – αλάκεζα ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη κηα θαηάζηαζε θαη ζηα απνζέκαηα, βηνινγηθά, 

ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, πνπ δηαζέηεη γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη.  

 Οη φξνη «ζηξεο» θαη «άγρνο» δελ είλαη ηαπηφζεκνη ζεκαζηνινγηθά, 

αλήθνπλ φκσο ζε νκφθεληξνπο θχθινπο (Αξγπξνπνχινπ 1998). Ο νξηζκφο ηνπ 

«ζηξεο», εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηδηθψλ (Παπά 2006). Ο 

φξνο «ζηξεο» ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 απφ ηνλ 

ελδνθξηλνιφγν H. Sale σο «αλεπαξθήο θπζηνινγηθή απάληεζε ζε θάζε 

απαίηεζε». Ο ίδηνο ην 1975 ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν Eustress (-eu απφ ην ειιεληθφ 

"θαιά") σο ην «θαιφ ζηξεο πνπ εληζρχεη, ελδπλακψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ ιέμε «άγρνο» είλαη παξάγσγν ηνπ ξήκαηνο «άγρσ» πνπ ζεκαίλεη 

πηάλσ απφ ην ιαηκφ, ζθίγγσ (Παπαδφπνπινο 2005). 

 Ο φξνο stress θαηά ηνπ Σνχληα (2011) πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ Strictus 

(ζθηθηφο) θαη ην επίζεο ιαηηληθφ Stringer (παζεηηθή κεηνρή) πνπ ζεκαίλεη ζθίγγσ. 

Χο ηνλ 15
ν
 αηψλα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα δειψζεη ηνλ πφλν ελψ ηνλ 20

ν
 αηψλα 

γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζεηξά απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πγεία. 

 

1.2 Οξηζκόο ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο 

 χκθσλα κε ηνλ Selye (1980, vii) ην εξγαζηαθφ άγρνο νξίδεηαη «σο έλα κε 

πξνζδηνξηδφκελν απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο πάλσ ζην ζψκα, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη είηε πλεπκαηηθή είηε ζσκαηηθή θαη κπνξεί λα έρεη σο αηηία ηελ 

επηβίσζε ή ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ». χκθσλα κε ηνπο Kyriakou & 

Sutcliffle (1978:519) ην εξγαζηαθφ άγρνο «είλαη κηα αληίδξαζε ζηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε απφ δεηήκαηα ηεο δνπιεηάο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη κε βιαβεξέο 

ςπρνινγηθέο αιιαγέο ή δηαθνξεηηθά νξίδεηαη, θαηά ηνπο Kuriacou & Harriman 
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(1993:298) «σο ην βίσκα αξλεηηθψλ θαη κε επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ν 

ζπκφο, ε αγσλία, ε έληαζε, ε θαηάζιηςε θαη ε απνγνήηεπζε σο απνηέιεζκα 

θάπνηνλ ζεκάησλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο». χκθσλα κε ηνλ Weinam (1977:20) 

νξίδεηαη «σο έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ βηψλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ». Γηα 

ηνπο Behr & Newman (1978:667) ην εξγαζηαθφ άγρνο «είλαη κηα θαηάζηαζε ε 

νπνία επέξρεηαη φηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ εξγαδφκελν θαη παξάγνπλ κηα αιιαγή ζηελ ςπρνινγηθή θαη 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηέηνηα ψζηε ην άηνκν λα κε κπνξεί λα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο» ελψ γηα ηνλ Cox (1975:494) ην 

εξγαζηαθφ άγρνο νξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ ηα νπνία αζθνχλ πίεζε ζην άηνκν». Δπίζεο ν Κάληαο (1995) 

αλαθέξεη φηη ην επαγγεικαηηθφ άγρνο είλαη νη αγρνγφλεο εθείλεο θαηαζηάζεηο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή πξνθαινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε. Γηα ηνπο Behr & Newman (1978:665) είλαη «κηα θαηάζηαζε 

αιιειεπίδξαζεο ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία παξαγφλησλ θαη εξγαδνκέλσλ, πνπ 

βηψλεηαη σο απεηιή, κέζα απφ ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη ε ζσκαηηθή ή θαη ε 

ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ θαη απνθιίλεη ηνπο θπζηνινγηθνχο».  

 Γηα ηνλ Cook (1992) ην ζχλδξνκν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππεξθφξησζεο θαη ηεο παξεπφκελεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

εξεπλάηαη ην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο Hancock & Meshkati 

(1998), είλαη φηη πιένλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα είλαη πνιχ πςειέο, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεησζεί φζν ην δπλαηφ ην εξγαζηαθφ άγρνο πνπ κε ηελ 

ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε ρακειή εξγαζηαθή απφδνζε.  

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2002, p.7) νξίδεη ην εξγαζηαθφ άγρνο σο 

ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή, ζπκπεξηθνξά θαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζηελ 
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εξγαζία, ην πεξηερφκελφ ηεο, ηνλ νξγαληζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα 

δηέγεξζεο θαη άγρνπο θαη ζπρλά απφ ην αίζζεκα φηη ην άηνκν δελ ηαηξηάδεη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO, 2003) νξίδεη ην 

εξγαζηαθφ άγρνο σο ηελ αληίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα άηνκα φηαλ 

εθηίζεληαη ζε απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη πηέζεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ηαηξηάδνπλ κ‘ απηέο.  

 

1.3 Θεσξεηηθά κνληέια εξγαζηαθνύ άγρνπο 

 Σα ζεσξεηηθά κνληέια εξγαζηαθνχ άγρνπο πεξηγξάθνπλ θαη εξκελεχνπλ ην 

άγρνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

α) Απηά πνπ κειεηνχλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηέο ζηελ πγεία 

ηνπο. Δδψ εζηηάδνπλ ηα κνληέια ησλ Karate & Theorell (1979) (ην Μνληέιν 

Απαηηήζεσλ-Διέγρνπ ηεο Δξγαζίαο), War (1987), (ην Μνληέιν ησλ Βηηακηλψλ), 

Synergist (1996) (Αληζζφξνπνπο Πξνζπάζεηαο-Αληακνηβήο), Payne & Fletcher 

(1983), (Απαηηήζεσλ-Τπνζηήξημεο-Constaints), Demerouti et al. (2001), 

(Δξγαζηαθψλ Απαηηήζεσλ-Πφξσλ).   

β) Απηά πνπ κειεηνχλ ηελ ελαξκφληζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ηελ εθπιήξσζε πξνζδνθηψλ θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ, κέζα απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ. Δδψ αλαθέξεηαη ην κνληέιν ησλ Frend et al., (1982) (Δλαξκφληζεο 

Αηφκνπ-Πεξηβάιινληνο).  

 χκθσλα κε ηνλ Karasec (1979) νη παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ε ίδηα ε εξγαζία, ηα πεξηζψξηα 

ειέγρνπ πνπ έρεη ην άηνκν ζηελ εξγαζία ηνπ, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ αιιά θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ή ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Όινη 

απηνί επεξεάδνπλ φηαλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη φρη κεκνλσκέλα.  
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 χκθσλα κε ηνλ κνληέιν ησλ βηηακηλψλ ηνπ Warr (1987) παξνκνηάδνληαη 

νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο βηηακίλεο πνπ 

ιακβάλεη ν νξγαληζκφο. Όπσο απαηηείηαη θαηάιιειε πνζφηεηα βηηακηλψλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, αθφκα θαη ε ππεξδνζνινγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο, 

έηζη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ψζηε λα κελ ππάξρεη 

άγρνο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή, νη επθαηξίεο γηα έιεγρν, 

ε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, νη επθαηξίεο γηα 

αλάδεημε, ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ, ε 

ζαθήλεηα ηνπ ξφινπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά, ε αζθάιεηα, ε θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζχκθσλα κε ηνλ Briker (2000). 

 χκθσλα κε ηνλ Siegrist (1996) είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αληακνηβή απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Ζ 

πξψηε δηαθξίλεηαη ζε ελδνγελή (ηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα εθηειέζεη ηελ 

εξγαζία) θαη ζε εμσγελή (εξγαζηαθά θαζήθνληα, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο). Ζ 

δεχηεξε αλαθέξεηαη φηη κφλν ζηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδεη ν εξγαδφκελνο αιιά θαη 

ζηελ αλαγλψξηζε, ηηο πξννπηηθέο, ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα. Όηαλ ινηπφλ 

ππάξρεη αληζνξξνπία, ζχκθσλα κε ηνλ Synergist, (Synergist et al, 2004), αλάκεζα 

ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο αληακνηβέο ηφηε ππάξρεη έληνλν άγρνο.  

 Ζ Demerouti & ζπλ. (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2004) πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ εξγαζηαθψλ Απαηηήζεσλ-Πφξσλ, φπνπ σο 

απαηηήζεηο αλαθέξνληαη νη ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ ζπλερή ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πξνζπάζεηα θαη σο πφξνη 

αλαθέξνληαη νη ςπρνινγηθέο θνηλσληθέο θαη νξγαλσηηθέο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο νη 

νπνίεο κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθέο, λα κεηψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο 

Baker, Demerouti & Verbeke (2004), φηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη ηνπο εξγαζηαθνχο 

πφξνπο δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λα κελ 

εκθαλίζεη επαγγεικαηηθφ άγρνο. 
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1.4 Σν επαγγεικαηηθό άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Έξεπλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ έρνπλ δείμεη φηη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ βηψλεη επαγγεικαηηθφ άγρνο ζε πςειφ βαζκφ, ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ηνπο Maslach & Jackson (1981) δελ έρεη κφλν επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, αιιά εκπνδίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Borg et al., (1991), νη εθπαηδεπηηθνί 

αζθνχλ έλα επάγγεικα εμαηξεηηθά αγρσηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αζζέλεηεο ή αθφκα θαη ζε εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο. Γηα ηνπο Kyriakou & 

Sutcliffle, νη νπνίνη θαη ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1977 ζην Educational 

Review ηνλ φξν «ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»  (Kyriakou, 2001). 

 Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη σο «κηα αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη κηα θαηάζηαζε σο απεηιεηηθή ή δπζάξεζηε θαη απφ ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο» (Λενληαξή, Κπξίδεο 

& Γηαιακάο, 2000:2). 

 Ζ Λενληαξή (1998) ζεκεηψλεη σο απνηέιεζκα ηνπ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηελ εκθάληζε ηαρππαικίαο, ζπκνχ, θαηάζιηςεο, έληαζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη απαηηήζεηο πξνο απηνχο απνηεινχλ απεηιή γηα ην 

αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο ή ηε γεληθφηεξε επεκεξία ηνπο. 

 Γηα ηνλ Κάληα (2009), αλάκεζα ζηα αγρνγφλα επαγγέικαηα, είλαη απηά ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ νη Λενληαξή & ζπλ. (2000), 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειφηεξν άγρνο, απφ φηη άιιεο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη ζίγνπξα πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 Έξεπλεο ησλ Duvorkin et al., (1990) θαη Pine & Maslach (1980), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ αγρσηηθφ ελψ ην 

άγρνο, ζχκθσλα κε ηνλ Esteve & Fraccha (1986), απηφ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο. 
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  Οη Johnson et al., (2005), αλαθέξνπλ φηη ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ 

ζηξεο ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ρεηξφηεξα απφ ην κέζν 

φξν ζε ςπρηθή πγεία, ςπρνινγηθή επεκεξία θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα 

ηελ Παπά (2006), ην άγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκπίπηεη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ 

άγρνπο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην επάγγεικα, γλσζηφ σο «εξγαζηαθφ ζηξεο», φπνπ ν 

εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη δηθνξνχκελεο ή ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο 

άιινπο, ή ζε ππεξθνξηψλεηαη ν ξφινο ηνπ, φηαλ ε εξγαζία είλαη ππεξβνιηθά 

δχζθνιε ή πάξα πνιιή ζε πνζφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ πηζηεχεη φηη 

έρεη. Σν ζηξεο απηφ εθδειψλεηαη κε ζχγρπζε, επηζεηηθφηεηα, απνθεπθηηθή 

ζπκπεξηθνξά, απμεκέλε ηάζε γηα απνπζίεο, κείσζε ζηελ απφδνζε ηφζν ηνπ ηδίνπ 

φζν θαη ησλ καζεηψλ ηνπ, πιήηηνληαο πεγέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, φπσο ε 

δηδαζθαιία. Οη απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκηνπξγνχλ 

ζηξεο σο αληίδξαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (νξγή ή θαηάζιηςε) 

ζπλνδεπφκελε απφ ελδερφκελεο παζνγφλεο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο, θαηά ηνπο 

Kyriakou & Sutcliffle (1998).  

 Οη Youngs (1978:74) ζεσξεί φηη φηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο είλαη 

αγρσκέλνο, αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο θαησηεξφηεηα, κνλαμηά, 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, πξνδνζία, θαζψο επίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλεο (Otero et 

all, 2010, Bach Kirova, 2005, Borg & Riding 1991, Smilanky 1984, Cichon & 

Koff 1980, Kyriakou & Sutcliffle 1979), ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, εξγαζηαθή 

δπζαξέζθεηα, εξγαζηαθή εμνπζέλσζε, ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν εξγαζηαθφ άγρνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθαιεί, αγσλία, ππεξέληαζε, πνλνθεθάινπο, 

ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, θαξδηνινγηθέο παζήζεηο, θαηά ηνπο Untersrink et 

al. (2008) θαη Forcella et al. (2007) φπσο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο 

ιφγσ κεηαθνξάο ησλ αξλεηηθψλ ςπρνζσκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πξνζσπηθή 

δσή, ζχκθσλα κε ηνπο Yang et al., (2009). Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ρακειή πνηφηεηα δσήο θαη κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο σο 

απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Σν άγρνο απηφ δχλαηαη λα νδεγήζεη 
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ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε 

ηνπο McGee et al., (1990), δηαθαηέρεηαη απφ έλα αίζζεκα αληθαλνπνίεηνπ, 

δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί, ράλεη ην ρηνχκνξ ηνπ. Ο Hendrickson (1979), 

ραξαθηεξίδεη ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ηε ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζπλαίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία. 

Υάλνληαη, ιφγσ ηνπ έληνλνπ ζηξεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα ή πιήηηεηαη δξακαηηθά 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, φπσο θαη νη δηδαθηηθέο ηνπ ηερληθέο, φπσο ππνζηεξίδεη 

ε Παπά (2006). χκθσλα κε ηνπο Johnson et al., (2005) θαη Travers & Cooper 

(1993), ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαηάζζεηαη ζηα ηξία πην ζηξεζνγφλα 

επαγγέικαηα παγθνζκίσο. 

 Δίλαη ζεκηηφ λα αλαθεξζεί φηη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ 

ην ίδην φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νχηε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δίλαη πηζαλφ έλαο 

ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο λα είλαη  πνιχ ηζρπξφο γηα θάπνηνλ ή θάπνηνπο ελψ 

θάπνηνπο άιινπο λα ηνπο αθήλεη αδηάθνξνπο ή θαη λα ηνπο ηθαλνπνηεί ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα νη επαθέο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ είηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο είηε φρη, είλαη δπλαηφ ζε θάπνηνπο λα 

πξνθαινχλ άγρνο ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο κε πςειφ δείθηε θνηλσληθφηεηαο, 

αλάγθε γηα ζπλαλαζηξνθή, επηζπκία γηα δήισζε ηνπ θχξνπο ηνπο ή γηα άιινπο 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο λα απνηειεί πεγή επραξίζηεζεο. Όπσο παξαηεξεί ν Fimian 

(1982) ην ζηξεο φρη κφλν πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά δχλαηαη λα εκθαλίδεη 

δηαθνξνπνίεζε ζην ίδην άηνκν ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο «βηνκεραληθφ ζηξεο» (Industrial stress), 

αλαθέξεηαη ζην ζηξεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εξγαζία, φηαλ ν εξγαδφκελνο 

αληηκεησπίδεη δηθνξνχκελεο ή ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο άιινπο, ή ζε 

ππεξθφξηηζε ηνπ ξφινπ ηνπ, φηαλ ε εξγαζία είλαη ππεξβνιηθά δχζθνιε ή πάξα 

πνιιή ζε πνζφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ πηζηεχεη φηη απηφο έρεη. Ο φξνο 

απνδίδεηαη ζηνπο Gobb  & Rose (1973), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ππάξρεη κηα 
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ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππέξηαζε, ην έιθνο θαη ην δηαβήηε ζηνπο 

ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.  

 

1.5 Δπηπηώζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο 

 χκθσλα κε ηνλ Καξαδήκα (2004) ηα ζπκπηψκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α) ζηα ζσκαηηθά: πνλνθέθαινη, ηαρππαικίεο, αυπλίεο, πςειή αξηεξηαθή πίεζε 

β) ζηα ςπρνινγηθά: θαηάζιηςε, κεησκέλε απηνπεπνίζεζε, αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο, ερζξφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ 

γ) ζπκπεξηθνξηθά: κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία, κεηάζεζε επζπλψλ, 

αχμεζε απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία. 

 Οη Yang, Ge, Hu, Chi & Wang (2009) δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο. Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη  

αγρσκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο κεηαθέξνπλ απηέο ηηο αζζέλεηεο ή ηηο αξλεηηθέο 

ςπρνζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηε δσή ηνπο εθηφο ηεο εξγαζίαο, επεξεάδνληαο 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 

 χκθσλα κε ηνπο Leka, Griffiths & Cox (2003, p.8-9), ην άγρνο επεξεάδεη 

δηαθνξεηηθά δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Σν εξγαζηαθφ άγρνο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αζπλήζηζηεο θαη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εξγαζία θαη λα 

νδεγήζεη ζε θησρή θπζηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην 

καθξάο δηάξθεηαο ιεηηνπξγηθφ άγρνο ή ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζηε δνπιεηά 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε ςπρηαηξηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

παξεκπφδηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ην λα είλαη ηθαλφο λα εξγαζηεί μαλά. 

 Όηαλ είλαη ππφ ηελ επήξεηα ηνπ ζηξεο ηα άηνκα δπζθνιεχνληαη λα 

ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

πηζαλά λα πηνζεηήζνπλ αλζπγηεηλέο ζπλήζεηεο φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε 

αιθνφι θαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Σν άγρνο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ην 
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αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κεηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα πνιεκνχλ 

αζζέλεηεο. Όηαλ πξνζβιεζνχλ απφ ην εξγαζηαθφ ζηξεο ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ 

θαηάζιηςε θαη επεξεζηζηηθφηεηα, δελ κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ή λα 

ζπγθεληξσζνχλ, έρνπλ δπζθνιία ζην λα ζθεθζνχλ ινγηθά θαη λα πάξνπλ 

απνθάζεηο, απνιακβάλνπλ ιηγφηεξν ηε δνπιεηά ηνπο θαη αηζζάλνληαη ιηγφηεξν 

ππφρξενη ζ‘ απηή, αηζζάλνληαη θνπξαζκέλνη, πηεζκέλνη θαη αγρσκέλνη, έρνπλ 

δπζθνιία λα θνηκεζνχλ. Αθφκα βηψλνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο 

θαξδηαθέο παζήζεηο, δπζιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αχμεζε ηεο πίεζεο 

ηνπ αίκαηνο, πνλνθεθάινπο, κπνζθειεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ηελ 

WHO (2010) εθηελείο κειέηεο θαη ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην ζηξεο 

ζηελ εξγαζία ζπλδέεηαη κε θαξδηαθέο παζήζεηο, θαηάζιηςε, κπνζθειεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη φηη ππάξρνπλ ζαθείο απνδείμεηο πσο νη πςειέο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο, ν ρακειφο έιεγρνο, ε αληζνξξνπία πξνζπάζεηαο-αληαπφδνζεο, είλαη 

παξάγνληεο ξίζθνπ γηα ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία νδεγνχλ 

ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

 Τπάξρνπλ ζπλερψο νγθνχκελεο απνδείμεηο φηη έλα θησρφ ςπρνθνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε ή έκκεζε 

επίδξαζε ζηελ ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ θαιή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ Σέηαξηε Δπηζεψξεζε Δπξσπατθψλ πλζεθψλ 

Δξγαζίαο (Eurofound, 2007) 1 ζηνπο 5 εξγαδφκελνπο ζηελ Δπξψπε ησλ 15 θαη 

ζρεδφλ 1 ζηνπο 3 ζηελ Δπξψπε ησλ 10 ζεσξνχλ φηη ε πγεία ηνπο θηλδπλεχεη 

εμαηηίαο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. Έξεπλεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ (2007) 

αλαθέξνπλ φηη ην εξγαζηαθφ ζηξεο επεξεάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 40 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θνζηίδνληαο 20 δηο επξψ ην ρξφλν ζε ρακέλεο 

εξγαηνψξεο θαη έμνδα γηα λνζήιηα. Δίλαη ε πην θνηλή αλαθεξφκελε αηηία 

επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε ηνπο Cox, 

Griffiths & Rial-Gonzalez (2000) ην εξγαζηαθφ ζηξεο επεξεάδεη ηέζζεξα 

ζπζηήκαηα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ: θαξδηνπάζεηεο, κπνζθειεηηθέο 
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δπζαξκνλίεο, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη αδπλάηηζκα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο Αλησλίνπ (2006), ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο, αλ δελ αληηκεησπηζηεί 

έγθαηξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά αζζελεηψλ φπσο ην έιθνο, ε πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, θαξδηαθή πξνζβνιή, εκηθξαλίεο, 

πνλνθεθάινπο, άζζκα, αιιεξγίεο, θαξθίλν, δεξκαηνπάζεηεο, θαηάζιηςε θαη 

θξίζεηο παληθνχ. 

 Ζ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001:136), επηζεκαίλεη φηη ε επεξέζηζηε δηάζεζε, νη 

δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, ε ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, ε θφπσζε ή ε απψιεηα ελέξγεηαο 

θαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ιφγσ άγρνπο, απνηεινχλ δηαγλσζηηθφ 

θξηηήξην ηφζν γηα ην Μείδνλ Καηαζιηπηηθφ Δπεηζφδην φζν θαη γηα ηε Γεληθεπκέλε 

Αγρψδε Γηαηαξαρή (ζχκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, 4
ε
 έθδνζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Φπρηαηξηθνχ πιιφγνπ). 

 Σν ζπλερφκελν θαη έληνλν εξγαζηαθφ ζηξεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout). Ο Καηζηνχιαο (1974) αλαθέξεη φηη ν φξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ ςπραλαιπηή Frender-Serger ην 1975 θαη 

ραξαθηήξηδε ηελ εμάληιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ην επάγγεικα.  

 Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απεηθνλίδεη ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ αίζζεζε ρακειήο απηνεθηίκεζεο πξνεξρφκελν απφ 

επαλεηιεκκέλεο απνηπρίεο ζηελ αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 

εξγαζία. Ο Σζηπιεηάξεο (2002) αλαθέξεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

εκθαλίδεηαη σο απεηιή ηφζν ηεο πλεπκαηηθήο φζν θαη ηεο ςπρνζσκαηηθήο πγείαο 

ησλ αηφκσλ, ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα αζθήζνπλ ην 

έξγν ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Montgomery & Rupp (2005) θαη Travers & Cooper 

(1996), ε ρξήζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ιφγσ ινηκψμεσλ, ε δπζθνξία, ε θαηάζιηςε, 

νη δηαηαξαρέο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ην εξγαζηαθφ 

ζηξεο. 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΔΠΑΦΤ (2013) ν φξνο "burnout" εθθξάδεη 

ηελ ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε παξάιιειε εμάληιεζε ησλ 
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πξνζσπηθψλ ςπρηθψλ απνζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζε θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αξρίδεη κε απνγνεηεχζεηο 

θαη πξνζσπηθέο ήηηεο, ζπλερίδεη κε ζπλερφκελεο καηαηψζεηο θαη απνηπρίεο θαη 

κπνξεί λα εμειηρζεί κε ζνβαξφηαηεο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν.  

 Όπσο αλαθέξνπλ νη Παηζάιεο & Παπνπηζάθε (2010), ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, σο απνηέιεζκα παξαηεηακέλνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ αηνκηθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη έρεη ηξία ζηάδηα:  

α) ηελ θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε, απψιεηα ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηνπ ζηξεο επεξεάδνληαο 

ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ (αυπλία, θξίζεηο παληθνχ, απφηνκεο 

αιιαγέο ζε ζπλήζεηο δσήο, απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι, αλεζπρία, θαηάζιηςε, 

λεπξηθφηεηα, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, επεξεζηζηηθφηεηα, ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, 

επηηάρπλζε νκηιίαο, κειαγρνιίαο), 

β) ε ειαηησκέλε επαγγεικαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηθαλφηεηα, ην ρακειφ 

εζηθφ θαη ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο δνπιεηάο,  

γ) ε απνπξνζσπνπνίεζε πνπ εθδειψλεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε πνπ 

εθδειψλεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε, αδηαθνξία θαη αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο άιινπο.  

 Γηα ηνπο Maslach & Jackson (1981) νη εμαζζελεκέλνη επαγγεικαηίεο 

ππνθέξνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεησκέλε 

αίζζεζε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ελψ γηα ηνπο Burke & Richardsen (1996) ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα είδνο άκπλαο 

ηνπ αηφκνπ, ε νπνία εθδειψλεηαη κε απάζεηα, αιαδνλεία θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

απνζηαζηνπνίεζε. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Maslach (2003) ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη απνηέιεζκα ηξηψλ παξαγφλησλ: ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ εξγαζία. Ζ 

ρψξα καο δε, θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε ζην εξγαζηαθφ άγρνο 
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κε πνζνζηφ 55% ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, (ζηνηρεία ηνπ 2009). 

 χκθσλα κε ηνπο Brown & Rulph (1994) θαη Kyriakou & Vonlthard 

(2000), ζεκεηψλνληαη ιφγσ ζηξεο, αλεζπρεηηθά επίπεδα ζηξεο απνπζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο, εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικα κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο, θπξίσο νη λενπξνζιακβαλφκελνη, νη παιαηνί θαη έκπεηξνη 

ζπληαμηνδνηνχληαη πξφσξα, ελψ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα είζνδν ζην 

επάγγεικα. Οη Tsouloupas et al., (2010), αλαθέξνπλ φηη ηα θαηλφκελα απηά έρνπλ 

πάξεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο ζηηο ΖΠΑ ελψ νη Boe et al, ραξαθηεξίδνπλ ην 

επάγγεικα σο «πεξηζηξεθφκελε πφξηα», φπνπ ιφγσ ησλ απνρσξήζεσλ 

αλαδεηνχληαη ζηαζεξνί θαη αθνζησκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζπλερψο. 

  χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζην ζηξεο αθνξνχζε ην 22% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ην 2003 ζηελ ΔΔ ησλ 27 ελψ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ζρεηίδεηαη κ‘ απηφ. 

 Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο αλαθέξεη εηήζην θφζηνο 200δηο ζηηο ΖΠΑ 

θαη 20 δηο ζηελ Δπξψπε ιφγσ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο φπσο νη 

απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, ε θαθή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηα αηπρήκαηα, νη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο, νη πξφσξνη 

ζάλαηνη.  

 

1.6 Παξάγνληεο εξγαζηαθνύ άγρνπο ησλ δαζθάισλ 

 χκθσλα κε ηνπο Antonion, Polychori θαη Vlachaki (2006) νη παξάγνληεο 

πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

«εμσγελείο», φπσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ν εξγαζηαθφο θφξηνο, ε έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε «ελδνγελείο» φπσο ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία, ε ζπλαηζζεκαηηθή 
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θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη Kyriakou & Sutcliffe (1978) ηνπο θαηαηάζζνπλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) ηνπο δπλεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο αληηθεηκεληθέο φςεηο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο ζφξπβνο, αλεπαξθήο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ 

θαη νη εξγαζηαθέο παξάκεηξνη, φπσο ν θφξηνο εξγαζίαο, ε εξγαζηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη ε πηζαλφηεηαο κείσζεο ηνπ κηζζνχ. 

β) ηνπο πξαγκαηηθνχο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη, ηφηε ππάξρεη ζχγθξνπζε ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ κε ηηο πην δπλαηέο αλάγθεο θαη νη δπλεηηθνί παξάγνληεο 

κεηαηξέπνληαη ζε πξαγκαηηθνχο. 

 Ο Burne (1991) εζηηάδεη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θχιν, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ην επίπεδν άγρνπο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη λεφηεξνη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

παιαηφηεξνπο θαη απηφ πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο. ‘ απηφ ζπλεπηθνπξνχλ νη 

Kantas (2001) θαη Georgas & Giakoumaki (1984), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο άληξεο, πηζαλά εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο εξγαζηαθήο 

δπζαξέζθεηαο ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δνπιεηάο θαη ζπηηηνχ. 

 Γηα ηνπο Forlin (2001) θαη Pithers (1995), επζχλνληαη νξγαλσηηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηνλ δηεπζπληή, φπσο ε ειιηπήο εθπαίδεπζε, ε κεησκέλε ελεκέξσζε ή 

επηκφξθσζε ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, νη ζπλερείο αιιαγέο ζην δηδαθηηθφ θαη 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Παξφκνηα, νη Austin et al., (2005), θαη Hepburn & Brown (2001), 

θάλνπλ ιφγν γηα ηελ αζθνχκελε κνξθή δηνίθεζεο πνπ επεξεάδεη ην εξγαζηαθφ 

άγρνο, φηαλ απηή πεξηιακβάλεη απξνζδηφξηζηα ρξνληθά πιαίζηα πεξάησζεο 
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εξγαζηψλ, απμεκέλε γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά, κε ξεαιηζηηθέο πξνζεζκίεο, 

θνβηζηηθφ ειεγθηηθφ ζχζηεκα. Οη παξάγνληεο απηνί δεκηνπξγνχλ αξλεηηθή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νδεγνχλ φρη κφλν ζην 

εξγαζηαθφ άγρνο αιιά θαη ζε πνιιέο αζζέλεηεο.  

 Οη Cecil & Forman (1990) δηαπίζησζαλ φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ππνζηήξημε ζηηο νκάδεο ζπλαδέιθσλ. Οη νκάδεο απηέο είλαη 

δίθηπα αλζξψπσλ πνπ εθπιεξψλνπλ φκνηνπο ξφινπο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη 

βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. ε 

αληίζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απνκφλσζε θαη κνλαμηά ησλ εξγαδνκέλσλ νη 

νκάδεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζηήξημε θαη λα κεηψλνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Παξάγνληαο άγρνπο ζηελ ηάμε, ζεσξείηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

θαηά ηνλ Geving (2007). Ζ έιιεηςε πξνζπάζεηαο απφ ηνπο καζεηέο επεξεάδεη ην 

επίπεδν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ βιέπνπλ φηη νη καζεηέο 

ζηνπο δελ πξνζπαζνχλ αξθεηά λνηψζνπλ φηη δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο. 

Αθφκα νη Kyriacou & Harriman (1993) δηαπίζησζαλ φηη ε ζπγρψλεπζε ή ην 

θιείζηκν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνθαιεί πςειφ επίπεδν άγρνπο. Όηαλ θιείλεη 

κηα ζρνιηθή κνλάδα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα ζπλερίζνπλ 

λα αζθνχλ ηα επαγγέικαηά ηνπο θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο νη κεηαθίλεζε απηή 

πξνθαιεί άγρνο. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Capel (1987), Dunham (1975) θαη Isaac 

(1982) ε κεηαθίλεζε ζε λέα ζρνιηθή κνλάδα επηθέξεη λέα θαζήθνληα, λέεο 

επζχλεο, λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, λένπο ζπλαδέιθνπο, λέεο πξνζδνθίεο, φινη 

απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε θαη ακθηβνιία ξφισλ. 

Γηα ηνλ Kyriacou (1987) νη παξάγνληεο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλνπλ 

ηε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ην κηζζφ, ην θνηλσληθφ ζηάηνπο θαη ηε ζχγθξνπζε 

ξφισλ.  
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 ε έξεπλεο ησλ Burke & Mikkelson (2005), Eysenck (1983), Warr & Parry 

(1982), έρνπλ αλαδεηρζεί σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην θχιν, ηα πξνζφληα, ε ειηθία, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Όπσο 

παξαηεξνχλ νη Finkelstein et al.,  (2007) θαη Gallo & Matthews (2003), νη 

άλζξσπνη θαζψο κεγαιψλνπλ, βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο, ελψ φζν 

ρακειφηεξε είλαη  ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνζφληα ηνπο, ηφζν πςειφηεξα είλαη θαη ηα επίπεδα άγρνπο ηνπο. 

 Τπάξρνπλ έξεπλεο, φπσο ησλ Byrne (1991), Malik et al (1991) πνπ 

αλαγλσξίδνπλ σο πεγέο άγρνπο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ηα ρξφληα εξγαζίαο θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ελψ άιιεο φπσο ησλ Denux 

(1984), Martocchi & O‘Leary (1989), Thompson et al (2001), δελ ζπζρεηίδνπλ ην 

εξγαζηαθφ άγρνο κε ην θχιν. 

 Ζ Ling (1995), ζπγθέληξσζε, κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 

εξεπλεηηθή κειέηε, ηηο θχξηεο πεγέο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο παξαζέηεη 

σο εμήο: 

- θαθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ (Cox et al 1978, Smilanski, 1984) 

- άζρεκεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Kyriakou & Sutcliffle, 1978) 

- έιιεηςε πφξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Borg & Riding, 1991) 

- θησρέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Clark 1980, Dewe, 1986) 

- ππεξθφξησζε ηεο δηδαζθαιίαο (Wahlund & Nerell 1976, Cox et al., 1978, 

Smilanski 1984, Dewe 1986) 

- ππεξθφξησζε κε θαζήθνληα πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο (Cox et al 1978, Farber 

1984, Dewe 1986, Payne & Furnharm 1987) 

- θησρή ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε (Cox et al 1978, Kyriakou & Sutcliffle 1978) 

- επαγγεικαηηθή αλεπάξθεηα (Dewe 1986, Manso-Pinto 1989). 

 Οη Kloska & Raemasut (1985) αλαθέξνπλ, επίζεο, σο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά, ηελ έιιεηςε 
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πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ηε δπζθνιία ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ, ηελ 

ειιηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Οη Kyriacou & Sutcliffle (1998) αλαθέξνληαη ζε 

ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηηο θαθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (κηζζφο, εμέιημε, 

έιιεηςε επνπηηθνχ πιηθνχ, κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ρακειφ ζρνιηθφ ήζνο (πεηζαξρία, αμίεο, 

επηδφζεηο, δηνίθεζε). Οη Cooper et al., (ζην Κάληαο 1995) ρσξίδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έμη θαηεγνξίεο: εζσγελείο 

παξάγνληεο ζηελ εξγαζία (άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δηπινβάξδηεο, 

εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο), ν ξφινο ηνπ αηφκνπ ζηελ νξγάλσζε 

(επαγγεικαηηθή ζέζε, αζάθεηα ξφινπ, ζχγθξνπζε ξφισλ), ζρέζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο (κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ρψξνπ, αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζε κηα λέα ζέζε εξγαζίαο, 

πηέζεηο γηα ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο), ε αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (κνληκφηεηα, 

θίλδπλνο απφιπζεο, ζπλεξγία, αμηνιφγεζε), ε δνκή θαη ην θιίκα ζηελ νξγάλσζε 

(ε κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε αίζζεζε απψιεηαο ειέγρνπ ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο θαιιηέξγεηα αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο), ε δηαζχλδεζε ζπηηηνχ θαη 

εξγαζίαο (επεξεάδεηαη ε εξγαζία ζην ζρνιείν, ιφγσ πξνβιεκάησλ ζην ζπίηη, 

ζχγθξνπζε ζπδχγσλ, ιφγσ ζηαδηνδξνκίαο, απνπζίεο απφ ην ζπίηη ιφγσ 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ). Οη Cox, Boot & Cox ( 1978), ππνζηεξίδνπλ πσο 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο είλαη: ηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εζσγελείο ζηελ εξγαζία, ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή 

ηνπ ζρνιείνπ, εμσγελείο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία 

θαη ηελ πνιηηηθή δσή. 

 ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν πξνζηέζεθε άιινο έλαο παξάγνληαο 

εξγαζηαθνχ άγρνπο: ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ςεθίζηεθε κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζην 
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πιαίζην ησλ λφκσλ 4024/2011 θαη 4072/2012. Σν πιαίζην απηνχ ηνπ λφκνπ 

πξνέβιεπε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν αλά 

δηεηία ή θαη αλά έηνο, απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη αλά ηεηξαεηία 

απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν γηα ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν. ε πεξίπησζε 

αξλεηηθήο θξίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο είρε δηθαίσκα λα επαλαθξηζεί θαη θαηφπηλ 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 152/2013 λα εληαρζνχλ ζε έλα κεραληζκφ επηκφξθσζεο. 

Χζηφζν ε αξλεηηθή θξίζε ζα ζήκαηλε κηζζνινγηθή ζηαζηκφηεηα θαη ππεξεζηαθή 

αλέιημε κεδεληθή, ίζσο θαη απφιπζε.  

 χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Καηζηνχια (2014), ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε 

ηελ κηζζνινγηθή πξναγσγή δεκηνπξγεί επηπιένλ άγρνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε δε 

ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ απφιπζε θαη ε νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο εξγαζηαθνχ άγρνπο. ην ΠΓ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ππήξρε πξφβιεςε γηα ηνπο ζπλνιηθά ειιηπείο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

νπνίνη εγγξάθνληαλ ζηνλ πίλαθα κε πξναθηέσλ (αξζ.8, παξ.4 λ.4024/11). Μεηά 

απφ δχν ζπλερφκελεο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο απνιχνληαλ, ελψ ππήξραλ 

πνζνζηψζεηο ζπγθεθξηκέλεο γηα φζνπο ζα έπξεπε λα θξηζνχλ αξλεηηθά. 

 Ο Μαηζαγγνχξαο (2005), ζεκεηψλεη φηη ν βαζκφο άλεζεο θαη πγηεηλήο ηεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο (θσηηζκφο, ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε), θαζνξίδνπλ ην βαζκφ 

θαη ην ξπζκφ θφπσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα ν απμεκέλνο ζφξπβνο 

έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, κεηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ 

αηφκνπ, απμάλεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπ, ηνλ θαζηζηά λεπξηθφηεξν θαη ιηγφηεξν 

θνηλσληθφ, ελψ απμάλεη ηελ θφπσζε θαη πξνθαιεί δηελέμεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη καζεηψλ.  

 ην ζεκεξηλφ δεκνηηθφ ζρνιείν, παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ αθφκα ε θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ

  θαη 14
νπ

 κηζζνχ, θαζψο θαη ηνπ 

θαινθαηξηλνχ επηδφκαηνο, ε κηζζνινγηθή ηαπείλσζε, ε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

(ειαρηζηνπνίεζε κεηαζέζεσλ, απνζπάζεσλ), νη ρηιηάδεο ειιείςεηο, εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία, ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, νη δπζνίσλεο 
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πξννπηηθέο γηα ην επάγγεικα (νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα, παξάηαζε εξγαζηαθνχ 

βίνπ, κείσζε κειινληηθψλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ θαη εθάπαμ απνδεκίσζεο). 

Αθφκα ε εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ ππ‘ αξηζκφλ Φ.271/412/144706/Γ2/11-11-

2012 πνπ θαηαξγεί ζηελ πξάμε ην ηεθκήξην αζσφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη ζχκθσλα κ‘ απηή αξθεί κηα δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ γηα λα 

ηεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζε θαζεζηψο απηνδίθαηεο αξγίαο, δίλνληαο ην δηθαίσκα λα 

επηβάιινληαη πνηλέο πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηαδίθε.  

 Έλαο άιινο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο 

ζπλερψο είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί) ζην ζρνιείν, γηα λα ζπλεπηθνπξήζνπλ ζηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο δελ ππάξρεη θαλείο, άκεζα, ζην ζρνιείν λα 

αλαιάβεη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εηδηθά πξνβιήκαηα κάζεζεο, 

έληνλα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «δελ 

ππάξρεη θαλείο», «ηίπνηα θαη θαλέλαο», «φρη, δελ ππάξρεη θάπνηνο», «ππάξρνπλ 

κφλν ζηε δεπηεξνβάζκηα». 

 Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη, φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ε ππνρξεσηηθή 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα δερηεί 

βνήζεηα ν ίδηνο ή λα απεπζπλζεί ην ζρνιείν γηα βνήζεηα πξνο απηφλ, απνζαξξχλεη 

ηηο φπνηεο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα αλαδεηήζνπλ αλάινγεο 

παξεκβάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ηελ νηθεία 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καλείο δελ ζέιεη «λα βξεη ην κπειά ηνπ», φπσο 

αλαθέξεηαη, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο. Βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, νπφηε θαη θηλεηνπνηνχληαη 

νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, παηδνςπρνιφγνη ή άιιν πξνζσπηθφ. Χζηφζν απηή ε 

πξαθηηθή απνθεχγεηαη θαηά θφξνλ, δηφηη ν θέξσλ ηελ επζχλε είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα λνκηθήο θχζεσο απφ 

ηνπο γνλείο. Σαπηφρξνλα, νη εηδηθφηεηεο απηέο δελ θαηνηθνεδξεχνπλ νχηε κφληκα, 
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νχηε εθ πεξηηξνπήο ζηα ζρνιεία, νπφηε ππάξρεη κία δηαδηθαζία ψζηε λα επέκβνπλ, 

αθνχ ελεκεξσζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ νηθεία, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί αλήκπνξνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηφζν έληνλα απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, φζν θαη νηθνγελεηαθά, 

νηθνλνκηθνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε θνίηεζή ηνπο 

ζην ζρνιείν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζή ηνπο. 

 Σν ζηξεο πξνθαιείηαη απφ δχν παξάγνληεο: 

α) ηελ αδπλακία νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο εθφζνλ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη  

β) νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνη παηδνςπρνιφγνη ή θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί νπφηε δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν λα ρεηξηζηνχλ αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  

 Οπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία αλαιάβνπλ, πέξα απφ ηελ ακθηζβεηήζηκε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο δχλαηαη λα απνβεί θαη επηθίλδπλε, βιαβεξή, κε άγλσζηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ καζεηή. 

 ηε ζεκεξηλή Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηελ αλεξγία λα καζηίδεη 

έλα ηεξάζηην θνκκάηη πιένλ ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ, ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα θαη ηε γεληθεπκέλε πίεζε πνπ δέρεηαη ε θνηλσλία ηελ ηειεπηαία 

εμαεηία, ηα παηδηά-καζεηέο απνηεινχλ ζπρλά ηα εμηιαζηήξηα ζχκαηα βίαησλ, 

απξνζδφθεησλ, κε αξκνδφλησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ελειίθσλ. πρλά ηνπο 

κεηαβηβάδεηαη ε εξγαζηαθή πίεζε θαη αλαζθάιεηα ησλ κεγάισλ είηε άκεζα είηε 

έκκεζα, βηψλνληάο ηε ζην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα κε έληνλεο θαη απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο. Ζ κφληκε παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ πξνζθέξεη δηηηφ έξγν: βνεζά ζηελ απνκείσζε ηεο πίεζεο 

ζηνπο καζεηέο θαη επηθνπξεί ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δεδνκέλν 

φηη ε δηδαζθαιία γηα λα είλαη επηηπρήο απαηηεί ζπγθέληξσζε, πξνζνρή, εξεκία, 
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πξνζήισζε, απ‘ φιεο ηηο πιεπξέο. Ο εθπαηδεπηηθφο δε δηαζέηεη νχηε ην ρξφλν νχηε 

ηηο γλψζεηο θπξίσο, αιιά νχηε ηα κέζα θαη ηελ ςπρηθή αληνρή γηα λα κπνξέζεη 

κφλνο ηνπ λα παξέκβεη. ε κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη εχινγν φηη ζα ππάξρνπλ 

καζεηέο πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο, ηελ νπνία αλ δε ιάβνπλ ζην ρξφλν 

θαη κε ηνλ ηξφπνπ πνπ αξκφδεη, ηφηε ηα πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη γηα ηνπο 

ίδηνπο θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ ππεξθφξησζε απφ κε δηδαθηηθά θαζήθνληα απνηειεί ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα, θαηά ηνλ Manso-Pinto (1989), φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Coxetal 

(1978) θαη Farber (1984)(ζηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο Ling, 1995), 

πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ππεξθφξησζε κε θαζήθνληα πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο 

πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ε κεησκέλε επηκφξθσζε ζε 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πξνθαινχλ άγρνο, ζχκθσλα κε ηνλ Forlin (2001). 

 

1.7 Έξεπλεο γηα ην εξγαζηαθό άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Οη Antoniou, Polychroni θαη Vlachakis (2006), δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 493 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε πνιιέο πφιεηο 

ηεο Διιάδαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ εξγαζηαθφ άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δίλνληαο έκθαζε ζην θχιν θαη ηελ ειηθία. Υξεζηκνπνηήζεθε ην 

ΜΒΗ (Maslach Burnout Inventory) σο εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε. Αλαδείρζεθαλ σο 

βαζηθέο πεγέο άγρνπο ην πιήζνο ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, 

ηα πξνβιήκαηα απεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ θαη ε ρακειή ηνπο επίδνζε. Αθφκα ην 

θχιν επεξεάδεη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κε ηηο γπλαίθεο λα είλαη πην αγρσκέλεο γηα ην επάγγεικά ηνπο, πηζαλφ ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν. Δπίζεο ε ειηθία επεξεάδεη ην εξγαζηαθφ άγρνο. Γηα ηνπο λένπο 

δηαθαίλνληαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην επάγγεικα, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη 

θαζψο απμάλνληαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο. 
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 Οη Λενληαξή, Κπξίδεο θαη Γηαιακάο (2000) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 477 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Φιψξηλα, Κνδάλε, Θεζζαινλίθε 

θαη Αηηηθή. Χο εξγαιείν κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Άγρνπο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ πςειφηεξν 

επίπεδν άγρνπο απφ ηνπο άλδξεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, θαηά ηνπο εξεπλεηέο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, γεγνλφο πνπ 

εξκελεχεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ ππάξρεη ζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο πεξηνρέο, ν νπνίνο επλνεί ηελ αλάπηπμε εληνλφηεξσλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη εληνλφηεξσλ θαη ζπλζεηφηεξσλ κνξθψλ ειέγρνπ. 

Αθφκα, ε έξεπλα απηή έδεημε φηη ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν εξγαζηαθνχ 

άγρνπο, αιιά ην επεξεάδνπλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ζρεηηθή απηνλνκία, ην 

σξάξην, ε αμηνιφγεζε, ε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ησλ ηάμεσλ. 

 ε έξεπλα ησλ Παηζάιε, Παπνπηζάθε (2010), ζε 160 εθπαηδεπηηθνχο 

ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο αλαθέξζεθαλ σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ε πιεζψξα 

χιεο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ε εθαξκνγή λέσλ πξνγξακκάησλ, ε ζηάζε ησλ 

πξντζηακέλσλ, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε αδηαθνξία ηεο πνιηηείαο, νη άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε 

αδπλακία εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο (απμεκέλε 

ζρνιηθή χιε). 

 ε έξεπλα ηνπ Σζηπιεηάξε (2002) ζε δείγκα 495 αηφκσλ, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ ην 1993 έσο ην 1996 βξέζεθε φηη 

ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη αηνκηθά ππνβαζκηζκέλνο, θνηλσληθά αλαζθαιήο θαη 

θνηλσληθά ηξαπκαηηζκέλνο. Αθφκα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαζθάινπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βηνηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο (ζχκθσλα κε ην 74% 

ησλ εξσηεζέλησλ). Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ε αδπλακία ηνπ ζρνιηθνχ 
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ζπκβνχινπ λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ θαη «εθηφο νξίσλ» 

δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, παξάγνληεο 

εξγαζηαθνχ άγρνπο. 

 ε έξεπλα ησλ Κάληαο-Αξέζαο (1998) σο πεγέο επαγγεικαηηθνχ άγρνπο 

αλαθέξνληαη: ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ε έιιεηςε θνλδπιίσλ, ε 

νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ν 

ρακειφο κηζζφο, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε. 

 ε έξεπλα ηνπ Καηζηνχια (2014), ζε δείγκα 607 εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζεκ. δάζθαινη θαη θαζεγεηέο αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά πξνβιήκαηα κε θνηλφ παξνλνκαζηή) αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο: ε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ε ζχλδεζε 

ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ απφιπζε, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνβάζκηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο, ε αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε κηζζνινγηθή πξναγσγή, ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ν θφβνο γηα κειινληηθή κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.  

 Οη έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ Διιάδα. Οη Malik, Mueller θαη Meinke (1991) 

δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 166 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην Οράην. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην Rating Scale for School Related Stresses. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ελψ ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην εξγαζηαθφ 

άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε νδεγνχζαλ ζε απμεκέλν 

εξγαζηαθφ άγρνο. ηελ Βξεηαλία θαη ηελ Ακεξηθή ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξνπλ κέηξην ή πςειφ πνζνζηφ άγρνπο (Travers & Cooper, 1990 ζην Αξέζαο, 

1988). 

 ηε Γεξκαλία, ζε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Potsdam, ην έλα ηξίην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά αθξσηεξηαζκέλν, άιιν έλα ηξίην 
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παξαγλσξηζκέλν θαη θνπξαζκέλν εμαηηίαο ησλ πνιπάξηζκσλ ηάμεσλ, ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Zuddentsche 

Zeitung, 3-1-2000). 

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη εθπαηδεπηηθνί νδεγνχληαη ζε παξαίηεζε ιφγσ 

ησλ απαηηήζεσλ, ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ζρνιηθψλ 

επηζεσξεηψλ (Guardian, 2-8-2000). ηνλ Καλαδά νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ 

εξγαζηαθφ άγρνο ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο, έιιεηςεο βηβιίσλ, 

γξαθεηνθξαηίαο, αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, έληαμεο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε. ηηο ΖΠΑ, εξγαζηαθφ άγρνο δεκηνπξγεί ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή (Los Angeles 

Times, 25-9-2000). 

 ε έξεπλεο ETUCE, (Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ 

Δθπαίδεπζεο, 2008) σο ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο αλαγλσξίζηεθαλ ν εξγαζηαθφο 

θφξηνο, ν απμεκέλνο αξηζκφο επζπλψλ, ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε, ε 

θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε θαθή ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε, ε έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

 ε έξεπλα ηνπ EASHW (Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, 2008) αλαθέξζεθαλ σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο, 

νη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ, ε θαθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, νη ρακειέο ακνηβέο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

Διιάδα, ζε έξεπλα ησλ Kondili et al., (2013), αλαθέξζεθαλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο νη δξαζηηθέο πεξηθνπέο ησλ 

εηζνδεκάησλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κηζζψλ θαη επηδνκάησλ, ράζεθε ην 40% 

πεξίπνπ), ε αλεξγία, ε ππέξνγθε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ην απμεκέλν θφζηνο 

δηαβίσζεο, νη κεησκέλεο παξνρέο πγείαο θαη πξφλνηαο.  
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

2. Μέζνδνο  

 

2.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

―Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο‖ ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο  εθπαίδεπζεο. Γηα ην 

ιφγσ απηφ γίλεηαη  ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ άγρνπο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, είηε νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ ήδε 

θαηαγξαθεί θαη αλαιπζεί απφ ηελ έξεπλα, νπφηε θαη ζα γίλεη επηθαηξνπνίεζή ηνπο, 

είηε έρνπλ πξνθχςεη ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ησλ 

ηεξάζηησλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη ζηε ρψξα καο ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία. 

 

2.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Koustelios & Bagiatis 1997, Saiti 2007, 

Κάληαο 2001,) παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ε εξγαζία θαζεαπηή, ν 

κηζζφο, ε πξναγσγή, ε επίβιεςε, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε έιιεηςε 

ζηήξημεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν εξγαζηαθφο 

θφξηνο, ε έιιεηςε πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Αλακέλεηαη λα 

επηβεβαησζνχλ, ηα πξνεγνχκελα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Αθφκα, ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνζηέζεθαλ, επηπιένλ 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν θίλδπλνο 

ηεο απφιπζεο, ε απμεκέλε αθνχζηα θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε 

έληνλε κείσζε ησλ απνζπάζεσλ θαη ησλ κεηαζέζεσλ, νη ειάρηζηνη δηνξηζκνί λέσλ 
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εθπαηδεπηηθψλ. Αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνπο παξάγνληεο απηνχο 

ζηελ έξεπλα πνπ λα ηνπο αλαδεηθλχνπλ ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο.  

 

2.3 Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηνλ θάησζη ηξφπν: Αξρηθά 

παξνπζηάζηεθε ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ην εξγαιείν κειέηεο ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 Έγηλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε πέξα απφ ηελ 

εξκελεία ησλ φξσλ θαη ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, θαη ηελ επίιπζε 

φισλ ησλ απνξηψλ θαη ηελ απάληεζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Γεiλ ππήξρε ρξνληθφ φξην ζηελ παξνπζίαζε. Σν θάζε ππνθείκελν ηεο έξεπλαο 

έπαηξλε καδί ηνπ ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο γηα 4-5 κέξεο γηα λα ην κειεηήζεη 

εθηελέζηεξα. Καηφπηλ ππήξρε κηα ζπλάληεζε κε ην θάζε ππνθείκελν μερσξηζηά 

φπνπ θαη επηιχνληαλ εθ λένπ νη απνξίεο θαη  απαληνχζαλ ζηα εξσηήκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ. ηε ζπλέρεηα νξηδφηαλ ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλέληεπμεο κε ην 

ππνθείκελν, ν νπνίνο ήηαλ πάληνηε ζην γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ή ζην 

γξαθείν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ. Σα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα εθφζνλ ηνπο είρε επηζεκαλζεί ε 

αλσλπκία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο. 

 Έγηλε εηδηθή κλεία ζην θάζε ππνθείκελν γηα ηε ζεκαζία ηεο εηιηθξίλεηαο 

ησλ απαληήζεσλ ηνπ νη νπνίεο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο πξσηνγελέο πιηθφ 

ζηελ έξεπλα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξηλ ην νξηζηηθφ «θιείζηκν» ηεο ζπλέληεπμεο, 

λα ηξνπνπνηεζνχλ, δηνξζσζνχλ ή θαη λα αιιάμνπλ θάπνηεο απαληήζεηο ή ηκήκαηα 

απηψλ εθφζνλ ην ππνθείκελν ην επηζπκνχζε θαη πάληα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

θαη βνχιεζε. ην ηέινο ην ππνθείκελν δηάβαδε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε θαη 

εθφζνλ ζπκθσλνχζε κε ηα γξαθφκελα, «έθιεηλε» ε ζπλέληεπμε. 

 Ζ ζπλέληεπμε ήηαλ δνκεκέλε θαη απνηεινχληαλ απφ 13 εξσηήζεηο. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ζηεξίδνληαλ ηφζν ζηνπο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ 
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αλαθέξνληαλ ζην εξγαιείν, φζν θαη ζε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Σν εχξνο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ αλνηθηφ. 

Σα ππνθείκελα παξαθηλνχληαλ λα απαληήζνπλ κε ζαθήλεηα θαη εηιηθξίλεηα. Όιεο 

νη απαληήζεηο γίλνληαλ δεθηέο αθφκα θαη φηαλ δελ αλαθέξνληαλ επζέσο ζηελ 

ππνβιεζείζα εξψηεζε. 

 Πνιιά απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δήηεζαλ ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

λα θξαηήζνπλ ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο δηφηη έβξηζθαλ αληηπξνζσπεπηηθά φζα 

αλαθέξνληαλ.  

  

2.4 Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «πκκεηνρηθή Πξφιεςε Φπρνθνηλσληθψλ Κηλδχλσλ ζε 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο» (Participative Prevention of Psychosocial Emergent 

Risks in SMEs) απφ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ εξεπλεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (θθ. Γεσξγαληά, Κ., Γνπινπγέξε, Κ.,, & 

Montgomery, A.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γξαλάδαο (Ηζπαλία), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Βεξφλαο (Ηηαιία), ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Ληζαβφλαο, θαη ηεο 

Πνξηνγαιηθήο Αξρήο γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο. Ο ηίηινο ηνπ είλαη: 

«Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο: Έλα ζχλνιν εξγαιείσλ 

ελεκέξσζεο, δηεξεχλεζεο θαη αιιαγήο» (2015). Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ηκήκα Απαζρφιεζεο,  Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο). 

 Απνηειείηαη απφ ηξία κέξε.  

  ην α΄ κέξνο πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ην άγρνο, νη αηηίεο ηνπ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ.  

ην β΄ κέξνο πεξηγξάθνληαη νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη νη εξγαζηαθνί 

πφξνη θαη αλαιχνληαη έλλνηεο φπσο ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ν ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, νη ζπγθξνχζεηο, ε ζχγθξνπζε 
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εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο, ε αγέλεηα, ε έιιεηςε άλεηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

αλνηρηή επηθνηλσλία, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, ε ζαθήλεηα ησλ ξφισλ, ν 

εξγαζηαθφο έιεγρνο, ε απηνλνκία, ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο, ε αλαγλψξηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζεηηθή Τπεξρείιηζε θαη Μεηαβίβαζε ε θηιφηηκε Δξγαζηαθή 

πκπεξηθνξά θαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Δξκελεχνληαη φινη νη παξαπάλσ 

φξνη θαη αλαθέξνληαη ηα νθέιε, νη επηπηψζεηο θαη ηα νθέιε αλ ππάξρεη δηαρείξηζε 

ή έγθαηξε πξφιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα θάζε έλλνηα ππάξρεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην 6 έσο 9 εξσηήζεσλ (θαη έλα ζπγθεληξσηηθφ ζην ηέινο) κε 

δπλαηφηεηα απαληήζεσλ «λαη», «φρη», «δελ γλσξίδσ». 

ην γ΄ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

ζηεξίρηεθε ζ‘ απηφ ην εξγαιείν, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε δηεμνδηθά ζ‘ απηνχο. 

Γφζεθαλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ, δηεπθξηλήζεηο, κειεηήζεθε γηα 

εχγισηην ρξνληθφ δηάζηεκα (κηαο εβδνκάδαο πεξίπνπ) θαη θαηφπηλ πξνζήιζαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο.  

Οη αξρηθέο αληηδξάζεηο ζην εξγαιείν, ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ήηαλ άθξσο αξλεηηθέο. Σα αξλεηηθά ζρφιηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: α) 

ζην ιεθηηθφ ηνπ εξγαιείν. Ζ ιέμε «επηρεηξήζεηο» πξνθάιεζε αξλεηηθφηαηεο 

αληηδξάζεηο. Αθνχζηεθαλ ζρφιηα φπσο «ην ζρνιείν δελ είλαη επηρείξεζε», «δελ 

είκαζηε θακία επηρείξεζε εκείο», «ηη είλαη απηά γηα επηρεηξήζεηο ηψξα», «ήξζαλ 

θαη νη επηρεηξήζεηο ζην ζρνιείν», «ήξζαλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζην ζρνιείν», «γηα ηη  

καο πέξαζαλ», «ην έιεγα εγψ φηη ζα γίλνπκε επηρείξεζε», «δελ είλαη γηα καο 

απηφ», «ηη άιιν ζα αθνχζνπκε», «δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα ζην ζρνιείν». Δπίζεο 

αθνχζηεθαλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο φπσο «απηνί 

αζρνινχληαη κε ηα νηθνλνκηθά, ηη ζα θάλνπλ εδψ», «είρακε ην ΑΠΘ, ηψξα καο 

ήξζε θαη ην Μαθεδνλίαο», «απηνί είλαη κε ηα ινγηζηηθά, ηη θάλνπλ κ‘ εκάο», «φηη   

ζέιεη θάλεη ν θαζέλαο ζην ζρνιείν». β) ρφιηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ έθηαζε ηνπ 
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εξγαιείνπ φπσο «απνθιείεηαη λα ην δηαβάζσ φιν απηφ», «ηη είλαη απηφ;», «ηη ζα 

θάλνπκε κ‘ απηφ;», «θάζε ιίγν θαη ιηγάθη φιν θαη θάηη ζπκπιεξψλνπκε», «πνηνο 

ην έθαλε ηφζν κεγάιν;». γ) Όζνη θπιινκέηξεζαλ απιά ην εξγαιείν θαη κεηά ηελ 

πξψηε παξνπζίαζή ηνπ είραλ πνιιέο απνξίεο, φπσο «ηη ζα θάλνπκε κ‘ απηφ, 

ζπκπιεξψλνπκε ηηο εξσηήζεηο θαη ην δίλνπκε;», «ζα ην δηαβάζνπκε φιν;», «απηφ 

ζέιεη πνιιή δνπιεηά», «ηη ιέεη ηειηθά, πνχ ζέιεηο λα θαηαιήμεηο;», «κφλν γηα 

επηρεηξήζεηο ιέεη;», «ηη άιιν ζα αθνχζνπκε γηα ην ζρνιείν», «φ,ηη  κεηαπηπρηαθφ 

βξεη ν θαζέλαο θάλεη». 

Μεηά ηελ εθηελή παξνπζίαζε (ρξνληθφ πεξηνξηζκφ), ηελ αλάγλσζε θαη 

παξάδνζε ζηνλ θαζέλα ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, ηηο επεμεγήζεηο γηα ην 

εξγαιείν, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ηελ επαλάιεςε ησλ ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αιιά θπξίσο ηελ αλαθνξά ζηελ 

αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ, ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα 

είλαη  επηζηεκνληθά νξζφ θαη ρξήζηκν, πξνέθπςε κε κηα κεξηθή κεηαζηξνθή ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ην εξγαιείν. Τπήξμε αλάγθε παξεξκελείαο ησλ φξσλ 

«ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία», «ζεηηθή ππεξρείιηζε θαη κεηαβίβαζε», 

«κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία». 

ρεδφλ νη κηζνί εξσηεζέληεο πήξαλ απξφζπκα ην εξγαιείν καδί ηνπο πξνο 

κειέηε (ρσξίο πάιη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ). Οη ιφγνη πνπ ην κειέηεζαλ ήηαλ αξρηθά 

ε ζπκπάζεηα πξνο ην πξφζσπν ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ έξεπλα θαη ε πεξηέξγεηα, 

εθφζνλ δελ είραλ επαθή, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, κε θάηη παξφκνην. Ζ νιηθή 

κεηαζηξνθή έγηλε ζηελ επφκελε ζπλάληεζε, φηαλ πιένλ είραλ κειεηήζεη ην 

εξγαιείν. ρφιηα φπσο «κπνξψ λα ην θξαηήζσ;», «κάιινλ γξάθηεθε γηα καο», 

«έηζη είλαη, φπσο ηα ιέλε», «θαιά ηα γξάθνπλ», «δίθαην έρνπλ, αιιά ηη λα 

θάλνπκε», «έηζη είλαη», «ζσζηά ηα γξάθνπλ γηα ηνπο δηεπζπληέο». Πεξηζζφηεξν 

ηαπηίζηεθαλ νη εξσηψκελνη κε ηηο αλαθνξέο ζηηο επηπηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο (ζει.6) φπνπ θαη αλαγλψξηζαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

θπξίσο πνλνθεθάινπο, θνχξαο θαη πξνβιήκαηα ζην ζηνκάρη. Δηδηθφηεξα, γηα ηα 
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ηξία απηά ζπκπηψκαηα ζπκθψλεζαλ φινη ζρεδφλ φηη ηνπο απαζρνινχλ θαη φηη 

γλσξίδνπλ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο (ζπδχγνπο, θίινπο, ζπλαδέιθνπο) πνπ 

πάζρνπλ απφ απηά ζε εληνλφηεξν ή επηφηεξν βαζκφ. 

ηα πξνβιήκαηα πγείαο ζρνιηάζηεθε απ‘ φινπο αλεμαηξέησο ε πηζαλφηεηα 

λα λνζήζνπλ απφ θάπνην ηα αλαθεξφκελα, ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξά θαη 

κεηψλνπλ, φπσο αλαθέξζεθε, ηελ πνηφηεηα δσήο. Δπίζεο, αλαγλψξηζαλ, ζε 

εαπηνχο θαη αιιήινπο ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξά  ζπκπηψκαηα φπσο 

ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ή θαη απνκφλσζε 

ζπλαδέιθσλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη πεζκέλν εζηθφ. Οπδείο εθ ησλ εξσηεζέλησλ 

γλψξηδε ηνλ φξν «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ηηο αηηίεο, ηα ζπκπηψκαηα. 

Θεσξνχζαλ επίζεο θαη κεηά ηελ αξρηθή αλαθνξά ηνπ φηη αθνξά άιια 

επαγγέικαηα, πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Όινη 

ζπκθψλεζαλ, φηαλ έγηλε ε αλάιπζε, ζε ηξία ζεκεία: α) φηη ε δνπιεηά ηνπ απαηηεί 

πνιιή ελέξγεηα (δηδαζθαιία θαη πξνεηνηκαζία θαη επίιπζε δηαθνξψλ), β) φηη 

έρνπλ ράζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη φηη γ) δέρνληαη πηέζεηο απφ 

ζπλαδέιθνπο (ηνπο αγλννχλ, ηνπο πεξηζσξηνπνηνχλ, ηνπο επηηίζεληαη ιεθηηθά, ηνπο 

δηαβάινπλ ζε ηξίηνπο) θαη ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (είλαη νμχζπκνο, 

απζηεξφο, άδηθνο, επηζεηηθφο).  

 Αθνχζηεθαλ ζρφιηα, φπσο «λα αθνπζηνχλ απηά θαη γηα καο», «ηη λνκίδνπλ 

φινη φηη δελ δνπιεχνπκε», «θνίηα πφζα παζαίλνπκε θαη δελ ην μέξνπκε», «είκαζηε 

ηειηθά γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά», «πνπ λα ηα πεηο φια απηά θαη λα ζε 

πηζηέςνπλ», «θαη ηα κηζά λα πάζνπκε, ηειεηψζακε», «πάιη ζα καο πνπλ 

ηεκπέιεδεο πνπ παξαπνληνχληαη», «πφζα ζα κάζνπκε γηα καο πνπ δελ ηα μέξνπκε 

θαη καο ηα ιέλε άιινη», «άιιαμαλ ηα πξάγκαηα, ιέκε θη εκείο γηα εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα ηψξα, πνηνο λα ην ‗ιεγε». 

  Γηα ην γ΄  κέξνο ηνπ εξγαιείνπ (αιιάδνληαο ηελ επηρείξεζε) δελ ππήξμαλ 

ζρφιηα παξφιν πνπ δίλνληαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηελ εμνκάιπλζε θαη επίιπζε ησλ 

δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ππήξμαλ νχηε απνξίεο, νχηε αμηνινγηθέο θξίζεηο. 
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Αθφκα, νπδείο αλαθέξζεθε ζηα ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα, αλ θαη ηα ινγφηππα 

ηνπο επαλαιακβάλνληαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο. 

 

2.5 Πιεζπζκόο – Γείγκα 

 Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ζπλεληεχμεηο 20 εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ ίδηα αλαινγία. Αζθνχλ φινη εθπαηδεπηηθφ 

έξγν θαη φρη δηνηθεηηθφ (δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

απνζπαζκέλνη ζηηο Γ/ζεηο Πξση. Δθπαίδεπζεο), έρνπλ κφληκε εξγαζηαθή ζρέζε 

θαη ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο. Ζ πεξηνρή ησλ 

κνλάδσλ απηψλ είλαη αζηηθή, ηα ζρνιεία ηνπο ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξση. 

Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζ/λίθεο, θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο, φισλ ησλ 

εξσηεζέλησλ θπκαίλνληαη απφ 15 έσο 28. Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 38 έσο 60 

έηε. 

 

2.6 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Χζηφζν φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Borg, (1990) θαη Kyriacou (1978a) νη 

ξαγδαίεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ επελεξγνχλ ζηελ εηθφλα ηνπ ζηξεο θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο γηα ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

Betoret (2009) ηνπο ραξαθηεξίδεη δπλακηθνχο θαη φρη ζηαηηθνχο. Τπάξρνπλ, 

ινηπφλ, παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε βίαο ζηελ εξγαζία, ιεθηηθήο ή θαη ζσκαηηθήο, 

ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ε κνλνηνλία, ν εθθνβηζκφο, ε αλεπαξθήο 

πξνζαξκνγή, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο (1999), 

Βάξβνγιε (2006) θαη Cooper (2000), πνπ δεκηνπξγνχλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη νη νπνίνη δχλαληαη λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ. 
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Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζ‘ απηνχο ην «ζχλδξνκν ηνπ mobbing», φπσο 

αλαθέξνπλ Leyman (1990) θαη Resch & Schubinski (1996), δειαδή ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ςπρνινγηθήο επίζεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ δέρνληαη απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο νη εξγαδφκελνη.  

 Αληηθείκελν κειινληηθνχ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κε 

κεγαιχηεξν δείγκα θαη δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ψζηε λα είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθή ε θαηαλνκή θαη λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζην ζηξεο πνπ 

βηψλνπλ ζηα αζηηθά θέληξα νη εθπαηδεπηηθνί κ‘ απηφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (δνκεκέλε ζπλέληεπμε) δεκηνπξγεί 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε, φπσο θαη ε ρξήζε πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ. Ζ ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζα θψηηδε πηζαλά θαη θάπνηεο άιιεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, 

φπσο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ απηψλ. 

 Δπίζεο ε θαηάξγεζε ησλ ζρνιείσλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, ε θαηάξγεζε ηεο 

ζέζεο ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ νινήκεξνπ θαη ε ππεξαξηζκία 3500 εθπαηδεπηηθψλ 

Α/ζκηαο, νη νπνίνη θαη αλαγθαζηηθά κεηαθηλνχληαη ζε φκνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή 

αθφκε θαη φκνξνπο λνκνχο δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα πξνο δηεξεχλεζε.  
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3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ νη 

παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο παξάγνληεο άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

(1)   Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ άγρνο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ηελ ίδηα θαη φζα 

ζρεηίδνληαη κ‘ απηή, φπσο ε δηδαζθαιία, νη καζεηέο, νη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ηελ 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.  

 Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ε αζθάιεηά ηνπο, ε κεησκέλε 

tεπίδνζε, ην άγρνο γηα ηνπο καζεηέο, ηα πξνβιήκαηα ζπλελλφεζεο κε ηνπο γνλείο 

θαη θεδεκφλεο, ε επζχλε πνπ αηζζάλνληαη απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ην έληνλν 

ζηξεο ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο ζε παηδηά κε πνιιά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ε πίεζε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, 

αλαδχνληαη σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη επαλαιακβάλνληαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Johnson et al, 

2005, Travers & Cooper, 1993) φπνπ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαηαηάζζεηαη ζηα ηξία πην ζηξεζνγφλα παγθνζκίσο ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ 2009 (EASHW) ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα 

έληνλνπ ζηξεο. Έξεπλα ησλ Jepson & Forrest (2006) δείρλεη φηη ζρεδφλ ην έλα 

ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ην επάγγεικα ηνπ ζηξεζνγφλν. Άιιεο έξεπλεο 

(Johnson et al, 2005) θαηαηάζζνπλ σο 6
ν
 πην ζηξεζνγφλν ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ην ραξαθηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν (Farber 1991). Ο 

Kyriacou (2001), αλαθέξεη φηη ην έλα ηέηαξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ηε 

δηδαζθαιία εμαηξεηηθά αγρσηηθή δηαδηθαζία. Οη Tsouloupas et al., (2010), 

αλαθέξνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πξνθαινχλ απειπηζία, 

εμάληιεζε θαη ακεραλία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ έλα 

επάγγεικα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ, 
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απαηηεί ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αληνρή, εγξήγνξζε ζπλερή θαη πξνζήισζε, εθφζνλ 

έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε αλήιηθνπο καζεηέο ηεο πξψηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, ηεο παηδηθήο αιιά θαη ηεο πξνεθεβηθήο. Καηαξρήλ θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά θαη λα ηε δηακνξθψζνπλ 

ψζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληαρζνχλ θνηλσληθά θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

καζήκαηα. Δπηπξνζζέησο θαινχληαη λα επηιχζνπλ ηάρηζηα, δίθαηα θαη επηηπρψο 

πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη δηελέμεσλ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Έρνπλ δε, λα επηηειέζνπλ θαη ην θχξην 

έξγν ηνπο πνπ είλαη ε δηδαζθαιία, ην νπνίν είλαη έλα πνιπζχλζεην, θαίξην θαη 

ζπρλά απξφβιεπην έξγν, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, πνπ απαηηεί 

πνιχσξε, θνπηαζηηθή πξνεηνηκαζία. Ζ δηδαζθαιία πξνυπνζέηεη ηελ ππνζηήξημε 

απφ ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ καζεηψλ λα ππεξθεξάζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηά ηνπο γηα είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Γελ είλαη βέβαην φηη παξέρνληαη κε αθζνλία, άκεζα φια εθείλα 

ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ζε θάζε ζρνιείν, νχηε φηη ππάξρεη 

πάληνηε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, νχηε φηη 

κπνξεί λα πξνβιεζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ε ηπρφλ απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ φρη κφλν νδεγεί ζε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, αιιά 

ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. 

 Σαπηφρξνλα, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα, ην 

γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ κηζζνινγηθήο θαη εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ ζνβεί 

ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη ζαθέζηαην αληίθηππν ζην Διιεληθφ 

ζρνιείν δηφηη ε πίεζε ησλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κεηαβηβάδεηαη 

ζηα παηδηά-καζεηέο αιιά επεξεάδεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε φ,ηη 

απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ζε επίπεδν έληαζεο, άγρνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Απηφ άιισζηε θαηαδεηθλχεη θαη ε βηβιηνγξαθία κε ηνλ Κπξηάθνπ (2002), 

λα ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο απφ άιινπο 
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εξγαδφκελνπο, φηη ην 10% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα λνηψζεη 

απφκαθξν θαη απνδπλακσκέλν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ (Σζηπιεηάξεο, 2002) θαη 

ζρεδφλ ην 50% λνηψζεη αηνκηθή ππνβάζκηζε, άζρεκα ζπλαηζζήκαηα.  

 Οη πνιπήκεξεο (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα) θαζψο θαη νη θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο απνηεινχλ ζαθέζηαηα παξάγνληα αλάζρεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, 

μεθνχξαζεο θαη εξεκίαο απφ ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο σζηφζν δελ επηιχνπλ 

θαλέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, δελ απνκεηψλνπλ θάπνηνλ 

παξάγνληα εξγαζηαθνχ άγρνπο αιιά κεηαζέηνπλ ηα πξνβιήκαηα γηα αξγφηεξα. 

 Σα επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο, ε δηάξθεηά ηνπ, ε έληαζή ηνπ αιιά θαη ην 

πνζνζηφ «δηείζδπζήο» ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηψληαη 

ζαθέζηαηα θαη απφ ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηνλ ςπρηζκφ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη απφ γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο ή θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο (πέλζνο, γάκνο, γέλλεζε παηδηνχ, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα). 

Δπνκέλσο δχλαηαη λα είλαη κηα θαηάζηαζε δπλακηθή, πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα. Άιισζηε είλαη 

δπλαηφ θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο άγρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απμνκεηψλνληαη σο πξνο ηελ έληαζή ηνπο ή θαη λα εθιείπνπλ 

εληειψο (π.ρ. ε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζε καζεηή κε έληνλα 

παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά). Χζηφζν ε θαηάζηαζε απηή δελ απνηειεί ηνλ 

θαλφλα.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί αγρψλνληαη κε ην επάγγεικά ηνπο θαη ιφγσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ-εξγαζηαθψλ αιιαγψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, φπσο ε κείσζε ησλ 

κεηαζέζεσλ θαη ησλ απνζηάζεσλ, ε επηκήθπλζε ησλ εξγαζηαθνχ βίνπ, ν 

κεδεληζκφο ησλ πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (κφιηο 278 πξνζιήςεηο 

κνλίκσλ ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε ην δηάζηεκα 2012-2016 –ζχκθσλα κε ηε 

Γ.Ο.Δ.), ε επαπεηινχκελε αμηνιφγεζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην κηζζφ, ε εθαξκνγή 

ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ πνπ κεηψλεη ηηο απνδνρέο 

ηνπο, ε θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ 

θαη 14
νπ

 κηζζνχ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Όπσο 
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ππνζηεξίδνπλ νη Zembylas & Baker (2007), λαη κελ νη αιιαγέο είλαη 

αλαπφθεπθηεο ζηελ εθπαίδεπζε σζηφζν επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο άκεζα 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ Chung (2009), δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα.  

 Ζ βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεη ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί. ε έξεπλα ησλ Λενληαξή, Κπξίδε & Γηαιακά, αλαθέξνληαη σο 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ν κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά ηάμε, νη απμεκέλεο επζχλεο, ε κεησκέλε επίδνζε. ε έξεπλα ην 2008 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία 

αλαθέξνληαη νη θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ, κεηαμχ 

άιισλ σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο. Οη Antoniou et al., (2006), αλαθέξνπλ 

επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, ηελ θαθή ζρνιηθή επίδνζε θαη ηα πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο σο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. 

  (2)Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη εξγαζηαθφ ζηξεο θαη απφ ηελ 

πνζφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο.  

  Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπο «λα βγεη ε χιε», «ππεξβνιηθή 

χιε», «πάξα πνιιά», «ηεξάζηηα βηβιία», «ηξέρνπκε λα βγεη ε χιε», «αηειείσηε 

χιε», «είλαη πνιιά», «θπλεγάο ηελ χιε», «δελ βγαίλεη κε ηίπνηα», «αγθνκαράκε». 

Αηζζάλνληαη πίεζε απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο, θνχξαζε, ζηξεο, ζεσξνχλ φηη είλαη 

πνιιά απηά πνπ πξέπεη λα δηδάμνπλ θαη ιίγνο ν ζρνιηθφο ρξφλνο. 

 Γελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα εμεηάζεη ηνλ φγθν θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο αλά ηάμε θαη αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν. Χζηφζν κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη α) ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

άιιαμαλ ην 2006 γηα φιεο ηηο ηάμεηο – φπνπ θαη γίλεηαη ε αλαθνξά ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο – απμήζεθαλ ηφζν ε πνζφηεηα ηεο χιεο φζν θαη ε 

δηάηαμε ηεο (π.ρ. ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Δ΄ ηάμεο ππάξρεη ζπεηξνεηδήο δηάηαμε). Με 

δεδνκέλν φηη δελ απμήζεθαλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά αληηθείκελν ή αλά έηνο θαη 

φηη δελ ππήξμε κηα ζπληνληζκέλε παλειιαδηθή πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ – πέξα απφ ην Πξφγξακκα Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο, ην νπνίν φκσο 
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δελ παξαθνινχζεζαλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί – είλαη επαθφινπζν νη εθπαηδεπηηθνί 

λα αηζζάλνληαη ακεραλία, αδπλακία θαη ζηξεο κπξνζηά ζηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά 

δεδνκέλα. Σαπηφρξνλα ε έιιεηςε ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο γηα αλάινγα ζέκαηα 

θαη ε έιιεηςε ζπλερνχο ππνζηήξημεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ δπζρεξαίλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε, β) ζε θάζε πεξίπησζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί ην 20% 

θαη πιένλ ηεο χιεο απφ θάζε κάζεκα, ζε θάζε ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. 

 ε έξεπλα ησλ Παηζάιε & Παπνπηζάθε (2010), αλαθέξνληαη σο 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κεηαμχ άιισλ ε πιεζψξα ηεο ζρνιηθήο χιεο, ε 

εθαξκνγή λέσλ πξνγξακκάησλ, έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ν 

Σζηπιεηάξεο (2002), αλαθέξεη φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ είλαη επραξηζηεκέλν κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν γηα 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. 

 Ζ πιεζψξα ηεο χιεο, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ νδεγεί πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο, φπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ζηελ κεηαθνξά ηεο 

δνπιεηάο ζην ζπίηη, φπνπ δαπαλψληαη αξθεηέο ψξεο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε 

πέξαο ην έξγν ηνπο γεγνλφο ζηξεζνγφλν, φπσο παξαηεξεί ν Καξαδήκαο ζε έξεπλά 

ηνπ (2004). Καη νη Cooper et al., (ζην Κάληαο 1995), φπνπ αλαθέξνπλ ηε 

δηαζχλδεζε ζπηηηνχ θαη εξγαζίαο σο αγρσηηθφ παξάγνληα, δειψλνπλ ην ίδην 

απνηέιεζκα. Οη Antoniou, Polychroni & Vlachakis (2006) ζεσξνχλ ηνλ 

ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο σο άκεζν παξάγνληα άγρνπο φπσο θαη ηελ αλεπαξθή 

πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε γηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Σν ίδην θαη νη 

Kyriacou & Sutcliffe (1977) νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, ζηελ 

εξγαζηαθφ θφξην θαη ηελ ππεξβνιηθή γξαθηθή εξγαζία εθηφο ησλ άιισλ σο 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ ζηξεο.  

 Ζ δνπιεηά ζην ζπίηη, πέξα απφ ην φηη ζηεξεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιχηηκν 

ρξφλν απφ ηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ, δελ ηνλ αθήλεη 

λα αλαθηήζεη δπλάκεηο, «κεηαθέξεη» ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην ζπίηη, 
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δεκηνπξγεί θνχξαζε θαη άγρνο αθφκα θαη απνκφλσζε, εθφζνλ απαηηείηαη εξεκία, 

εζπρία θαη ρξφλνο γηα ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Όπσο παξαηεξνχλ νη Lindgvist 

& Nordanger (2007), ν ρξφλνο απηφο είλαη «αφξαηνο», δελ πξνζκεηξείηαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρξφλν, είλαη  δπζλφεηνο θαη εχθνια παξεμεγήζηκνο απφ αλζξψπνπο 

εθηφο επαγγέικαηνο. Ζ κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο ζην ζπίηη επηηείλεη ηα ζπκπηψκαηα 

θνχξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηκεθχλεη ηνλ «επαγγεικαηηθφ» ρξφλν ηνπο, 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απιήξσηεο, πνιχσξεο εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ 

άγρνο, δηφηη δελ είλαη βέβαην φηη ζα ππάξρεη ζε θαζεκεξηλή θάζε φρη κφλν ν 

θαηάιιεινο ρξφλνο αιιά θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ζφξπβνο, πξφζβαζε ζηε 

βηβιηνζήθε, δηαδίθηπν) γηα ηελ πεξαίσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Όπσο αλαθέξεη ν 

Καξαδήκαο (2004) νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πεγή ζηξεο ην γεγνλφο φηη 

ρξεηάδεηαη λα παίξλνπλ δνπιεηά ηνπ ζρνιείνπ ζην ζπίηη θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηε 

δηαξθή επηκφξθσζή ηνπο εηο βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

(3)  Οη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ πίεζε πνπ λνηψζνπλ γηα ηε 

κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κ‘ απηή.  

  Ζ ιέμε «αμηνιφγεζε» πξνθαιεί, ζχκθσλα κε φζα θαηαγξάθεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, αλεζπρία, θφβν, παληθφ, αλαζθάιεηα, έληαζε («ζα βγνπλ 

καραίξηα») ελψ δηαθαίλεηαη θαη κηα ζρεηηθή άγλνηα γηα ην αλ ζα εθαξκνζηεί θαη 

πφηε θαη κε πνηνλ ηξφπν. Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηε κνληκφηεηα δεκηνπξγεί ζηξεο, 

παξνπζηάδεηαη σο πεγή άγρνπο, αλεζπρίαο έληνλεο, ελψ ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη αλ ραζεί ε κνληκφηεηα απφ ην επάγγεικά ηνπο ηφηε ζα «γίλεη 

ζθαγή», «ζα καο δηψμνπλ», «ραζήθακε», «ζα γίλνπκε απφ δήκαξρνη-θιεηήξεο», 

«ηα πάλσ-θάησ». Ζ ζθέςε γηα άξζε ηεο κνληκφηεηαο δεκηνπξγεί έληνλν 

εξγαζηαθφ άγρνο εθφζνλ «γη‘ απηφ κπήθακε ζην δεκφζην», φπσο δειψλεηαη ζηελ 

έξεπλα. Τπάξρεη έληαζε, θφβνο, αλεζπρία γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελψ 

ηαπηφρξνλα δειψλεηαη θαη σο ην «ηέινο» ηεο εξγαζηαθήο ηθαλφηεηαο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φπσο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο νξίζηεθε κε Πξνεδξηθφ 
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Γηάηαγκα εληφο ησλ λφκσλ 4024/2011 θαη 4072/2012, θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην 

ΠΓ 152/2013. Μέζα ζ‘ απηφ πξνβιεπφηαλ θαη ε Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ. Τπήξρε πξφβιεςε γηα φζνπο θξηλφηαλ ειιηπείο σο πξνο ην έξγν ηνπο 

(Ν.4024/12 άξζξν 8 παξ.4) λα ζηεξνχληαη πξναγσγήο επί δηεηία ελψ γηα φζνπο 

θξίλνληαλ δχν ζπλερείο θνξέο ειιηπείο λα απνιχνληαη. Σαπηφρξνλα ε φπνηα 

κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε πξνυπνζέηεη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην 11%, ελψ 

αθφκα θαη ζε ζεηηθή θξίζε είρε δηθαίσκα έλζηαζεο ν πξντζηάκελνο ηεο νηθείαο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Τπήξμε αθφκε αζάθεηα σο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε 

φισλ φζσλ ζα θξίλνληαλ ειιηπείο, ηνλ ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηα 

αμηνινγηθά θξηηήξηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Δπίζεο κέξνο 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα έπαηξλαλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο 

θαη θεδεκφλεο ηνπο, κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ ή θαη ζπλεληεχμεσλ, 

γεγνλφο πνπ έβξηζθε αληίζεηε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Σν ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο «πάγσζε» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα ελψ αμηνινγήζεθαλ φινη φζνη θαηείραλ ζέζεηο επζχλεο (δηεπζπληέο, 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη, πξντζηάκελνη γξαθείσλ Α/ζκηαο, πεξηθεξεηάξρεο). Ζ θχξηα 

ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ φηη ν ραξαθηήξαο ηεο ήηαλ ηηκσξεηηθφο θαη φρη 

βειηησηηθφο.  

 ε έξεπλα ηνπ Καηζνχιε (2012) ε ζχλδεζε αμηνιφγεζεο κνληκφηεηαο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα εξγαζηαθνχ άγρνπο φπσο θαη ε ζχλδεζε 

αμηνιφγεζεο κε ηνλ κηζζφ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγεί κηα ηνκή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ δηαπεξλά θάζεηα φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη νδεγεί ελ δπλάκεη 

ζηελ άξζε ηεο κνληκφηεηαο. χκθσλα κε ηνπο Zembyla & Bunker (2007), νη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζπλδένληαη κε δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ν Calderhead (2001), πξνζζέηεη φηη απνηεινχλ πεγέο 

αβεβαηφηεηαο θαη άγρνπο. Ζ Chung (2009), θάλεη ιφγν γηα αληηθίλεηξα θαη 
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εθπαηδεπηηθφ άγρνο, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ελψ νη Cox et al., (1988), πξνζζέηνπλ φηη 

ν ιφγνο ηνπ άγρνπο είλαη φηη πιένλ νη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

δνπιεηάο ηνπο ιφγσ ησλ αιιαγψλ. Δξγαζηαθφ ζηξεο δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

αιιαγέο θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Kyriacou (2001), Zurlo et al., (2001).  

 Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη άγρνο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

κνληκφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο δηφηη ζεζκνζεηήζεθε ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη έπεηηα απφ γελλαίεο πεξηθνπέο θαη θαηαξγήζεηο ζε κηζζνχο θαη 

επηδφκαηα, γεγνλφηα πνπ επηηείλνπλ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Δπίζεο, ε ηάζε 

λα θαηαξγεζεί ε άξξεθηε ζρέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη κνληκφηεηαο  ζε έλα 

ηδηαίηεξα επηβαξπκέλν θαη αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ππξνδνηεί ην άγρνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο αηθληδηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αιιαγψλ αιιά θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑΛ – γηα πξψηε 

θνξά κεηά απφ πνιιέο δεθαεηίεο πνπ εθαξκφδεηαη θάηη αλάινγν ζε δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο – φπσο θαη ε έιιεηςε έγθπξεο θαη έγγξαθεο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε πξνθαινχλ αγρψδε ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Ζ πξφζιεςε ζην Γεκφζην ζήκαηλε γξακκηθή εμέιημε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζα απφ ην ηξίπηπρν εξγαζία-απνδνρέο-ζχληαμε, κε κηθξέο, 

αιιά ζηαζεξέο απμήζεηο. Ζ πξννπηηθή άξζεο ηεο κνληκφηεηαο, ησλ απνιχζεσλ 

θαη ησλ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ ιφγσ ηεο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγεί πέξα απφ 

άγρνο, θφβν θαη παληθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

(4)  ε παξάγνληα εξγαζηαθνχ άγρνπο αλαδεηθλχνληαη νη απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλ θαη δελ εξσηήζεθαλ επζέσο γη‘ απηέο.  

  Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ κηζζφ, ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ, είλαη έληνλε κε 

ραξαθηεξηζκνχο, φπσο «έγηλε ζθαγή», «δπζνίσλν κέιινλ», «καο θφςαλ πνιιά», 

«ρακεινί κηζζνί», «ραζήθακε». 

 Σα ζηνηρεία γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ απνδνρψλ είλαη θαηαιπηηθή θαη 

δηθαηνινγνχλ ηελ έληνλε αλεζπρία θαη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θαζηέξσζε 

ηνπ εληαίνπ Μηζζνινγίνπ (Ν.4024/2012) νδήγεζε ζηελ απψιεηα 40% ηνπ 
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ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο φζσλ είραλ ιίγα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ λενδηνξηδφκελσλ, κέζα ζε κηα κφλν ηεηξαεηία 

(2009-2013), (Γίθηπν Δπξπδίθε 2013). Με ηνπο λφκνπο 3833/2010 θαη 3845/2010 

θαηαξγήζεθαλ δψξα θαη επηδφκαηα, κεηψζεθαλ άιια. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, πξνθάιεζαλ πεξαηηέξσ πηψζε ησλ 

εηζνδεκάησλ, καδί κε απμεκέλν θφζηνο δηαβίσζεο.  

 Αθφκα, φπσο παξαηεξεί ζε έθζεζε ηνπ ν ΟΟΑ (2013), νη αιιαγέο απηέο 

ήηαλ εληειψο απξφζκελεο, αηθληδηαζηηθέο αιιά θαη νη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε 

απηέο φπνπ ιφγσ γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο – έγηλαλ ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Ο Mitrakos (2014), αλαθέξεη φηη ζρεδφλ νη κηζνί Έιιελεο αδπλαηνχλ λα 

θαιχςνπλ ηα έμνδα ζέξκαλζήο ηνπο, θαη πξνθαλψο ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί 

αλάκεζά ηνπο νη νπνίνη βηψλνπλ πιένλ αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα (Chung 

2009), θαη έληνλν ζηξεο (Zembylas & Barker 2007). χκθσλα κε ηνπο Shoss & 

Probst (2012), παξάγνληεο φπσο ην εηζφδεκα αιιά θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Άιισζηε νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ θπκαίλνληαλ πνηέ ζε 

δπζζεψξεηα επίπεδα θαη απφ ην 1977 ήδε νη Kyriacou & Sutcliffe αλαθέξνληαη 

ζηνλ αλεπαξθή κηζζφ σο πεγή εξγαζηαθνχ άγρνπο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, νη 

κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά βίαο θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ ηδίσλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πιένλ. ε έξεπλα ηεο Υαξαιάκπνπο (2012), ν αλεπαξθήο 

κηζζφο αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθή πεγή πίεζεο, φπσο θαη ζε απηέο ησλ Μνχδνπξα 

(2005), Λενληαξή, Κπξχδε θαη Γηαιακά (1997). Σν ίδην αλαθέξεηαη θαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (Zourlo et al 2007). 

 Ζ ζπξξίθλσζε ησλ απνδνρψλ νδεγεί ζην νμχκσξν ζρήκα λα είλαη 

ρακειφηεξεο κεηά απφ κηα δεθαεηία ή δεθαπεληαεηία ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηηο 

αξρηθέο πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί. Σαπηφρξνλα αληηκεησπίδνπλ έληνλα 

βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα φζνη δελ θαηάθεξαλ λα κεηαηεζνχλ ή λα απνζπαζηνχλ 

ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο εθφζνλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 δφζεθαλ 
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ειάρηζηεο κεηαζέζεηο (θπξίσο ζε λεζηά ηνπ Ν. Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε) θαη 

εμαηξεηηθά ιίγεο απνζπάζεηο (ηθαλνπνηήζεθε ην 5% πεξίπνπ ησλ αηηήζεσλ). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πιένλ ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικά ηνπο θαζ‘ απηφ, σο επαγγεικαηίεο πέξαλ απηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πξσηφγλσξν 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ελψ φζν αθφκα δελ νξηζηηθνπνηνχληαη νη αιιαγέο, 

φζν ζπλερίδεηαη ε ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ, ηφζν εληνλφηεξν είλαη ην άγρνο 

πνπ βηψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

(5)  εκαληηθφο παξάγνληαο εξγαζηαθνχ άγρνπο απνηεινχλ νη ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν.  

  Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θάλνπλ ιφγν γηα θαθέο ζρέζεηο, θιίθεο, 

πξνβιήκαηα, ηζαθσκνχο, έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

λεχξα, εληάζεηο, θσλέο, θαπγάδεο, απνκφλσζε, άγρνο γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, «ζθαδφκαζηε» αλαθέξνπλ θάπνηνη. ρεδφλ φια ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο αλέθεξαλ πξνβιήκαηα, θπξίσο έληνλα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε ζεκείν 

πνπ λα ηνπο πξνθαιείηαη άγρνο θαη πίεζε γηα ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπλ 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα επηδείμνπλ.  

 Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Cecil & Forman (1990), φηαλ έλα άηνκν 

απνκνλψλεηαη απφ ηηο νκάδεο ζπλαδέιθσλ θαη δελ κνηξάδεηαη καδί ηνπο ηνπο 

θνηλνχο ζθνπνχο θαη ηα θνηλά πξνβιήκαηα ,ηφηε κεγαιψλεη ην εξγαζηαθφ ηνπ 

άγρνο. Οη Kyriacou & Sutcliffe (1978) αλαθέξνπλ ηηο θησρέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο σο απεηιή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπλάδειθνη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φρη κφλν δηφηη 

ζπγρξνλίδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαζεκεξηλά κε εθείλνπ αιιά θπξίσο δηφηη 

απαηηείηαη, επηβάιιεηαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πινπνίεζε ζρνιηθψλ εθδξνκψλ, 

γηνξηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 
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Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θνξπθαίν φξγαλν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη 

θαθέο ζρέζεηο, ε απνκφλσζε, νη θαπγάδεο, νη θσλέο, δεκηνπξγνχλ άγρνο δηφηη δελ 

επηιχνπλ θαλέλα πξφβιεκα, αιιά δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα. Δπηπιένλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ κε δεθάδεο αλήιηθα παηδηά, αλ φρη εθαηνληάδεο, κε ηελ επζχλε φρη 

κφλν ηεο εθπαίδεπζεο, δηαπαηδαγψγεζήο ηνπο αιιά θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο, είλαη 

εμαηξεηηθά νδπλεξφ φζν θαη επηθίλδπλν λα κελ ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία, 

νκνςπρία, απφ ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Δθηφο ηνπ φηη απνηεινχλ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, νη 

θαπγάδεο θαη θσλέο δεηθλχνπλ αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπλάδεη 

κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη πνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα, δπζεπίιπηα.  

 Δίλαη ζπρλφ δε ην θαηλφκελν, ιφγσ ηνπ «θαθνχ θιίκαηνο» θαη ησλ 

θαπγάδσλ λα δεηνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κεηάζεζε ή απφζπαζε απφ έλα 

ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ζηξεο πνπ λνηψζνπλ.  

 Πνιινί εξσηψκελνη αλέθεξαλ θαθέο ζρέζεηο άγρνο, θφβν, πίεζε γηα 

ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθέξνπλ έπαξζε, αληθαλφηεηα, επίξξηςε 

επζπλψλ, θσλέο, άγρνο, θφβν, έληαζε, πίεζε ζρεηηθά κε ηε δηεχζπλζε. Οη Travers 

& Cooper (1996), αλαθέξνπλ φηη φζν πην ππνζηεξηθηηθή είλαη ε δηνίθεζε ηφζν 

κεηψλεηαη ην εξγαζηαθφ άγρνο ελψ νη Austin et al., (2005), φηη ε πηεζηηθή δηνίθεζε 

νδεγεί ζε αξλεηηθή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

Παηζάιε θαη Παπνπηζάθε (2010), αλαθέξνπλ φηη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, νη ηζαθσκνί θαη ε ζηάζε ησλ πξντζηακέλσλ απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθφ άγρνο, φπσο θαη ν Σζηπιεηάξεο (2002) 

φηαλ ιέεη φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θνκβηθφο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θπξίσο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Έξεπλεο ησλ Dinham & Scott 
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(2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηθαλφο δηεπζπληήο βειηηψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ζπλαδειθηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο 

Anderson (1992) πξνζζέηεη φηη ν ηθαλφο δηεπζπληήο εληζρχεη ηελ απφδνζε θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ νη Harzell θαη Winger (1989) φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

νη Dinham & Scott ππνζηεξίδνπλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή εληζρχεη ην 

ζρνιηθφ θιίκα. Οη Koestlerνs et al (2004), Zempylas  (2006) δηαηππψλνπλ φηη νη 

θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ νδεγνχλ ζε πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 

φπσο θαη ε Saiti (2007) πνπ θάλεη ιφγν γηα νκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο σο παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  

 Ο δηεπζπληήο είλαη θαη ν ίδηνο ζπλάδειθνο πνπ θαηέρεη ζέζε επζχλεο ζην 

ζρνιείν. Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ηνπ απμάλνπλ ην επαγγεικαηηθφ 

άγρνο θαη γηα έλαλ άιινλ ιφγν. Γελ είλαη κφλν νη θαθέο ζρέζεηο κε ηνλ 

ζπλάδειθν-δηεπζπληή πνπ πηέδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη 

ζηελ «επαπεηινχκελε» αμηνιφγεζε ζα είλαη ν αμηνινγεηήο ηνπο σο πξνο ηελ 

ππεξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία (ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ζα αμηνινγεί ηελ δηδαθηηθή, 

παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα). Δπνκέλσο ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηαο πνπ ήδε έρεη ή δχλαηαη λα απνθηήζεη ν δηεπζπληήο είλαη επφκελν λα 

δεκηνπξγεζνχλ άγρνο ή θαθέο ζρέζεηο.  

 Όπσο ηνλίδεη ν Παπαξδήο (2004) ν δηεπζπληήο είλαη εθείλνο πνπ ζπκβάιιεη 

ζην λα δηακνξθσζεί έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα ελψ ζχκθσλα κε ηελ αΐηε (2008) 

νθείιεη λα γλσξίδεη ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα 

ρσξίο πξνβιήκαηα.  

(6)  Πξνβιήκαηα άγρνπο πξνθαινχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην ζρνιείν φηαλ είλαη νη αξκφδνπζεο πάληνηε. 
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 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα εμαηηίαο εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ, 

θαζαξηφηεηαο, θαζαξηφηεηαο ζηηο ηνπαιέηεο, θξχνπ, δέζηεο, άλεζεο ρψξνπ, 

«θαζαξία-καξηχξην», αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ, «δέζηε-ζεξκνθήπην». 

 Όρη κφλν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζε νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ 

ρψξν νη πξναλαθεξφκελεο ζπλζήθεο ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα θαη πίεζε, κε 

αλάινγε επίπησζε ζηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Οη εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο πξνθαινχλ άγρνο σο «εμσγελείο παξάγνληεο» (Antoniou, Polychroni & 

Vlachakis 2006), ή σο «εζσγελείο» (Travers & Cooper 1996). ηηο άζρεκεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ε έξεπλα ησλ Παηζάιε θαη Παπνπηζάθε 

(2010) φπσο θαη απηή ησλ Κπξίδε, Λενληαξή θαη Γηαιακά (2000). Ο 

Μαηζαγγνχξαο (2005) αλαθέξεη φηη ν απμεκέλνο ζφξπβνο έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηνλ θάλεη αληηθνηλσληθφ, επηζεηηθφ, 

ιηγφηεξν απνδνηηθφ, ηνλ θνπξάδεη. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγεί εληάζεηο αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Ο Kyriacou (1987) θάλεη ιφγν γηα θζνξά 

ησλ αληνρψλ θαη ηεο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ ζην 

ζρνιείν. Ο Corson (2006), ζπζρεηίδεη ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο ηνλ 

ζπλσζηηζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 Οη ίδηνη παξάγνληεο ζπλζεθψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο, επνκέλσο 

επεξεάδνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη επίδνζε. Αλαηξνθνδνηείηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ν θαχινο θχθινο ησλ άζρεκσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν εθφζνλ νη άζρεκεο, επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκα είλαη ε θαζεκεξηλή πίεζε ιφγσ 

απηψλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζζέηεη αθφκα πεξηζζφηεξν άγρνο. Δηδηθφηεξα νη 

εμσηεξηθνί ζφξπβνη (γεηηλίαζε κε θεληξηθνχο δξφκνπο, ζπλερή έξγα κπξνζηά ζην 

ζρνιηθφ θηήξην) έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηνπο «θπζηθνχο» ζνξχβνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηηο θσλέο ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα, ηηο θσλαζθίεο εληφο ηεο 

ηάμεο, επηηείλνληαο ηελ δπζάξεζηε απηή θαηάζηαζε.  
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 Όινη νη παξάγνληεο άγρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ έρνπλ επίδξαζε ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

αλαθέξνπλ σο πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζέκαηα κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, 

λεχξα, αθσλία, θνχξαζε, άγρνο, πνλνθέθαινο, δαιάδεο, πξνβιήκαηα κε ην 

ζηνκάρη, ηιίγγνπο, θαθή δηάζεζε, έληαζε, ζθίμηκν, εμάληιεζε, απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία, πίεζε. 

 Ζ Μνχδνπξα (2005), ζεσξεί ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλσληθφ 

πξφβιεκα κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, κείσζε παξαγσγηθφηεηαο, θφζηνο γηα ηελ 

νηθνλνκία, φπσο θαη νη Howard & Johnson (2004), πνπ θάλνπλ ιφγν γηα κείσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηε θζνξά ησλ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη Montgomery & Rupp (2005), αλαθέξνπλ δπζθνξία, 

δηαηαξαρέο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηάζιηςε, απνπζία απφ ηελ εξγαζία ιφγσ 

αζζελεηψλ. Με ηα επξήκαηα απηά ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ηνπ National Institute 

for Occupational Safety and Health, πνπ θάλεη ιφγν γηα απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, 

επηζεηηθή δηάζεζε, πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, θεθαιαιγίεο, ππέξηαζε.  

 Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, ηνπο δεκηνπξγνχλ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο επηηείλνπλ, δηνγθψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ. Ζ 

ζπλερήο απηή αλαηξνθνδφηεζε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

ζρνιηθψλ εηψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε πην αθξαίεο θαηαζηάζεηο, φπσο ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πξνθαιψληαο δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα.  
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4. πδήηεζε  ησλ απνηειεζκάησλ 

 

 Όπσο έδεημε ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (Kyriacou&Sutcliffe 1978, Μνχδνπξα 

2005, Λενληάξε& ζπλ 1997, Travers&Cooper 1996, Kyriacou 2001, 

Pithers&Soden 1998, Saiti 1997), νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο γνλείο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, ε 

πνζφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ σο εξγαζηαθφο ρψξνο, 

ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, νη απνιαβέο ηνπο, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεη δχν επηπιένλ ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο 

ζεκαληηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηνλ ςπρηζκφ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ ελ γέλεη ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην επάγγεικά ηνπο. Σν «θέληξν 

βάξνπο» ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ κεηαηνπίδεηαη πιένλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο δεκφζηνπ ππαιιήινπ, σο επαγγεικαηία ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δίλαη πξφδειν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φηη απαζρνιεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα δχν ιφγνπο:  

α) δηφηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην ζχζηεκα ζηελ 

Διιάδα θαη ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο 

είηε φρη. Δπηπιένλ ε αζάθεηα σο πξνο ην ηη αθξηβψο θαη πσο ζα αμηνινγεζεί, ηη ζα 

είλαη κεηξήζηκν, πσο ζα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αμηνθξαηία, ηη 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη ηη φρη, δεκηνπξγεί επηπξφζζεην άγρνο. Ζ ιέμε 

«αμηνιφγεζε» έθζαζε λα ηνπο αθνξά σο «θεξαπλφο ελ αηζξία», ρσξίο ελεκέξσζε 

επίζεκε, πξνεηνηκαζία, ρσξίο ηθαλφ ρξνληθφ πεξηζψξην γηα αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έθζαλαλ θαη ρσξίο δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δεηνχκελσλ. Ζ 
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εγθχθιηνο πνπ αθνξνχζε ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ήηαλ 

νγθψδεο (330 ζειίδεο) θαη έρξεδε απνζαθήληζεο θαη εξκελείαο ζε αξθεηά ζεκεία.  

 Βέβαηα, δελ πξνρψξεζε σο είρε ζρεδηαζηεί ε αμηνιφγεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, παξά κφλν ζηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν επηθξέκεηαη σο 

«δακφθιεηνο ζπάζε», ζχκθσλα κε αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο, ρσξίο λα ππάξρεη 

μεθάζαξε επίζεκε ζέζε γηα ηνλ αλ ηειηθά ζα εθαξκνζηεί θαη πφηε. 

β) ε αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη άκεζα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε ηελ 

κηζζνινγηθή εμέιημε θαη ηελ άξζε ηεο κνληκφηεηαο ζην δεκφζην. Σν γεγνλφο 

απηφ, φπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ έληαζε ησλ απαληήζεσλ θαη αλαθνξψλ 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απνηειεί απεηιή γηα ηελ εξγαζία ηνπο, επηθέξεη φρη κφλν 

άγρνο αιιά παληθφ, θαη κε δηαρεηξίζηκε έληαζε. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί ηνκή ζηε γξακκηθφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία δελ επηθέξεη κφλν κείσζε απνδνρψλ αιιά, ελ δπλάκεη, θαη 

απφιπζε. Μηα ηέηνηα εμέιημε, θνβίδεη, ηξνκάδεη, απνδηνξγαλψλεη θαη αγρψλεη 

ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηηκσξεηηθή 

δηαδηθαζία. Οπδφισο έρνπλ πεηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηεο ή ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ραξαθηήξα ηεο. 

 Ο δεχηεξνο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο είλαη νη απνδνρέο. Αλ θαη δελ 

ξσηήζεθαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φια αλεμαηξέησο, αλέθεξαλ ηηο πεξηθνπέο 

ζηνπο κηζζνχο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα. Γίλεηαη 

μαλά θαλεξφ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπο φηη ην ζέκα είλαη ζηελ θνξπθή ηεο πξνζνρήο 

ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ε πςειή, πιένλ θνξνιφγεζε, ην Δληαίν 

Μηζζνιφγην ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, δηθαηνινγνχλ ηηο έληνλεο αλεζπρίεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔ, (δίθηπν Δπξπδίθε 2013) ν βαζηθφο κηζζφο κεηψζεθε 

απφ ην 2009 θαηά 40%, γεγνλφο πξσηνθαλέο ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα. Παξνπζηάδεηαη πιένλ ην θαηλφκελν, πνιινί εθπαηδεπηηθνί, 
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αλ θαη έρνπλ πιήξε απαζρφιεζε, σο κφληκνη ππάιιεινη παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, λα κελ έρνπλ ηθαλέο απνδνρέο γηα λα θαιχςνπλ πάγηεο αλάγθεο ηνπο 

ζε ζέξκαλζε, ελνίθην, έλδπζε, δηαηξνθή, κεηαθηλήζεηο θαη λα έρεη κεησζεί 

αηζζεηά ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Σαπηφρξνλα θαηαξγήζεθε ε απηφκαηε 

κηζζνινγηθή αλαπξνζαξκνγή αλά δηεηία, εθφζνλ ζπλδέζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε (ε 

νπνία ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ 

αιιαγψλ (κείσζε ησλ απνζπάζεσλ θαη κεηαζέζεσλ) δεκηνπξγήζεθε πξφζζεην 

άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ην 2010 έσο θαη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά θαη 

ζεζκηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ππαιιήινπο νπδφισο 

ηθαλνπνίεζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν θαη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνδηθάδνπλ έλα αβέβαην, ρεηξφηεξν κέιινλ. 

Έξεπλεο ησλ Ληνληαξή θαη ζπλ (1997), Μνπηδνχξα (2005), Ebbing&Dietrich 

(1982),Rouxá (2009), επηβεβαηψλνληαλ αλεπαξθή κηζζφ σο γπξενγφλν παξάγνληα.  

 Δίλαη δπλαηφ λα εξκελεπηνχλ θαη νη θαθέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο, νη θσλέο, νη θαζαξίεο, νη εληάζεηο σο έλα βαζκφ, ιφγσ 

ηεο επαπεηινχκελεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ηαπείλσζεο ησλ κηζζνινγηθψλ 

απνιαβψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα έρνπλ αληαγσληζηηθέο θαη φρη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, λα κελ κνηξάδνληαη γλψζεηο, εκπεηξίεο, 

πξνβιήκαηα, δεμηφηεηεο, ηδέεο κε ζθνπφ λα κελ εθζέζνπλ ηα «δπλαηά» ηνπο 

ζεκεία θαη λα κελ εθηεζνχλ ζε ζπλαδέιθνπο θαη ζηνλ δηεπζπληή, ζεσξψληαο φηη 

κ‘ απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ πιενλέθηεκα φηαλ αμηνινγεζνχλ. Δδψ πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη νη λφκνη 4024/2011 θαη 4072/2012 γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνέβιεπαλ ην 

15% γηα ησλ αμηνινγνχκελσλ ζα έπξεπε λα θξηζεί σο ειιηπέο ππνρξεσηηθά. 

Πξφζθαηε έξεπλα (Καηζνχιεο 2014) έδεημε φηη ε ζχλδεζε αμηνιφγεζεο θαη 

κηζζνινγηθήο πξναγσγήο δεκηνπξγεί επηπιένλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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 ε έξεπλα ηνπ Μπξηφδνπ (2011), ζε 817 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη φηη νη άζρεκεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο νδεγνχλ φρη κφλν ζε εξγαζηαθφ άγρνο 

αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο είλαη θαηά θαλφλα άζρεκε. Αλαθέξεηαη ζπλερψο 

θαπγάδεο, θσλέο, θιίθεο, δηαθσλίεο. Όια απηά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνζζέηνληάο ηνπο πίεζε θαη άγρνο. Όπσο παξαηεξεί ν 

Καξηέζηνο (2004) ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ άηνκα ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ.  

 Ζ απνμέλσζε, ε απφξξηςε θαη νη εληάζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 

δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα θαη άγρνο. Ζ Sati (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε νκαδηθφηεηα, 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο νδεγνχλ ζε απμεκέλα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εξγαζία. Σν ίδην θαη έξεπλεο ησλ Zempyla &Papanastiou (2006) θαη 

Koustelios et al. (2004) γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, φπσο θαη 

ησλ Brunette (2001), Woods&Washer (2004). Οη Rhodes, Neville &Allan (2004) 

αλαθέξνπλ φηη νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε εξγαζία γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο γλψζεο ζπκβάιινπλ ζηελ πςειή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. ην ίδην ζπκπέξαζκα, γηα ην πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία θαηαιήγνπλ θαη νη έξεπλεο ησλ Watson et al 

(1991). ηελ παξνχζα έξεπλα, γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, φηη ππάξρεη ειάρηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, 

θαηαλφεζε, παξφηξπλζε θαη φηη είλαη πξνηηκφηεξν ν θαζέλαο λα «πνξεχεηαη» 

κφλνο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα λα απνθεχγεη θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, 

θαηαλφεζεο, ζπλεξγαζίαο αλ φρη θηιίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπνπ ν 
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εξγαδφκελνο δηαβεί θαζεκεξηλά, πέξαλ ησλ 5 σξψλ. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζπρλά 

θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθά ή άιια θαη δελ 

έρεη ηελ ππνζηήξημε, ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ηφηε γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ ην ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη θαη ε έληαζή ηνπ. Σαπηφρξνλα πξνζηίζεληαη 

νη θαθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο θαθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, δηνγθψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα. Οη 

Παηζάιε & Παπνπηζάθε (2010) αλαθέξνπλ ηνπο ηζαθσκνχο ζηα δηαιείκκαηα, 

ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, σο παξάγνληεο άγρνπο ζηελ 

εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ππνθέξνπλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή ςπρνινγηθή επίζεζε 

θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξηζσξηνπνίεζεο πξνο απηνχο, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (ζχλδξνκν «mobbing» Layman 1990). 

 ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εληάζζεηαη θαη ην άγρνο πνπ λνηψζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

φλησο ππνρξεσκέλνη λα αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά κε πνιινχο αλζξψπνπο ζηελ 

εξγαζία ηνπο, καζεηέο, γνλείο, ζπλαδέιθνπο, δηεπζπληέο, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, λα απνκείλνπλ πξνβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

ηάμε. Γηα ηνπο Lambertetal (2009) νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επάισηνη ζην έληνλν 

ζηξεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηφζν έληνλν πνπ ζχκθσλα κε 

κειέηεο ζηηο ΖΠΑ (Fared 1991) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ή θαη ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο. Αθφκα, ζχκθσλα 

κε ηνλ Εαβιάλν (2002) ε πίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπο θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε, νη 

νπνίεο απαηηήζεηο πιένλ έρνπλ δηεπξπλζεί, απμεζεί. Ο εθπαηδεπηηθφο πιένλ 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη λέεο παηδαγσγηθέο ή θαη εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, λα 
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δνπιέςεη ρξεζηκνπνηψληαο πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ζπρλά δελ ηνπ παξέρεηαη 

(δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, project, 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, νκαδνθεληξηθέο δηδαζθαιίεο) λα θνηλσλήζεη ην δηδαθηηθφ 

ηνπ έξγν ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Σν θχξνο ηνπ βάιιεηαη φκσο ζπρλά θαη 

ακθηζβεηείηαη ε επηζηεκνληθή ηνπ είηε κέζσ ηεο επαπεηινχκελεο αμηνιφγεζεο, ε 

νπνία θαη πξνδηθάδεη ηελ ειιεηπή ηθαλφηεηα κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, 

είηε κέζα απφ ηελ απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Αληηκεησπίδεη αθφκα ηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα δεηήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ηελ θαηάξγεζε 

ηεο επηκφξθσζεο (ην 2011 έθιεηζαλ ηα Γηδαζθαιεία ζε φιε ηε ρψξα, πνπ 

πξφζθεξαλ δηεηή επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ). χκθσλα κε έξεπλεο ηεο ETULE(2013) 

νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία πεξηθφπεθαλ θαηά 20% ηελ πξψηε ηεηξαεηία 

ηεο θξίζεο θαη νη πεξηθνπέο ζπλερίζηεθαλ ψζηε λα δαπαλάηαη πιένλ κφλν 2,6% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο γηα ηελ παηδεία. 

 Γηα ηνλ Ξσρέιιε (2005:88) ε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έγθεηηαη ζην φηη «ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηνπ αμηαθνχ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζκηθφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο νκάδεο αλαθνξάο φπσο γνλείο, καζεηέο, δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ην έξγν ηνπο». Έξεπλα ησλ 

Dat, Elliot&Kington (2005) δείρλεη ήδε γηα κηα δεθαεηία ζρεδφλ, απμαλφκελα 

επίπεδα ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θνχξαζε θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, σο 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή.  

 Γηα ηελ Kyriacou (2000) ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ην ηέηαξην 

πην αγρσηηθφ κεηά απφ ησλ δεζκνθπιάθσλ, ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 
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ιεηηνπξγψλ. Γηα ηνπο Travers&Cooper (1996) ν ζεβαζκφο ηεο θνηλσλίαο πξνο ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θζίλεη ζπλερψο, απνηειψληαο ηελ ηέηαξηε θαηά 

ζεηξά πεγή πίεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη Troman&Woods (2001) 

αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη πην άκεζα ππφινγνη ζηνπο γνλείο ελψ ν 

Carter (1987) ηνλίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί επεηδή απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο ζε 

θάζε ηάμε, είλαη ην παξάδεηγκα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, έρνπλ κεγάιν θφξην 

εξγαζίαο, αλακέλεηαη απφ απηνχο λα θαζνδεγήζνπλ, παξαθηλήζνπλ, ειέγμνπλ, 

ζπκβνπιέςνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, επεηδή βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ θξηηηθή 

καζεηψλ, γνλέσλ, ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ησλ εαπηψλ ηνπο, βηψλνπλ έληνλν ζηξεο.  

 Οη ζρέζεηο κε ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αγρψλνπλ, ζχκθσλα 

κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν άγρνο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (θσλέο, έληνλεο επηπιήμεηο) ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο (δε 

κνπ δίλεη ζεκαζία, δε κνπ κηιάεη, δε κε ελεκεξψλεη), ηελ αληίιεςε φηη δελ είλαη 

ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο επζχλεο ηεο ζέζεο ηνπ, θαη ην γεγνλφο φηη ε ζέζε 

επζχλεο πνπ θαηέρεη ηνπ παξέρεη εμνπζία έλαληη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. 

 Γηα ηνπο Dinnam &Scott (1998) ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ε εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βειηηψλνπλ ηε ζρνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ε έξεπλα ησλ 

Hartzell &Winger (1989) γηα ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείν πνπ επηδξά ζην ζρνιηθφ 

θιίκα. Μηα ππνζηεξηθηηθή δηνίθεζε κεηψλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Travers&Cooper 1996). Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Bogler 2004 θαηFinham&Scott 2000, ζηε 

ζπλαδειθηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έξεπλεο ησλ Marzanoetal (2005) έδεημαλ ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή θαη ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε σο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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 ην ζεκεξηλφ ζρνιείν, κε ην πιήζνο πξνβιεκάησλ αιιά θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκάησλ δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ, θαιείηαη ν δηεπζπληήο, 

σο θαηέρσλ ζέζε επζχλεο, λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, λα νξγαλψζεη, λα 

θαηεπζχλεη, λα ιχζεη πξνβιήκαηα, λα δηαρεηξηζηεί πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. 

Απηά πεξηκέλνπλ απφ ην πξφζσπφ ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί, λα απνηειεί παξάδεηγκα 

ζπλεξγαζίαο θαη επζχλεο, νηθνδφκεζεο επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη εγεζίαο. ε 

θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θσλψλ, θαζαξηψλ, ππνηηκεηηθψλ ζρνιίσλ, 

πεξηζσξηνπνίεζεο, επίδεημε εμνπζίαο, φπσο έρεη δείμεη ε έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

βηψλνπλ επαγγεικαηηθφ ζηξεο, ζε πςειφ βαζκφ, δηφηη αηζζάλνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε απέλαληη ζε θάπνηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξφ ηνπο, ν νπνίνο δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

 Οη Brock & Crady (2000) αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη ηφζν 

ε πεγή φζν θαη ε ιχζε ζην επαγγεικαηηθφ άγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ηνπο 

VanDick & Wagner (2001) ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν δηεπζπληήο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ άγρνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηκέλνπλ απφ ηνλ δηεπζπληή/ηξηα αλαιάβεη ηηο επζχλεο 

ηνπ, λα εμαζθαιίζεη άλεην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη φρη λα ζπλαηλεί ζε «θιίθεο», 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη λα επηδεηθλχεη 

απηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Ο δηεπζπληήο είλαη έλαο ζπλάδειθνο-εθπαηδεπηηθφο, κε απμεκέλα πξνζφληα 

(ζπνπδέο, πξνυπεξεζία) πνπ επηιέρηεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ – πιένλ – θαη 

ηελ ππεξεζία γηα κηα ζέζε επζχλεο. Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

επηβαξχλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ επηθείκελε αμηνιφγεζε ζα είλαη έλαο εθ 

ησλ δχν αμηνινγεηψλ, κε αξκνδηφηεηα ζηελ ππεξεζηαθή επάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ζα αμηνινγήζεη ηελ παηδαγσγηθή, 

δηδαθηηθή επάξθεηα θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε). Οη εθπαηδεπηηθνί αγρψλνληαη 
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γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ, εθφζνλ ν δηεπζπληήο δελ επηδεηθλχεη 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο. Δγείξνληαη εξσηήκαηα ήδε γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρνπλ, πφζν κάιινλ 

γηα ηελ αλάιεςε ζεκαληηθνχ έξγνπ ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζνβαξή εθπαηδεπηηθή αιιαγή, πνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο δηνίθεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φπσο παξαηεξεί ν Kyriacou (2001) νη κεγάιεο αιιαγέο ζην 

ρψξνηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ζηξεζνγφλνη παξάγνληα.  

 Όινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλέθεξαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνζφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο θπξίσο ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Αλέθεξαλ έληνλν άγρνο λα πξνιάβνπλ λα δηδάμνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

χιε ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Έξεπλεο ησλ Κyriacou (2001) θαη Needleetal (1980), δείρλνπλ φηη ε πίεζε 

ηνπ ρξφλνπ, ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο εξγαζηαθνχ ζηξεο. ε έξεπλα ησλ Παηζάιε θαη Παπνπηζάθε (2010) ε 

πιεζψξα ηεο χιεο ζηα λέα δηδαθηηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαζψο θαη ε εθαξκνγή 

λέσλ πξνγξακκάησλ – πνπ απαηηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο απμεκέλν ρξφλν – 

πξνθαινχλ εξγαζηαθφ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Ζ πεξηζζφηεξε χιε, ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξα ρξνληθά πξνεηνηκαζία 

ηνπ καζήκαηνο, πεξηζζφηεξε δνπιεηά ζην ζπίηη, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ 

πξνζσπηθφ ρξφλν θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

Travers&Cooper (1996) ζεσξνχλ ην θφξην εξγαζίαο, ηελ επάξθεηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ ζηξεο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ππφ ζπλερή πίεζε λα νινθιεξψζνπλ ηελ χιε, 

λα θηάζνπλ ζε έλα ζηφρν ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ζπρλά αλέθηθην εμαηηίαο 

παξαγφλησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν (εθδξνκέο, απεξγίεο, θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηπραία γεγνλφηα, πξνεηνηκαζία γηα ενξηέο, αζζέλεηεο ησλ ηδίσλ ή 
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απνπζίεο ιφγσ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, εθινγέο) ζπζηάδεηαη ε 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην βσκφ ηεο πνζφηεηαο, ηεο έγθαηξεο θάιπςεο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. 

 εκαληηθφ παξάγνληα ζην ξπζκφ θάιπςεο ηεο χιεο δηαδξακαηίδεη, θαη 

νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη, ν ξπζκφο αθνκνίσζεο ηεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε 

επίδνζή ηνπο. Όηαλ φκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ε ζηνρνζεζίαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα «ηξέμνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ χιε», ηφηε φλησο ππάξρεη 

δηεθπεξαίσζε θαη φρη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία. Γη απηφ θαη πξνθαιείηαη 

εξγαζηαθφ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ.  

 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ παξαπνλνχληαη φηη ηα 

καζήκαηα είλαη πνιιά, φπσο πνιιά είλαη θαη απηά πνπ νθείινπλ λα δηδάμνπλ. Απφ 

ην 2006 πνπ άιιαμαλ ηα ζρνιηθά βηβιία πέξα απφ ην πξφγξακκα κείδνλνο 

επηκφξθσζεο πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε εθαξκφζηεθε πηινηηθά θαη δελ αθνξνχζε 

ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ νπδεκία άιιε πξνζπάζεηα έγηλε ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα νπζηαζηηθή επηκφξθσζε πάλσ ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Χζηφζν θζάλνπλ θαηά θαηξνχο εγθχθιηνη ζηα 

ζρνιεία κε ζέκα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ πεξηθφπηνπλ 

θεθάιαηα, αζθήζεηο, ζεκαηηθέο ελφηεηεο πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηελ χιε. 

Χζηφζν, απηφ πνπ δεηά θαη ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο είλαη ε 

επηκφξθσζε επί ηνπ πξαθηένπ απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, νη ππνδεηγκαηηθέο 

δηδαζθαιίεο, ε πξνζνκνίσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη δηδαζθαιίαο ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη φρη εγθπθιίνπο πνπ κφλν - θαη ζπρλά ρσξίο ιφγν 

θαη αηηία – αθαηξνχλ ηκήκαηα ησλ βηβιίσλ. 

 Σαπηφρξνλα ππάξρεη πίεζε θαη απφ ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ σο «άγην δηζθνπφηεξν» θαη απηνζθνπφ ηελ 
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νινθιήξσζε ηεο χιεο, ζπγθξίλνπλ ηελ «πξφνδν» κε απηή άιισλ ζρνιείσλ θαη 

επηκέλνπλ λα αλαθέξνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζεσξψληαο επηηπρεκέλν θαη ηθαλφ φπνηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαηφξζσζε λα ηειεηψζεη ηα βηβιία, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Απηφο είλαη έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο άγρνπο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 Έλαο άιιν ιφγνο πνπ παξαπνληνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γηα ην 

εχξνο ηεο χιεο επαλαιακβάλνληαο ζπλέρεηα φηη «είλαη πνιιά, είλαη πνιιά», «είλαη 

αηειείσηε ε χιε», είλαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζηα 

ζρνιεία ψζηε λα ηε δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια, λα αληηθαηαζηήζνπλ, λα ηελ 

θάλνπλ επθνινλφεηε ζ‘ φινπο ηνπο καζεηέο. Ο εθνδηαζκφο ησλ ζρνιείσλ κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ πάγην πξφβιεκα πνπ εληάζεθε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Δμαηξεηηθά δχζθνια εγθξίλνληαη θνλδχιηα γηα ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο 

εθφζνλ πξνέρεη ε θάιπςε πάγησλ θαη ηξερνπζψλ αλαγθψλ (ζέξκαλζε, θσηηζκφο, 

ηειεθσλεία, θαζαξηφηεηα). Υσξίο ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία αξσγφ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε δηδαθηέα χιε θαληάδεη αθφκε πην δπζπξφζηηε γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, εκπεδψλεηαη δπζθνιφηεξα.  

 Δηδηθφηεξα γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Δ΄ ηάμεο, αλαθέξνληαη 

αξλεηηθά ζρφιηα θαη γηα ην κέγεζνο ηεο χιεο θαη ηε δηάηαμή ηεο. Έξεπλεο ησλ Jue, 

Wudlington & Bitner 2001, έδεημαλ ηε κεηαβίβαζε ηνπ άγρνπο πξνο ηα 

καζεκαηηθά απφ ηνπο δαζθάινπο ζηνπο καζεηέο. Απηφ ππξνδνηεί έλα θαχιν 

θχθιν κε ηνπο δεχηεξνπο λα παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε θαη ην εχξνο ηεο χιεο 

λα θαληάδεη αθφκε κεγαιχηεξν.  
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 Έξεπλεο ησλ Before (2009), Kokkinos (2007), Mastachetal (2000), δείρλνπλ 

φηη γεληθά ν εξγαζηαθφο θφξηνο θαη ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ εμαληινχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπλαηζζεκαηηθά, πξνθαιψληαο ηνπο άγρνο. 

 Ζ παληειήο έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ φπσο παηδνςπρνιφγσλ, 

παηδνςπρίαηξσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη θπξίσο 

ε κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζ‘ απηνχο – παξά κφλν κέζα απφ πξνζσπηθή 

εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε θαηαγγειίεο ζηηο Αξρέο, πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ε ιήςε πξσηνβνπιηψλ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, δχλαηαη λα εκπιέμεη ζε 

δχζθνιεο λνκηθέο αηξαπνχο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νπφηε, φπσο δειψλεηαη θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο «νπδείο αλαδεηά ηνλ κπειά» ηνπ θαη νπδεκία παξέκβαζε γίλεηαη.  

 ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

εηζξνήο κεηαλαζηψλ αιιά θαη πξνζθχγσλ, ζπρλά ην δεκνηηθφ ζρνιείν απνηειεί 

ηε κνλαδηθή νξγαλσκέλε δνκή πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη ε νπνία ζπρλά 

θαιείηαη λα ππνδπζεί ην ξφιν ηνπ θεδεκφλα ηνπο (ζε ζέκαηα θνίηεζεο, δηαηξνθήο, 

θαζαξηφηεηα, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ). 

Όκσο νη εθπαηδεπηηθνί δε δηαζέηνπλ νχηε ηνλ ρξφλν, νχηε ηηο γλψζεηο, νχηε έρνπλ 

ηελ εκπεηξία λα αζρνιεζνχλ κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ, νηθνγελεηαθψλ ή θαη ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Δλψ ε παξαπνκπή ηνπο ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζα έιπλε ή 

ζα απνκείσλε ηα πξνβιήκαηά ηνπο ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν ρσξίο θακία 

βνήζεηα ή αλ έξζεη ε βνήζεηα ζα είλαη κεηά απφ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πάληα 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ – γεγνλφο θαζφινπ βέβαηα – 

επηηείλεη ηελ ήδε βεβαξεκέλε θαηάζηαζή ηνπο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα απνθχγνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ην εξγαζηαθφ 



 

 

 

68 

ζηξεο λα είλαη λα αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ εμαξρήο ηάμεηο, ηκήκαηα, κε καζεηέο, 

κε δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή άιια, γεγνλφο αληηδενληνινγηθφ, 

αληηεπαγγεικαηηθφ θαη αληηπαηδαγσγηθφ. 

 Γηα ηνπο Malachi & Leister (1999) ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ απνηειεί ζηξεζνγφλν παξάγνληα φπσο ε έιιεηςε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

νδεγεί γηα ηνπο Kyriako (2001) θαηGriva &Joekes (2003) ζην ίδην απνηέιεζκα. Ζ 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία άζρεκνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ππνβαζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αθήλεη άιπηα 

πξνβιήκαηα. 

 Οη Hornetal (1997) ηνλίδνπλ φηη αηηία ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη ν ρακειφο βαζκφο νξγάλσζεο ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη 

ε έιιεηςε δηνηθεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο. Οη Bemerontietal (2001) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππνζηήξημε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηνη εξγαζηαθνί πφξνη 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην εξγαζηαθφ ηνπ ζηξεο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπρλά άζρεκεο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηνλ έληνλν ζφξπβν, ηελ 

θαζαξηφηεηα, ηε ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ θαηάζηαζε απηή ηνπο πξνθαιεί εξγαζηαθφ ζηξεο, ηδίσο ν ζφξπβνο 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ηηο ίδηεο ζπλζήθεο δηαβνχλ θαη νη καζεηέο, νπφηε 

αλάινγα επεξεάδνληαη θαη απηνί κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλεζπρία, 

εθλεπξηζκφο, έληαζε, θηλεηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε, δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζνρή, πξνζήισζε, εξεκία θαη ζπγθέληξσζε δηδαζθφλησλ 

θαη δηδαζθνκέλσλ πνπ είλαη ζεκηηφ θαη επηθξαηνχλ ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε θαηάξγεζε αξθεηψλ (αθνξά 

πεξίπνπ ζε 3000 δεκνηηθά ζρνιεία) δεκηνχξγεζε ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο πφιεο 
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ζρνιεία ηεξάζηηα, κε 300 θαη άλσ καζεηέο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν 

ζνξχβνπ ελδνζρνιηθνχ. Σαπηφρξνλα ζχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία (ΦΔΚ 2451/1-

10-2013) δχλαηαη νη ζρνιηθέο ηάμεηο λα απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα έσο θαη 25 θαη 

πιένλ καζεηψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή εγείξεη ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, άλεζεο ρψξνπ, 

αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη  ζνξχβνπ. Ο ζπγρξσηηζκφο ηφζσλ αηφκσλ ζε 

ζρνιηθά θηίξηα θαη απιέο πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θηινμελήζνπλ 

κηθξφηεξνπο πιεζπζκνχο δεκηνπξγεί ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζε φινπο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε δελ επηηξέπεη εξγαζίεο εμσξατζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαη 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ (βαςίκαηα εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ, 

αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ κε λέα πνπ κεηψλνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζνξχβνπο, αγνξά πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, πξφζιεςε κεγαιχηεξνπ δπλακηθνχ γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ, αγνξά θιηκαηηζηηθψλ αθφκα θαη ρηίζηκν θαηλνχξγησλ αηζνπζψλ ή 

θαη θαηλνχξησλ ζρνιείσλ). 

 Οη Kyriacou & Sutcliffe (1978) θαηαηάζζνπλ ηνλ ζφξπβν, ηνλ αλεπαξθή 

εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, γεληθά ηηο άζρεκεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηνπο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, φπσο θαη νη Truvers&Cooper (1996), Παηζαιήο θαη 

Παπνπηζάθε (2010), Λενληαξή Κπξίδεο θαη Γηαιακά (2000), Μαηζαγγνχξαο 

(2005), Antoniou, Polychroni&Vlachakis (2006) Kyriacou (1987), Κάληαο θαη 

Αξέζαο (1988), Cooperetal (1995), Carson (2006). 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλαθέξνπλ κηα ζεηξά απφ ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα φπσο λεπξηθφηεηα, έληαζε, πφλνπο ζην ζηνκάρη, έληνλε θνχξαζε θ.ά. 

Ο Kyriacou (1987) αλαθέξεη φηη ην εξγαζηαθφ ζηξεο επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξνθαιεί αζζέλεηεο, νη Forcellaetal (2007) φηη ην άγρνο πξνθαιεί 

ππεξέληαζε, πνλνθεθάινπο, ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη θαξδηνινγηθέο 

παζήζεηο, νη Kyriacou&Sutcliffe (1979) αλαθέξνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ πςειφ 

βαζκφ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, 
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ζσκαηηθή θνχξαζε, νη Maslach&Jackson (1981) αλαθέξνπλ επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έξεπλα ησλ Gauster&Rosen 

(2013) δείρλεη ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ιφγσ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ελψ νη Schantelli&Bunnk (2003) αλαθέξνπλ 

ζηνκαρηθά έιθε, πνλνθεθάινπο, δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

 Οη Montgomery&Rupp (2005) αλαθέξνπλ δηαηαξαρέο ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δπζθνξία, θαηάζιηςε, πνπ ζπλδένληαη κε εξγαζηαθφ ζηξεο θαη νη 

Finlay-Jones (1986) αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα δπζθνξίαο. Ζ δηαρείξηζε 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ ηε δηδαζθαιία αιιά θαη ην 

παηδαγσγηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε ειηθία 

ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο 

ηνπο δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθφ άγρνο πέξαλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Αλ ζ‘ απηφ πξνζηεζεί ε πίεζε ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία, πνπ δηεπξχλεη θαη κεγαιψλεη ηα πξνβιήκαηα, ηφηε γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ηα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα είλαη 

κφληκα, έληνλα κε κηθξέο πηζαλφηεηεο απνκείσζεο.   
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5. Πξνηάζεηο 

 

 Ζ απνκείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο κπνξεί 

λα ζηεξηρζεί ζε δχν «ππιψλεο», λα ιάβεη δχν θαηεπζχλζεηο, ρσξίο σζηφζν λα 

είλαη έξγν εχθνιν θαη κηθξφ ζε δηάξθεηα. 

 Αξρηθά, είλαη ζεκηηφ, λα ππάξμνπλ παξεκβάζεηο, πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κε θξαηηθή κέξηκλα. Απηέο ζα αθνξνχλ ηφζν ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα, 

φπσο ην πιήζνο θαη ε δηάηαμε ηεο χιεο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε 

πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ίδησλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε. ε ζεζκηθφ επίπεδν είλαη δπλαηφ λα αλαβαζκηζηεί 

ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα, λα 

θαηαξηηζηεί πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ φρη κε ηηκσξεηηθή 

δηάζεζε, αιιά κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Κπξίσο 

φκσο λα επαλαδεκηνπξγήζεη ε πνιηηηθή έλα πιαίζην εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, λα ζέζεη σο άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ηελ Παηδεία, ζην ζχλνιφ ηεο, θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Να επελδχζεη ε Πνιηηεία, κέζα απφ 

νξγαλσκέλν ζρέδην, ζηελ Παηδεία, εληζρχνληαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε άμνλεο ηελ επηζηεκνζχλε θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ  ηνπο. 

 Δπίζεο, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα αλαιάβνπλ δξάζε, ζηνρεχνληαο 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Cole & Wulker (1989) 

κπνξνχλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ην άγρνο, λα πξνγξακκαηίδνπλ εγθαίξσο ηα θαζήθνληά 

ηνπο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν, λα νξίδνπλ ζαθείο ζηφρνπο, λα γλσξίδνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο φξηα, λα κελ έρνπλ παξάινγεο απαηηήζεηο, λα θξαηηνχληαη ζε θφξκα 

θαη λα ιακβάλνπλ ηαθηηθέο αζθήζεηο, λα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν, λα έρνπλ δίθηπν θαη 

λα αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, λα κνηξάδνληαη ηα πξνβιήκαηα, λα 

ιακβάλνπλ επαξθή αλάπαπζε θαη χπλν.   
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6. Σξνπνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ 

 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εξγαιείνπ κε ηίηιν ―Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο‖ ψζηε 

λα ζπλάδεη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο.                                                                                                           

    Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε φια φζα θαηαγξάθεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο αιιά θαη κε ηηο αλαγθαίεο κεηαβνιέο 

πνπ φθεηιαλ λα γίλνπλ ηφζν ζηνλ ηίηιν φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Ζ δνκή θαη ε  ζηνρνζεζία  παξακέλνπλ ίδηεο, αιιάδεη φκσο ην ζε πνηνλ 

απεπζχλεηαη ην εξγαιείν, ελψ έρεη αθαηξεζεί ην θεθάιαην ―αθήλεηα ξφισλ‖, 

εθφζνλ, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο θαη κε 

ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην σξάξην 

εξγαζίαο, νη κεηαθηλήζεηο είηε σο απνζπάζεηο είηε σο κεηαζέζεηο ή ηνπνζεηήζεηο, 

ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη φ,ηη άιιν απνξξέεη απφ ηε δεκνζηνυπαιιειηθή 

ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξγαδνκέλσλ (ΦΔΚ 134/16-10-2002 θαη Η 

Φ3531/324/-1056-57 θαζεθνληνιφγην). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ιέμε 

―επηρεηξήζεηο‖ ζηνλ ηίηιν θαη ζηα πεξηερφκελα πξνθάιεζε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

θαη ζπλεηξκνχο ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (ην ζρνιείν σο επηρείξεζε, ρσξίο 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, εμαξηψκελν νηθνλνκηθά απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία).  

Οη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη παξέκεηλαλ νη ίδηνη, δειαδή ε ελεκέξσζε θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πφξσλ, φζν θαη ηα βήκαηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αιιαγήο. 

 ην Α κέξνο αλαθνξηθά κε ην άγρνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνζηέζεθε ε 

λεπξηθφηεηα ζηα ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα δηφηη αλαθέξεηαη 

ζπρλά απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαζψο θαη νη θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, σο 

φθεινο απφ ηελ πξφιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

αλαθέξζεθαλ απφ φινπο ηνπο εξσηεζέληεο ελψ ην θεθάιαην γηα ηελ 
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επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε -θπξίσο ηα εξσηήκαηα πνπ δείρλνπλ πηζαλά 

ζπκπηψκαηά ηεο- έγηλε θαλεξφ φηη αθνξνχλ έλα θνκκάηη ησλ εξσηεζέλησλ 

εθφζνλ αλαθέξνπλ απνγνήηεπζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, απμεκέλν άγρνο, έιιεηςε 

ελέξγεηαο θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη πηζαλφ θάπνηνη λα ππνθέξνπλ 

απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη λα κε ην γλσξίδνπλ. Να κελ αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο κε απνηέιεζκα λα νμχλεηαη ην πξφβιεκα 

θαη λα δηαησλίδεηαη. Δηδηθφηεξα, αλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη  αηζζάλνληαη 

απνκνλσκέλνη (―θιίθεο‖, απφξξηςε απφ ηνλ δηεπζπληή), φηη δελ βξίζθνπλ 

επραξίζηεζε ζηε δνπιεηά ηνπο θαη φηη απιά αθνινπζνχλ εληνιέο ρσξίο λα 

δειψλνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο. Σν θεθάιαην 

απηφ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δηφηη φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ζρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη αγλννχζαλ ηνπο φξνπο ―εξγαζηαθφ  άγρνο‖ θαη 

―επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε‖, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ηα ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά  ζπκπηψκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα  ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο 

πνπ απηά  ζπλεπάγνληαη. Οη εξσηψκελνη ζεσξνχζαλ φηη ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα 

αθνξνχζαλ άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη φρη ηνπο ίδηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

Burke & Ritsardsen (1996)  αζζέλεηεο φπσο λεπξψζεηο, έιθε, πνλνθέθαινη αιιά 

θαη απνπζίεο νθείινληαη ζην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζε ζσκαηηθέο 

αζζέλεηεο. Ο Hendrickson (1979) αλαθεξφκελνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάλεη ιφγν 

γηα ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε πνπ νδεγεί ζε 

εξγαζηαθή εμνπζέλσζε. 

Δλψ ζηελ Διιάδα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη  ―εχθνιν‖, κε 

πνιιέο δηαθνπέο, κε παξαγσγηθφ θαη ππέξ ηνπ δένληνο θαινπιεξσκέλν. δε 

ιακβάλεηαη ππ φςηλ φηη φ εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Heargreaves (1994), εξεπλεηήο, ζηνραδφκελνο θαη κεηαξξπζκηζηήο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα επηδεηθλχεη 

επαγγεικαηηζκφ, εληάζζνληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο  ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, ζχκθσλα κε 
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ηελ Παπαλανχκ (2003:10).Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο, 

πέξαλ ηνπ πξνθαλνχο, φηη δειαδή κνξθψλεη θαη εθπαηδεχεη λένπο αλζξψπνπο κε 

φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο, 

κειέηε ηνπ Hanushek (2011) έδεημε φηη ζρεηίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, 

νδεγψληαο ην εηζφδεκα ησλ καζεηψλ ζε πςειά επίπεδα θαηά ηελ ελήιηθε δσή 

ηνπο. Σν θεθάιαην απηφ ελδπλακψλεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξί 

εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη πιεξνθνξεί ζχληνκα θαη νπζηαζηηθά γηα ηνπο ελ δπλάκεη 

θηλδχλνπο, γεγνλφο πνπ δελ γλψξηδαλ κε ζαθή θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο .Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνζηίζεηαη ε άπνςε ησλ Cohen & Williamson (1991:7), φηη ―νη  

ζηξεζνγφλνη  παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ  παζνγέλεζε  ζσκαηηθψλ λφζσλ, 

πξνθαιψληαο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ,φπσο άγρνο, θαηάζιηςε, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αζθνχλ άκεζεο επηδξάζεηο ζηηο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζπκπεξηθνξέο θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λφζνπ‖. 

ην θεθάιαην κε ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα εμέθξαζαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηνλ φγθν ηεο δηδαθηέαο 

χιεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζηέζεθε ε εξψηεζε γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ηε δηδαθηέα χιε. Όπσο επίζεο 

θαη κία παξφκνηα εξψηεζε πξνζηέζεθε γηα ην αλ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο χιεο ζην πξνβιεπφκελν ρξφλν. 

Δπίζεο αγλννχζαλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ 

εξγαζίαο, πιελ ηεο θνχξαζεο. Σα φζα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ,καδί κε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξί πςεινχ 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη θπξίσο  γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ζην ζπίηη, κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ πνιιαπιαζηάδεη ην θφξην εξγαζίαο. Ζ 

εξψηεζε γηα ην αλ παίξλνπλ εξγαζία γηα ην ζπίηη, κεηά ην πέξαο ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πξνζηέζεθε, δηφηη, ζχκθσλα  κε έξεπλεο,(Καξαδήκαο θαη 
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ζπλ.2004) απνηειεί  ζηξεζνγφλν  παξάγνληα ε παξαπάλσ ηαθηηθή, φπσο επίζεο 

φηη ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα θξνληίδνπλ γηα 

ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπο εηο βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Αζαλαζνχια-Ρέππα θαη ζπλ (1999¨103) ―θφξηνο 

εξγαζίαο θαη παξάγνληαο άγρνπο κπνξεί λα είλαη θαη φια φζα θαινχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο λα 

απνδερζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηηο εμεηάζεηο, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ Αγσγή Τγείαο‖. Γη‘ 

απηφ πξνζηέζεθε ε εξψηεζε γηα ην αλ νη αιιαγέο ζηε εθπαίδεπζε πξνζζέηνπλ 

εξγαζηαθφ θφξην. 

ην θεθάιαην ―ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία‖, πξνζηέζεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην ε εξψηεζε αλ νη δάζθαινη αδηαθνξνχλ γηα ηα αηζζήκαηα  πνπ 

νθείινπλ  –σο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο- λα δεηθλχνπλ απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο. Ζ πξνζζήθε απηή έγηλε δηφηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αγλννχζαλ ηνλ φξν, 

ηηο επηπηψζεηο θαη θπξίσο ηελ δηαρείξηζε, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο πνπ νθείινπλ 

λα δείμνπλ, ελψ αλαγλψξηδαλ ηηο ζηάζεηο ,ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ζηνλ 

ηνκέα απηφ ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δπίζεο πξνζηέζεθε ν νξηζκφο ηνπ  Hochshild 

(1983) φηη σο ―ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία νξίδνπκε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δεκφζηαο παξαηεξνχκελεο έθθξαζεο ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο‖, κε ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε έλλνηα. 

χκθσλα κε ηνλ Denham (1998:104) νη εθπαηδεπηηθνί ιφγσ ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζηέιλνπλ ξεηά θαη άξξεηα κελχκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ελψ ν Rogers(1983) πξνζζέηεη φηη φζν πςειφηεξα είλαη ηα 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, απζεληηθφηεηαο θαη ζεβαζκνχ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξα καζαίλνπλ. Όπσο επίζεο παξαηεξεί 

ν Hochschid (1983)  ε ζπλερήο πξνζπάζεηα λα ειέγρνπλ νη εξγαδφκελνη ηα 
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ζπλαηζζήκαηά ηνπο ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνπο ξφινπ πξνθαιεί εξγαζηαθφ άγρνο. 

ην θεθάιαην ―πγθξνχζεηο‖, πξνζηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ Pondy (1997), φηη 

―σο ζχγθξνπζε θαζνξίδεηαη κία δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία πνπ εθδειψλεηαη κε 

αζπκβαηφηεηα, δηαθσλία ή ζχγθξνπζε κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ‖ κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε άπνςε ηνπ De Dreu 

(2008) φηη νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρνπλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε κάζεζε, θαηλνηνκία θαη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε, θάησ απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (φηαλ ε ζχγθξνπζε εζηηάδεηαη ζηα θαζήθνληα θαη φρη 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, φηαλ ηα θαζήθνληα δελ είλαη πνιχπινθα ,φηαλ  ππάξρεη 

εκπηζηνζχλε θαη φηαλ θαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θιήξσζε αλαδεηνχλ ηε 

βέιηηζηε θνηλή ιχζε). Αθφκα πξνζηίζεηαη σο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο 

απηφο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζηφρσλ, πνπ αλαθέξνπλ νη Hocker & Wilmot (1998) 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηθηή επηθνηλσλία, ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ θαη 

εμέηαζε ησλ δηαθσληψλ ησλ δχν κεξψλ ψζηε λα βξεζεί κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε. 

Ζ πξνζζήθε απηή γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή κηαο εχρξεζηεο, θαηαλνεηήο θαη 

ζχληνκεο ρξνληθά ζηξαηεγηθήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, εθφζνλ απηέο ζπρλά αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Ζ εξψηεζε γηα ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ιφγσ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, πξνζηέζεθε δηφηη, ζχκθσλα κε ηνπο Daves & Graham (2005) 

κία επίπησζε είλαη θαη ε πφισζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ζχγθξνπζεο πνπ 

κεηψλεη αηζζεηά ηελ ηθαλφηεηα νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο. ην 

θεθάιαην ―χγθξνπζε εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο‖, πξνζηίζεηαη ν νξηζκφο ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ησλ Greenhouse et al. Πνπ 

αλαθέξεη σο ηζνξξνπία ―ην θαηά πφζνλ ην άηνκν αζθεί ηζφξξνπα ηνπο ξφινπο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαζψο θαη ην θαηά πφζνλ αληιεί 

ίζε επραξίζηεζε απφ απηνχο‖. Δπίζεο αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο 
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κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο ησλ Carlos et al (2000), σο ―ην άγρνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ πίεζε ηελ νπνία αζθνχλ νη αζπκβίβαζηεο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζηαθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δσήο‖. θνπφο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζχγθξνπζεο  απηήο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

είλαη πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, θαηάζιηςεο, ππεξθφπσζε, κείσζε ηεο φξεμεο, 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη γεληθφηεξα επηδείλσζε 

ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο (Eurofound 2005). Οη επηπιένλ εξσηήζεηο γηα 

ηε δνπιεηά ζην ζπίηη θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνζηέζεθαλ ιφγσ ησλ αλαθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα ηε ζπλερή 

ελαζρφιεζε, θπξίσο ηα απνγεχκαηα, κε ηελ εξγαζία ηνπο ην ιίγν ρξφλν πνπ ηνπο 

απνκέλεη θαη ηε κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ζπίηη. 

ην θεθάιαην ―Αγέλεηα‖ πξνζηίζεηαη θαη ε χπαξμε ηεο εζηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο παξελφριεζεο πνπ είλαη κηα κνξθή πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Θεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

θαηά ηνλ Zapf, κε έληνλα δηαβξσηηθή επίδξαζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηνλ Leyman (1996) είλαη κηα αιπζίδα αληηδενληνινγηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ  εθθνβηζκφ, ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ ζηφρνπ. Γη απηφ πξνζηίζεηαη ε εξψηεζε πεξί 

αληηεπαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηνλ Wilson κπνξεί λα επηθέξεη 

ηηο πην θαηαζηξνθηθέο θαη παξαιπηηθέο ζπλέπεηεο  γηα ηνλ εξγαδφκελν απφ φηη 

φινη νη άιινη καδί ζηξεζνγφλνη  εξγαζηαθνί παξάγνληεο. 

ην θεθάιαην ―Έιιεηςε άλεηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ‖ πξνζηίζεληαη νη 

ζπληειεζηέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, 

ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν φξνο ―ζπλζήθεο εξγαζίαο‖. χκθσλα κε ηνλ 

Γεσξγαθφπνπιν (1989) απηνί είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (θσηηζκφο, ζφξπβνο), 

ην πιηθφ πεξηβάιινλ (επίπισζε, εμνπιηζκφο, θηήξηα), ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 

ηνπ ρψξνπ, ε πγηεηλή θαη ε θαζαξηφηεηα κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο θαζψο επίζεο ην 

θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 
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εξψηεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο ζην ζρνιείν πξνζηέζεθε 

δηφηη αλάινγα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ζπλερψο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηεο 

έξεπλαο. 

ην θεθάιαην γηα ηελ ―Αλνηθηή επηθνηλσλία‖ πξνζηίζεληαη νη κνξθέο 

επηθνηλσλίαο πνπ δχλαληαη λα παξνπζηάδνληαη ζε έλα ζρνιείν φπσο ε κε ιεθηηθή 

(ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, καηηψλ, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ), ε 

πξνθνξηθή (δηάινγνο, νκηιίεο), γξαπηή (ζεκεηψκαηα, αλαθνξέο), αθνπζηηθή 

(ηειέθσλν) θαη ειεθηξνληθή (κελχκαηα ζηνλ ππνινγηζηή, θείκελα). Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνζηίζεηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ Matton (2011), πνπ απνδίδεη ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε σο κηα επηθνηλσληαθή δηεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε ιεθηηθή θαη ηε 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ,κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ αηφκνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ, ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη νη δχν 

κνξθέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν, ζχκθσλα κε ηνλ Gurung 

(2006), ηελ αληηθεηκεληθή (αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν ζηελ 

πξάμε) θαη ηελ ππνθεηκεληθή (αθνξά ηελ πεπνίζεζε ηνζ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ππνζηήξημεο. Πξνζηέζεθε ε εξψηεζε  γηα ην αλ θνβνχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ απνδνθηκαζία θαη ηε θξηηηθή, φηαλ επηθνηλσλνχλ ηηο απφςεηο 

ηνπο, δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, πνιινί δελ δηαηεξνχλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα θαη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο/ηζζεο, 

αληηκεησπίδνπλ ―θιίθεο‖, πεξηζσξηνπνίεζε θαη αδηαθνξία. πρλά αλαθέξζεθε φηη 

αληηκεησπίδνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε θσλέο θαη παξαηεξήζεηο απφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

ην θεθάιαην ―Δξγαζηαθφο έιεγρνο, απηνλνκία, επαλαζρεδηαζκφο ηεο 

εξγαζίαο‖ πξνζηίζεηαη φηη ε απηνλνκία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηα επίπεδα 

άγρνπο θαη ηα θίλεηξα ζηελ εξγαζία ηνπ, θαηά ηνπο Pearson & Moonaw (2005). 

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηνλ Shulman (1989), ε απηνλνκία, ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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ειεπζεξία πξάμεσλ θαη επηινγψλ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα κπνξεί λα 

δξάζεη απηφλνκα κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, λα είλαη, φπσο αλαθέξεη ν 

Ξσρέιιεο (2006) ειεχζεξνο θαη ππεχζπλνο σο έλα βαζκφ λα πξάμεη φπσο λνκίδεη 

θαιχηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Hargreaves (1994) απηνλνκία δε 

ζεκαίλεη απνκφλσζε αιιά ζπιινγηθφηεηα, ζρέζεηο, ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εξψηεζε 

γηα ην κάζεκα ηεο επέιηθηεο δψλεο ηέζεθε, δηφηη ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ δηθηχνπ 

Δπξπδίθε (2008), κφλν ζην κάζεκα απηφ πξνζθέξεηαη δπλαηφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηνκίαο ζε ηέηνην βαζκφ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, δελ ππάξρεη απηνλνκία ζηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη πξναγσγή ησλ καζεηψλ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, παξά κφλν ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. 

ην θεθάιαην ―Αλαγλψξηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ‖, πξνζηέζεθε ε εξψηεζε αλ 

νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη φηη ε δνπιεηά ηνπο, νη δξάζεηο ηνπο, πξνβάιινληαη 

απφ ηε ππεξεζία θαη αλ νξγαλψλνληαη ζην ηέινο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 

εθδειψζεηο βξάβεπζεο ή πξνβνιήο θαιψλ πξαθηηθψλ, θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, 

αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη απάληεζαλ φηη δελ αλαγλσξίδεηαη νχηε πξνβάιιεηαη ε 

δνπιεηά ηνπο κε θαλέλα ηξφπν νχηε ελδηαθέξεηαη θάπνηνο απφ ηελ ππεξεζία γηα 

απηή. 

ην θεθάιαην ―Θεηηθή ππεξρείιηζε θαη κεηαβίβαζε‖, πξνζηέζεθε ε 

εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ ζπλερψο δνπιεηά γηα ην ζπίηη, γεγνλφο πνπ 

ηνπο ζηεξεί ρξφλν απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ελ γέλεη απφ ηε πξνζσπηθή ηνπο 

δσή. Οη ιφγνη γηα ηελ πξνζζήθε απηή είλαη νη αθφινπζνη α) φινη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη αλέθεξαλ φηη παίξλνπλ δνπιεηά ζην ζπίηη ηα απνγεχκαηα εηο 

βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη ηνπ ειεχζεξνχ ηνπο ρξφλνπ θαη β) ππάξρεη 

κεηαθνξά εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ―θιίκαηνο εξγαζίαο‖ απφ ην ζρνιείν ζην 

ζπίηη, εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ο θφξηνο εξγαζίαο ζην ζρνιείν ,κεηαζέηεη, 
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κεηαθηλεί έλα θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ζπίηη θαζεκεξηλά, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιεη ζην αίζζεκα θφπσζεο θαη απνηειεί παξάγνληα εξγαζηαθνχ άγρνπο. 

ην θεθάιαην ―Φηιφηηκε Δξγαζηαθή πκπεξηθνξά‖ πξνζηίζεηαη ε ζέζε ησλ 

Jennifer & Gareth (2012) φηη επεηδή ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

εζεινληηθέο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνδψζνπλ γηα κηα δίθαηε 

αληαιιαγή κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη. 

Δπίζεο πξνζηίζεηαη ε άπνςε ησλ Kreitner & kinicki (2000) φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

δηνίθεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο. Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη γηα λα εμεγεζνχλ νη ιφγνη  πνπ 

πηζαλφλ σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηδείμνπλ θηιφηηκεο εξγαζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ εξψηεζε γηα ην αλ νη εξγαδφκελνη ελεξγνχλ κε επαγγεικαηηζκφ 

θαη ππεπζπλφηεηα ζην ζρνιείν ηίζεηαη δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

αλαθέξνπλ ζπκπεξηθνξέο ζπλαδέιθσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ φπσο θαπγάδεο, θσλαζθίεο, ιεθηηθή βία, αδηαθνξία γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, επηζεηηθφηεηα, ―θιίθεο‖, απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. 

ην θεθάιαην ―Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία‖ πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα α) αλ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα  πξνθπιάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

πηζαλά πξνβιήκαηα β) αλ ηνπο ππνζηεξίδεη, παίξλεη ην κέξνο ηνπο γ) αλ ηνπο 

ζπλδξάκεη ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηνκία, ζηηο δηελέμεηο κε ηνπο γνλείο. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ζπκπιεξψλνπλ, καδί κε ηηο ππάξρνπζεο, ην πξνθίι ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηνπο Ράπηε θαη Βηηζηιάθε  

(2007), νθείιεη πέξαλ ησλ άιισλ λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε, λα είλαη 

θίινο θαη θαζνδεγεηήο  κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, λα δεκηνπξγεί ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, λα επηδεηθλχεη πξνζδνθίεο πςειήο απφδνζεο, λα αζθεί άξηζηεο 

πξαθηηθέο θαη λα επηδεηθλχεη ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο αμίεο. 

Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηεο έξεπλαο θαηαιφγηζαλ αδηαθνξία, 

απηαξρηθφηεηα, αδηαιιαμία θαη ιεθηηθή βία (θσλέο, θαπγάδεο) ζηνπο/ζηηο 
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δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σαπηφρξνλα αγλννχζαλ ηνλ φξν 

‖κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία‖ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε ηφζν ζηελ απνγείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο φζν θαη 

ζηε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

ην ηξίην κέξνο κε ηίηιν ―Αιιάδνληαο ην ζρνιείν‖ πξνζηίζεηαη ζηελ 

εηζαγσγή ν νξηζκφο ηνπ Υπηήξε (2001:36), φηη ―νξγαλσζηαθή  αιιαγή είλαη ε 

κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε άιιε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε ή κε 

ζρεδηαζκέλε αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε νξγάλσζε απφ εζσηεξηθνχο ή 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο‖. Oη Schermerhorn et al.(2000)  ζπκπιεξψλνπλ φηη ε 

αιιαγή απηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηα κέιε 

ηεο νξγάλσζεο, ζηε δνκή ηεο θαη αθνξά ηφζν ην ζχζηεκα παξαγσγήο φζν θαη ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο αιιαγήο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εξγαιείνπ  ζεψξεζαλ ην ηξίην κέξνο σο ην πην 

ζεκαληηθφ. 

Ζ νξγαλσζηαθή αιιαγή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, δηφηη, φπσο 

αλαθέξεη ν Καλειιφπνπινο (1990),ππάξρεη θφβνο απέλαληη ζην θαηλνχξγην θαη 

άγλσζην, ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηε λέα θαηάζηαζε, θφβνο γηα ηελ απψιεηα 

ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηεο δχλακεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εξγαζηαθή 

ζέζε, αληίζεζε κε ηελ αιιαγή, ιαλζαζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αιιαγήο, ε 

δχλακε ηεο ζπλήζεηαο. Οη Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή (2003), πξνζζέηνπλ 

ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ηελ έιιεηςε πεηζαξρίαο, επηκνλήο, απηνπεπνίζεζεο, 

θηλήηξσλ, ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο. χκθσλα κε ηνλ Hodgetts (1987) ε αληίδξαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή εθδειψλεηαη σο απφξξηςε, αληίζηαζε, αλνρή ή 

απνδνρή. Γηα ηνλ Υπηήξε (2001), νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αληίδξαζεο 

ζηελ αιιαγή κπνξεί λα είλαη ε αλάιπζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, 

ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο αθφκα θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ 

απφ απηή, ε πιήξεο πιεξνθφξεζε, ε παξνρή δπλαηφηεηαο γηα αληηξξήζεηο, ε 
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παξνρή θηλήηξσλ, ε εμαζθάιηζε ζπλαίλεζεο, ρξφλνπ, ε πινπνίεζε κφλν 

αλαγθαίσλ αιιαγψλ θαη ε επηδίσμε νινθιεξσκέλεο αιιαγήο. 

Γηα λα πεηχρεη ε νξγαλσηηθή αιιαγή ζχκθσλα κε ηνλ J. Adams απαηηείηαη 

θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, πίζηε φηη ε αιιαγή είλαη ζσζηή 

θαη εθηθηή, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, εμαζθάιηζε ζηήξημεο θαη κείσζε ή 

θαη εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ, κέηξεζε  θαη έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπο, αλ είλαη αλαγθαίν. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο, ν Υπηήξεο (2001) 

αλαθέξεη φηη θνξείο ηεο είλαη α) ν εγέηεο ν νπνίνο θαηέρεη ηελ πςειφηεξα 

ηεξαξρηθά βαζκίδα θαη αληηιακβάλεηαη πφηε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

αιιαγή, β) νη εθηειεζηέο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αιιαγήο πνπ πινπνηνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο θαη γ) νη ππνζηεξηθηέο ηεο αιιαγήο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ αιιαγή θαη κπνξεί λα είλαη ζηε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο πξνζηίζεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Υπηήξε (2001) πεξηιακβάλεη θαη απηή ζηάδηα, δειαδή ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ,ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ 

κειινληηθφ ζρεδηαζκφ. χκθσλα κε ηνπο Huczynski & Buchanan (2001), νη 

ζηφρνη ηεο αιιαγήο γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, 

ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

πλνδεπηηθή Δπηζηνιή 

 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην ΠΜ ηνπ 

ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε εηδίθεπζε ζηε «Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» εθπνλψ έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα απηή ζεσξείηαη αλαγθαία. Παξαθαιψ λα 

αθηεξψζεηε ιίγν απφ ηνλ ρξφλν ζαο ψζηε λα ζπγθεληξσζεί ην πιηθφ ηεο έξεπλαο. 

 Δμππαθνχεηαη φηη νη απαληήζεηο, ζηηο 24 εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, θαη ζα 

ηεξεζεί απζηεξή ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, απνξία, βξίζθνκαη πάληνηε ζηε 

δηάζεζή ζαο. Ζ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κνπ είλαη: 

dimitriosd032@gmail.com. 

 Δπραξηζηψ ε θ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν θαη ηε δηάζεζή ζαο γηα 

ζπλεξγαζία. 

 

Με εθηίκεζε 

Σζέηζνο  Γεκήηξηνο 

Γάζθαινο  

  

mailto:dimitriosd032@gmail.com
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πγγξαθή θαη επηζηεκνληθή επηκέιεηα 

 

Καηεξίλα Γεσξγαληά 

Καξνιίλα Γνπινπγέξε 

Σζέηζνο Γεκήηξηνο 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο  

 

Anthony Montgomery 

Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη 

ζε Γεκνηηθά ρνιεία 
 

έλα ζύλνιν εξγαιείσλ  

ελεκέξσζεο, δηεξεύλεζεο θαη αιιαγήο 
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Φπρνθνηλσληθνί Κίλδπλνη ζε Γεκνηηθά ρνιεία 

Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη είλαη νη πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο φπσο ε δηνίθεζε, νη θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, θαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, 

πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ςπρνινγηθή ή 

ζσκαηηθή βιάβε ζηα άηνκνπ ςπρνθνηλσληθνί 

θίλδπλνη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ 

αηφκσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ. Οη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη είλαη 

νξγαλσηηθφ δήηεκα θαη φρη αδπλακία ελφο 

αηφκνπ θαη κπνξνχλ αληηκεησπηζηνχλ φπσο 

νπνηνζδήπνηε άιινο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο.Αζζέλεηεο φπσο 

λεπξψζεηο,έιθε,πνλνθέθαινη αιιά θαη απνπζίεο 

απφ ηε δνπιεηά,νθείινληαηζην ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζε ζσκαηηθέο αζζέλεηεο. Ζ 

ζσκαηηθή,ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δχλαηαη λα 

νδεγήζεη  ζε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε. 

πλήζσο, νη δηεπζπληέοθαη νη δηεπζχληξηεο 

δεκνηηθψλζρνιείσλδελ έρνπλ πξνεγνχκελε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε έθζεζή ηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ πνηθίιεη. Μεξηθνί 

κπνξεί λα είραλ ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ 

έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο θαηά ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη 

πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, άιινη φκσο 

κπνξεί λα κελ είραλ ηέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηα. 

Οη άλζξσπνη είλαη ε θπξία πεγή ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Καηαλνψληαο ινηπφλ φηη νη άλζξσπνη 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επηηπρίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δηαθαίλεηαη 

θαη ε αλάγθε δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα.  

 

Σν εξγαιείν 

Σν εξγαιείν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο έρεη 

ηξεηο ζηφρνπο: 

• λα ελεκεξψζεη γηα ηηο ζπλεζέζηεξεο 

απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηνπο πην βνεζεηηθνχο 

πφξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ζε έλα 

δεκνηηθφ ζρνιείν 

• λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν δηεξεχλεζεο 

απαηηήζεσλ θαη πφξσλ ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

• λα παξνπζηάζεη κία ζεηξά απφ βήκαηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε αιιαγήο  

 

Α' κέξνο - Σν άγρνο, νη αηηίεο ηνπ θαη νη 

επηπηώζεηο ηνπ 

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε δνκή ηνπ 

εξγαιείνπ, ην Μνληέιν Δξγαζηαθψλ Απαηηήζεσλ 

θαη Πφξσλ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην εξγαζηαθφ 

άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο 

απνηειέζκαηα ηεο αληζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ έλα 

δεκνηηθφ ζρνιείν πξνζθέξεη. 

 

Β΄Μέξνο - Δξγαζηαθέο Απαηηήζεηο & 

Δξγαζηαθνί Πόξνη 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξγαιείνπ γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πφξσλ πνπ κπνξνχλ 

λα εκθαληζηνχλ ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Γίλνληαη ζχληνκνη νξηζκνί θαη παξνπζηάδνληαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε 

απμεκέλσλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηα 

νθέιε αλ απηέο δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια. 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα νθέιε ησλ 

εξγαζηαθψλ πφξσλ. 

Πέξα απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πφξσλ δίλνληαη θαη 

ζχληνκα εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε είδνο 

απαίηεζεο θαη πφξνπ ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο-

αλαγλψζηεο λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ην 

πεξηγξαθφκελν θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν 

ηνπ. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ είηε 

εζηηάδνληαο ζην άηνκν, είηε ζε νιφθιεξν ην 

ζρνιείν. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ σζηφζν λα ηνληζηεί 

φηη νη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θνκκάηη ηεο δηεξεχλεζεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ζηφρν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο, κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, ή πξντζηακέλνπο. Γηα λα γίλεη κηα 

πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ρξεηάδεηαη κηα 
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ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη 

ζην Γ' κέξνο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ. 

 

Γ’ κέξνο - Αιιάδνληαο ην ζρνιείν 

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξγαιείνπ παξνπζηάδνληαη 

ηα βήκαηα αιιαγήο κε βάζε ηα νπνία έλα 

ζρνιείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη αλ δηαπηζηψζεη 

φηη αληηκεησπίδεη ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Ζ 

δηαδηθαζία αιιαγήο πνπ πξνηείλνπκε βαζίδεηαη 

ζε κηα ζεηξά απφ βήκαηα θαη απαηηεί ηε ελεξγή 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Σν 

πξψην βήκα είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη ην δεχηεξν είλαη 

ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  ζρνιείνπ. 

Πηζηεχνπκε φηη ην Α' θαη Β' κέξνο ζα βνεζήζνπλ 

ηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ έρεη πξφηεξε γλψζε 

πάλσ ζην ζέκα λα θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθφ 

δήηεκα είλαη θαη λα αλαξσηεζεί εάλ νη 

ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη είλαη έλα πξφβιεκα γηα 

ην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεη ή εξγάδεηαη. 

Σν εξγαιείν απεπζύλεηαη ζε: 

 Ηδηνθηήηεο θαη δηεπζπληέο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ 

 Δθπαηδεπηηθνχο θαη εθπξνζψπνπο 

εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

 Τπεχζπλνπο ηκεκάησλ Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

 Τπεχζπλνπο ηκεκάησλ Πξνζσπηθνχ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

 ρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

 Γεκφζηνπο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 Γηαηξνχο εξγαζίαο 

  



 

 

 

87 

Α' κέξνο - Σν άγρνο, νη αηηίεο ηνπ θαη νη επηπηώζεηο ηνπ 

Σν Μνληέιν ησλ Δξγαζηαθώλ Απαηηήζεσλ-Πόξσλ 

Σν κνληέιν ησλ Δξγαζηαθψλ Απαηηήζεσλ-

Πφξσλ ρξεζηκνπνηείηαη λα πεξηγξάςεη ην 

εξγαζηαθφ άγρνο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν 

εξγαδφκελνο θαη ηνπο πφξνπο πνπ ηνπ παξέρνληαη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ,δεκηνπξγείηαη επηβάξπλζε 

θαη πηέζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

εξγαζηαθφ άγρνο. Κάπνηα είδε απαηηήζεσλ 

εκθαλίδνληαη ζε πνιιά επαγγέικαηα, φπσο νη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ν θφξηνο 

εξγαζίαο, φκσο θάζε επάγγεικα είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη ππάξρεη κεγάιε 

πνηθηιίαπαξαγφλησλπνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη 

κφλν ζε κία θαηεγνξίαεπαγγεικάησλ (φπσο ην αλ 

ην επάγγεικά ζαο έρεη λα θάλεη κε ηε βνήζεηα 

άιισλ αλζξψπσλ). Γηα παξάδεηγκα, θαθψο 

ζρεδηαζκέλνη ξφινη ή ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

εμαληινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη νδεγνχλ ζε 

κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηνπο, ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζε πξνβιήκαηα 

πγείαο. Αληίζεηα, νη πφξνη πνπ πξνζθέξνληαη 

κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

απφ ην άγρνο θαη λα πξνάγνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο ε αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη 

ηεο θηλεηνπνίεζεο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ πφξσλ εξγαζίαο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Όκσο δελ ππάξρεη κία ζπληαγή 

γηα φινπο, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα αληηζηνηρνχλ 

θαη λα εθαξκφδνληαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο 

αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ.

 

Επγαζιακέρ Απαιηήζειρ 

Οη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζε 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο ή νξγαλσηηθέο πηπρέο 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ζε ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

εξγαζηαθφ πιαίζην, θαη απαηηνχλ παξαηεηακέλε 

ζσκαηηθή ή/θαη ςπρνινγηθή πξνζπάζεηα ή 

δεμηφηεηεο γηα λα επηηεπρζνχλ νη εξγαζηαθνί 

ζηφρνη θαη λα κελ κεησζεί ε απφδνζε. Οη πηπρέο 

απηέο ηεο εξγαζίαο ελέρνπλ ζσκαηηθά ή 

ςπρνινγηθά θφζηε, φπσο ε θνχξαζε θαη ε επεξε-

ζεηηθφηεηα. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

επαλέιζνπλ απφ ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ θάλνληαο έλα 

δηάιεηκκα, κε ελαιιαγή θαζεθφλησλ, ή κε ηελ 

εθηέιεζε ιηγφηεξν απαηηεηηθψλδξαζηεξηνηήησλ. 

Χζηφζν, φηαλ ε επαλαθνξά απηή είλαη 

αλεπαξθήο ή αλαπνηειεζκαηηθή, δεκηνπξγείηαη 

κία θαηάζηαζε παξαηεηακέλεο ελεξγνπνίεζεο 

πνπ εμαληιεί ζηαδηαθά ηνλ εξγαδφκελν ζσκαηηθά 

ή/θαη ςπρνινγηθά. Ο θφξηνο εξγαζίαο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ, ε ζχγθξνπζε εξγαζίαο θαη 

νηθνγέλεηαο, ε θαθή ζπκπεξηθνξά, ε έιιεηςε 

άλεηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη θάπνηεο απφ ηηο πην 

ζπρλέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα 

αληηκεησπίζνπλ..ηελ Διιάδα ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη «εχθνιν», «ππέξ ηνπ 

δένληνο θαινπιεξσκέλν», «κε παξαγσγηθφ», 

«κε πνιιέο κεηά απνδνρψλ άδεηεο». Γελ 

ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ φκσο φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα είλαη εξεπλεηήο, ζηνραδφκελνο θαη 

κεηαξξπζκηζηήο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα επηδεηθλχεη 

επαγγεικαηηζκφ εληάζζνληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην κε ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

Επγαζιακοί Πόποι 

Οη εξγαζηαθνί πφξνη αλαθέξνληαη ζε 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, νξγαλσηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

κεηψλνπλ ηα ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά θφζηε πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Οη εξγαζηαθνί 

πφξνη δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη επηδξνχλ ζεηηθά ζε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα φπσο ε επεκεξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη 
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κεηξηάδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ. Μέζσ ηεο εξγαζηαθήο 

δέζκεπζεο (κία θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από ελέξγεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα - νη εξγαδόκελνη έρνπλ κία 

αίζζεζε ζύλδεζεο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 

εξγαζία ηνπο θαη βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο 

ηθαλνύο λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε απαίηεζε 

πξνθύςεη) νη πφξνη επεξεάδνπλ δείθηεο φπσο ε 

απνρψξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεκνηηθά ζρνιεία 

πνπ πξνζθέξνπλ πνιινχο πφξνπο πξνάγνπλ ηε 

ζέιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα αθηεξψζνπλ 

πξνζπάζεηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο αλνηρηή επηθνηλσλία, ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, νη ζαθείο ξφινη, ν 

έιεγρνο πηπρψλ ηεο εξγαζίαο απφ ηε κεξηά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ, ε 

ζεηηθή κεηαβίβαζε θαη ππεξρείιηζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ε 

θηιφηηκε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη πφξνη πνπ 

κπνξνχλ  ηα ζρνιεία λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.

 

Δξγαζηαθό Άγρνο - Γηαηί πξέπεη λα καο απαζρνιεί; 

Τι είναι 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο πξνθχπηεη φηαλ νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ 

ππεξβνιηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθαινχλ πίεζε θαη ηδηαίηεξε επηβάξπλζε, 

ρσξίο λα ηνπο παξέρνληαη νη θαηάιιεινη 

εξγαζηαθνί πφξνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Απνηηικέρ επιπηώζειρ 

Ομχ ή βξαρππξφζεζκν ζηξεο πξνθαιεί ηελ 

άκεζε αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο. Δάλ ε απεηιή ή ε 

απαίηεζε πεξάζεη γξήγνξα, ην ζψκα ζπλήζσο 

επηζηξέθεη ζηε θπζηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Χζηφζν, ην παξαηεηακέλν ζηξεο ζρεηίδεηαη κε 

πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο.Μεξηθά απφ ηα πξψηα 

ζπκπηψκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έθζεζε ζε παξαηεηακέλν ζηξεο είλαη: 

σκαηηθά πκπηώκαηα 

 

Πνλνθέθαινη 

Πξνβιήκαηα ζην ζηνκάρη 

Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 

Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ 

Κνχξαζε 

Μπτθνί πφλνη 

Υξφληεο ήπηεο αζζέλεηεο 

Πξνβιήκαηα Τγείαο 

 

Τςειή αξηεξηαθή πίεζε 

Καξδηαθά λνζήκαηα 

Δγθεθαιηθφ 

παζηηθή θνιίηηδα 

Γπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Γηαβήηεο 

Άζζκα 

θειεηηθέο παζήζεηο 

 

Φπρνινγηθά &πκπεξηθνξά πκπηώκαηα 

 

Νεπξηθφηεηα 

Αλεζπρία 

Δπεξεζηζηφηεηα 

Πεζκέλν εζηθφ 

πλαηζζήκαηα ζιίςεο 

Καηαλάισζε αιθνφι &ρξήζε νπζηψλ& 

θαξκάθσλ 

Αίζζεκα αλεκπνξηάο 

Απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

 

Πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο & 

πκπεξηθνξάο 

 

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

Καηάζιηςε 

Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά 

Δλδννηθνγελεηαθή βία 

Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι 

Καηάρξεζε νπζηψλ 
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Οθέλη από ηην ππόλητη ηος επγαζιακού άγσοςρ 

 Μείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαθήο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο 

 Ληγφηεξεο, αζζέλεηεο θαη ρακέλνο ρξφλνο 

 Μεησκέλε ρξήζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, ιηγφηεξεο απνπζίεο θαη ιηγφηεξεο απνρσξήζεηο 

πξνζσπηθνχ 

 Αχμεζε ηεο  παξαγσγηθφηεηαο 

 89Μεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

 Απμεκέλε εξγαζηαθή δέζκεπζε 

 Μείσζε δαπαλψλ γηα ην θξάηνο 

 Βειηησκέλε πγεία θαη επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε 

Τι είναι 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κία 

θαηάζηαζε εμάληιεζεο, ζηελ νπνία ην άηνκν 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσκέλν θαη 

ακθηζβεηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Απνηειείηαη απφ 

ηξεηο δηαζηάζεηο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 

ηνλ θπληζκφ θαη ην αίζζεκα κεησκέλεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα 

έληαζεο, επηβάξπλζεο θαη θπξίσο ρξφληαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφπσζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ππεξεληαηηθή θαη κε πνιιέο απαηηήζεηο 

εξγαζηαθφ θπληζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα 

αδηάθνξε, απφκαθξε ή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ζηνπο 

αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ή 

εμππεξεηεί ,θαη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 

άηνκν ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δνπιεηά 

ηνπ θαη δπζθνιεχεηαη λα βξεη ην λφεκά ηεο. Σν 

αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο 

αλαθέξεηαη ζε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

Μήπυρ ςποθέπεηε από επαγγελμαηική εξοςθένυζη; 

 Έρεηε κία θπληθή ή επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ζαο; 

 Πεγαίλεηε ζηε δνπιεηά ζαο αιιά ζπλήζσο δπζθνιεχεζηε λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε; 

 Έρεηε γίλεη νμχζπκνη ή αλππφκνλνη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπο καζεηέο ζαο 

 Γελ έρεηε ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα λα είζηε ζπλερψο παξαγσγηθφο/ή; 

 Παξνπζηάδεηε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηα επηηεχγκαηά ζαο; 

 Νηψζεηε απνγνεηεπκέλνο/ε γηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ζαο; 

 Υξεζηκνπνηείηε θαγεηφ, λαξθσηηθά ή αιθνφι γηα λα αηζζαλζείηε θαιχηεξα ή απιά γηα λα κελ 

αηζζάλεζηε ηίπνηα; 

 Έρνπλ αιιάμεη νη ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ ή νη δηαηξνθηθέο ζαο ζπλήζεηεο; 

 Έρεηε αλεμήγεηνπο πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζηελ πιάηε ή άιια ζσκαηηθά πξνβιήκαηα; 

 

Ίζυρ να βιώζεηε επαγγελμαηική εξοςθένυζη εάν ζαρ αθοπούν κάποια από ηα παπακάηυ: 

 Έρεηε αθηεξσζεί ηφζν έληνλα ζηελ εξγαζία ζαο πνπ ζαο ιείπεη κηα ινγηθή ηζνξξνπία κεηαμχ 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο 

 Σν επάγγεικά ζαο έρεη λα θάλεη κε ηε βνήζεηα άιισλ αλζξψπσλ (π.ρ. θξνληίδα πγείαο, 

ζπκβνπιεπηηθή ή δηδαζθαιία) 
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 Αηζζάλεζηε φηη έρεηε ιίγν ή θαζφινπ έιεγρν πάλσ ζηε δνπιεηά ζαο θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ 

κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ. 

 Ζ δνπιεηά ζαο είλαη κνλφηνλε, ρανηηθή ή απαηηεί πνιιή ελέξγεηα. 

 Γελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη πεξηκέλνπλ νη άιινη απφ εζάο θαη πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ζαο. 

 Κάπνηνο ζπλάδειθφο ζαο ή ν πξντζηάκελφο ζαο ζάο εθθνβίδεη ή ζαο ππνλνκεχεη. 

 Οη αμίεο ζαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηέο ηνπ εξγνδφηε ζαο ή κε ηνλ ηξφπν πνπ εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο. 

 Ζ δνπιεηά ζαο δελ ηαηξηάδεη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ζαο. 

 Αηζζάλεζηε απνκνλσκέλνη ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο. 
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Β΄Μέξνο - Δξγαζηαθέο Απαηηήζεηο & Δξγαζηαθνί Πόξνη 

 

Απαηηήζεηο 
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Δξγαζηαθή Αλαζθάιεηα 

Τι είναι 

Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα αλαθέξεηαη ζε κία 

γεληθεπκέλε αλεζπρία γηα ην αλ ζα ζπλερίζεη ην 

άηνκν λα έρεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ηεο αζθάιεηαο πνπ βηψλεη έλαο 

άλζξσπνο θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ πξνηηκά. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα κπνξεί 

επίζεο λα εκθαληζηεί θαη ζε έλα θαηλνκεληθά 

αζθαιέο θαζεζηψο απαζρφιεζεο. ηνηρεία πνπ 

εληείλνπλ ή κεηξηάδνπλ ηελ αλεζπρία πνπ 

πξνθαινχλ νη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρεη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη ε ξήμε θαη 

ε παξαβίαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα. Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην 

ππνδειψλεη φηη ν εξγαδφκελνο έρεη πνηθίιεο 

πξνζδνθίεο απφ ην ζρνιείν θαη ην αληίζηξνθν. Οη 

πξνζδνθίεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θακία 

ηππηθή γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, 

αιιά ζηεξίδνληαη ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο 

γηα παξάδεηγκα κία ππφζρεζε, θαη επεξεάδνπλ 

ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ξήμε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ, δειαδή ε αληίιεςε 

ηνπ εξγαδφκελνπ φηη ν εξγνδφηεο ηνπ ή ν 

πξντζηάκελφο ηνπ δελ ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ 

απέλαληί ηνπ, νδεγεί ζε βίσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο δπζαξέζθεηα, πξνδνζία 

θαη ζπκφο. Ζ απαζρνιεζηκφηεηα έρεη ζρέζε κε 

ηηο πηζαλφηεηεο ελφο αηφκνπ λα βξεη κηα ζέζε 

εξγαζίαο ζε άιιν ηνκέα απαζρφιεζεο θαη κπνξεί 

λα κεηξηάζεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Απνηηικέρ επιπηώζειρ 

Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα κεηψλεη ηελ 

επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηελ αθνζίσζε 

ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

απφδνζε. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη κηα 

ζπλερήο εκπεηξία πνπ βηψλεηαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

παξαηεηακέλε αβεβαηφηεηα θαη είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έιιεηςε ειέγρνπ γηα ην 

κέιινλ. Γηα πνιιά άηνκα ε εξγαζία είλαη έλαο 

θεληξηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, αθνχ 

κεηαμχ άιισλ, παξέρεη ηελ θχξηα πεγή 

εηζνδήκαηνο θαη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

επαθέο. Ζ απεηιή ηνπ λα ράζεη θάπνηνο ηε 

δνπιεηά ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνγνήηεπζε θαη 

ηε καηαίσζε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα 

ηνληζηεί φηη αθφκα θαη κφλν ε πξνζδνθία ελφο 

αγρσηηθνχ γεγνλφηνο (π.ρ. πηζαλφηεηα απφιπζεο) 

απνηειεί κία εμίζνπ κεγάιε ή ίζσο θαη 

κεγαιχηεξε πεγή αλεζπρίαο απφ φηη ην ίδην ην 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο (π.ρ. απφιπζε). Ζ ζχγρπζε 

απηή ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο κε απνηέιεζκα ε αλαζθάιεηα λα 

είλαη επηβαξπληηθή. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα 

ε πεξηφδνπο αιιαγψλ φηαλ ε αλεζπρία 

εμαηηίαο ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο είλαη 

αλαπφθεπθηε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

αίζζεζεο έιιεηςεο ειέγρνπ. Γξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηνπ 

είδνπο έιεγρν ζηελ θαηάζηαζε θαη δξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο αζάθεηαο είλαη 

επσθειείο, δεδνκέλνπ φηη βειηηψλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη εληζρχνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,επαλαθέξνληαο ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ ελέξγεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

θαζήθνληά ηνπο. 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτθ δουλειά ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Δξγαζηαθή Αλαζθάιεηα - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο  

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Δίλαη πηζαλφ φηη ζχληνκα θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζην 

ζρνιείν ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 
   

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπο ζην επάγγεικα.. 
   

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν αλεζπρνχλ εμαηηίαο ηεο 

πηζαλφηεηαο απφιπζήο ηνπο 
   

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν αλεζπρνχλ γηα ην φηη 

ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα ςάρλνπλ γηα θαηλνχξηα δνπιεηά 
   

Ζ επεξρφκελε αμηνιφγεζε ζα νδεγήζεη θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έμνδν απφ ην επάγγεικα 

 

   

Ζ πηζαλφηεηα εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο είλαη κε 

δηαρεηξίζηκε θαηάζηαζε απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζρνιείν,πξνθαιψληαο έληνλν ζηξεο 

 

   

 

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ εργαςιακι αναςφάλεια είναι 

ζνα κζμα για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Τπεξβνιηθόο Φόξηνο Δξγαζίαο 

Τι είναι 

Ο φξνο θφξηνο εξγαζίαο αλαθέξεηαη γεληθά 

ζηελ πνζφηεηα ηεο ζσκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

εξγαζίαο πνπ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

εθηειέζνπλ παξακέλνληαο απνηειεζκαηηθνί θαη 

ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δηθή ηνπο πγεία 

θαη αζθάιεηα ή ησλ άιισλ. Ο ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

ππεξβνιηθή πίεζε ρξφλνπ, ηα πνιιαπιά 

θαζήθνληα θαη ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη. ε έλα δεκνηηθφ 

ζρνιείν ν θφξηνο εξγαζίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ζε φια φζα θαινχληαη  νη εθπαηδεπηηθνί λα 

εθαξκφζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

φπσο λα θαηαλνήζνπλ, λα απνδερζνχλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηηο 

εμεηάζεηο, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία, ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία. 

Απνηηικέρ επιπηώζειρ 

Ο ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο πνπ νη 

εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο, φπσο: ρακειή απηνεθηίκεζε, ζηξεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κεησκέλε απφδνζε 

ζηελ εξγαζία, θνχξαζε, κεησκέλε εξγαζηαθή 

δέζκεπζε, κεησκέλε θηλεηνπνίεζε θαη κεησκέλε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα, πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, παξάπνλα  απφ καζεηέο,γνλείο. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ππεχζπλνη γηα ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα λα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ  αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζπζηεκαηηθά 

ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο. Έλαο πηζαλφο 

ηξφπνο γηα λα δηεπζεηεζεί ε ππεξβνιηθή εξγαζία 

είλαη ε κείσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ή θαη ν 

επηκεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Έλαο 

δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 

πνηνο ππάιιεινο κπνξεί λα αλαιάβεη ηα 

θαηάιιεια θαζήθνληα. Με ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

θαζεθφλησλ επσθεινχληαη φινη, γηαηί ε κείσζε 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζε θάπνηνπο ππαιιήινπο 

θαη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άιινπο, θαζηζηά 

φιε ηελ νκάδα ή ην ζρνιείν πην απνδνηηθφ. 

Δπίζεο, ε αλάζεζε θαζεθφλησλ κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηνπο δηεπζπληέο απφ ην λα 

επηβαξχλνληαη ππεξβνιηθά νη ίδηνη θαη κπνξεί λα 

ηνπο επηηξέςεη λα επηθεληξσζνχλ ζε δεηήκαηα 

δηνίθεζεο. Απηφ πνπ πνιινί δηεπζπληέο δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ είλαη φηη ε αλάζεζε 

θαζεθφλησλ είλαη επσθειήο θαη γη‘ απηφλ πνπ ηα 

αλαιακβάλεη. Οη δηεπζπληέο ζπρλά αηζζάλνληαη 

φηη αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη πνιιά θαζήθνληα 

θαη ιχλνληαο κφλνη ηνπο φια ηα ζέκαηα βνεζνχλ 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ έλαο δηεπζπληήο δελ 

αλαζέηεη θαζήθνληα ζηελ νκάδα ηνπ, ε νκάδα 

αηζζάλεηαη ζπρλά φηη ππνηηκάηαη. Αλ ν 

δηεπζπληήο έρεη ρακειέο απαηηήζεηο θαη 

πξνζδνθίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη δελ 

ηνπο εκπηζηεχεηαη φηη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

θάπνηεο επζχλεο, απηνί ηείλνπλ λα επηβεβαηψζνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο απηέο. 

 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 

  



πκκεηνρηθή Πξφιεςε Φπρνθνηλσληθψλ Κηλδχλσλ ζε Γεκνηηθά ρνιείαο 95 

 

 

Τπεξβνιηθόο Φόξηνο Δξγαζίαο - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ην ζρνιείν ζαο 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο  

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη ππεξθνξησκέλνη κε ηα 

θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαιάβεη 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ δνπιεηά γηα ην ζπίηη ή πάληα 

δνπιεχνπλ κέρξη αξγά  
   

Οη δηεπζπληέο έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο απφδνζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 
   

Οηεθπαηδεπηηθνίληψζνπλφηηδελκπνξνχλλαπάξνπλάδεηαρσξί

ολαεπηβαξπλζείην ζρνιείν 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  αηζζάλνληαη φηη είλαη δχζθνιν λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα εάλ έρνπλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα πνπ ζα έπξεπε 

ή ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ άιινη ή ν δηεπζπληήο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αλαληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηηο δηδαθηηθέο  ψξεο θαη ηε δηδαθηέα χιε 

 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνζζέηνπλ θφξην εξγαζίαο 

 
   

 

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι ο υπερβολικόσ φόρτοσ εργαςίασ 

είναι ζνα κζμα για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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πλαηζζεκαηηθή Δξγαζία 

Τι είναι 

Ο φξνο ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεη ην 

βαζκφο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά νη εξγαδφκελνη θαη 

εθείλσλ πνπ ε εξγαζία ηνπο απαηηεί είηε λα 

εθθξάζνπλ είηε λα θαηαπηέζνπλ/ απνθξχςνπλ. 

Χο  ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία νξίδνπκε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο δεκφζηαο παξαηεξνχκελεο έθθξαζεο ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηέιλνπλ ξεηά θαη 

άξξεηα κελχκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επεκεξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο απαηηείηαη ςπρνινγηθή 

πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο ψζηε λα "ξπζκίζνπλ" 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Πξαθηηθά, 

απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη είηε 

(α) λα εθθξάδνπλ κφλν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

είηε (β) λα απνθξχπηνπλ ή λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Κάπνηνη 

εξγαδφκελνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαιχπηνπλ ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνζπνηνχληαη επηθαλεηαθά ηα απαηηνχκελα απφ 

ην επάγγεικά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ελψ άιινη 

αιιάδνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, 

επζπγξακκηδφκελνη κε απηά πνπ απαηηεί ε 

εξγαζία ηνπο. 

Απνηηικέρ επιπηώζειρ 

Ηδηαίηεξα πςειή ζπζρέηηζε έρεη βξεζεί κεηαμχ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο. πλέπεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηα πςειά 

επίπεδα ζηξεο θαη καθξνπξφζεζκα ην εξγαζηαθφ 

άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ε κεησκέλεθηλεηνπνίεζε, νη 

απμεκέλεο κέξεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, ε 

κεησκέλε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά απνρψξεζεο απφ ηελ 

εξγαζία. Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα λα ειέγρνπλ νη 

εξγαδφκελνη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ψζηε λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο ξφινπ, πξνθαιεί εξγαζηαθφ 

άγρνο. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα

Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο 

θαη γηα ην ίδην ην άηνκν θαη γηα ην ζρνιείν, 

θαζψο επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, θαη παξάιιεια 

απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία. 

Δπίζεο, φζν πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο, απζεληηθφηεηαο θαη ζεβαζκνχ 

πνπ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ,ηφζν πεξηζζφηεξν καζαίλνπλ. 

 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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πλαηζζεκαηηθή Δξγαζία - Γηεξεύλεζε 

 
 
 
 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 
Γελ 

γλσξίδσ 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα ψζηε λα κελ 

εθθξάζνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε δνπιεηά πξνζπνηνχληαη φηη 

δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ληψζνπλ. 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί θξχβνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα  
   

Δθπαηδεπηηθνί θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα ψζηε λα δείρλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζηε δνπιεηά 
   

Δθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα βηψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ απαηηνχληαη ζηε δνπιεηά ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί αδηαθνξνχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ  απέλαληη ζηνπο καζεηέο 
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ ςυναιςκθματικι εργαςία 

είναι ζνα κζμα για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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πγθξνύζεηο 

Τι είναι 

Οη ζπγθξνχζεηο είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν, 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο, φηαλ πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη δνπιεχνπλ καδί. Ώο  

ζχγθξνπζε νξίδεηαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

εθδειψλεηαη κε αζπκβαηφηεηα, δηαθσλία ή 

αληίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. Οη 

δηαθνξέο θαη ε πνηθηιία ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζπρλά ηνπο νδεγνχλ 

ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηνχλ κηα θαηάζηαζε. ην ρψξν 

εξγαζίαο παξαηεξνχληαη ηξία είδε ζπγθξνχζεσλ: 

α) ζπγθξνχζεηο ζρεηηθέο κε ην έξγν, β) 

ζπγθξνχζεηο ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νκάδαοθαη γ) δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο. Δλψ ε 

πνηθηινκνξθία ηεο νκάδαο θαη νη δηαθνξέο 

απφςεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπγθξνχζεηο 

ζρεηηθέο κε ην έξγν, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, νη ζπγθξνχζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα είλαη 

επηδήκηεο ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν θαη ζε 

αηνκηθφ επίπεδν. 

 Επιπηώζειρ

Οη ζπγθξνχζεηο ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νκάδαο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο δελ 

πηννχλ κφλν ην εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά κπνξνχλ λα είλαη επηδήκηεο θαη 

γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, αλ νη ζπγθξνχζεηο 

απηέο παξαηεξεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

γνλείο ηνπο, ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ή ηνλ 

πξντζηάκελν. Ζ θαθή δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο 

ζπρλά πξνθαιεί ηξηβέο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη κπνξνχλ λα 

θαηαζηξέςνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Οη 

ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε δέζκεπζε θαη 

παξαγσγηθφηεηα, απμεκέλν άγρνο, απνπζίεο 

ιφγσ αζζέλεηαο, ηππηθή παξνπζία. Ζ πξφθιεζε 

ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ έγθεηηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εκπιεθφκελνη επηιέγνπλ λα 

ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Κξπθέο ζπγθξνχζεηο, πνπ είηε 

θαηαπηέδνληαη είηε αγλννχληαη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ δπζαξέζθεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θιίθεο θαη 

αληαγσληζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα  

Απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλερίδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο εμνηθνλνκψληαο 

ρξφλν θαη δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Με ηελ εθκάζεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ 

νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Οη δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ επηηξέπνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Απηφ 

επηηξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ξνή ηεο εξγαζίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα παξαθσιπζεί απφ άιπηεο 

ζπγθξνχζεηο.Όινη νη εθπαηδεπηηθνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

πξντζηάκελσλ, είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαζψο καζαίλνπλ πσο 

αηζζάλνληαη θαη ζθέθηνληαη νη ζπλάδειθνί ηνπο, 

αιιά θαη ην πσο λα αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. 

 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ.

  



πκκεηνρηθή Πξφιεςε Φπρνθνηλσληθψλ Κηλδχλσλ ζε Γεκνηηθά ρνιείαο         99 

 

πγθξνύζεηο - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Τπάξρεη ζπρλά έληαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξέο 

ζηηο αμίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
   

Τπάξρεη ζπρλά ζπκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο    

Τπάξρεη αδπλακία ζπλεξγαζίαο ιφγσ ζπρλψλ 

ζπγθξνχζεσλ 
   

Τπάξρνπλ ζπρλά δηαθσλίεο γηα ην πσο πξέπεη λα γίλνπλ ηα 

πξάγκαηα 
   

Τπάξρνπλ ζπρλά πξνζηξηβέο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ 
   

Τπάξρνπλ ζπρλά δηαθσλίεο εμαηηίαο πξνζσπηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
   

Τπάξρνπλ ζπρλά δηαθσλίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζχγθξνπζε    

Οη ζπγθξνχζεηο δελ δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά     

Οη ζπγθξνχζεηο είλαη ζπρλέο θαη έληνλεο 

 
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι οι ςυγκροφςεισ είναι ζνα κζμα 

για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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ύγθξνπζε Δξγαζίαο Οηθνγέλεηαο 

Τι είναι 

Τπάξρεη πιένλ κία ιεπηή γξακκή κεηαμχ ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ζεσξείηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη 

ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ δελ 

είλαη.Σα φξηα είλαη αζαθή. Ζ ζχγθξνπζε 

εξγαζίαο νηθνγέλεηαο είλαη κηα πεγή άγρνπο πνπ 

πνιινί εξγαδφκελνη βηψλνπλ, αθνχ νη άλζξσπνη 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο, θαη 

φηαλ κεγάια πνζά απηήο αθηεξψλνληαηζε έλα 

ξφιν ειάρηζηε είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε 

άιινπο. Γειαδή, μνδεχνληαο ηελ ελέξγεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο κεηψλεηαη ε ελέξγεηα πνπ 

κπνξεί λα δαπαλεζεί ζηελ νηθνγέλεηα. Οκνίσο, 

μνδεχνληαο ελέξγεηα ζηελ νηθνγέλεηα κεηψλεηαη ε 

δηαζέζηκε γηα ηελ εξγαζία. Οη άλζξσπνη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλνπο γλσζηηθνχο πφξνπο θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο 

απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο 

ησλ δχν απηψλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ ηνκέσλ 

δεκηνπξγψληαο εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ξφισλ. Ζ 

παξεκβνιή απηή ησλ επζπλψλ ηνπο ελφο ηνκέα 

ζηνλ άιινλ πξνθαιεί ηξηψλ εηδψλ ζπγθξνχζεηο: 

(α) ζχγθξνπζε εμαηηίαο ησλ ρξνληθψλ 

πεξηζσξίσλ, (β) ζχγθξνπζε εμαηηίαο ηεο πίεζεο 

θαη ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιεί ν έλαο ξφινο 

ζηνλ άιινλ θαη (γ) ζχγθξνπζε εμαηηίαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηνπο δχν ξφινπο. 

Απνηηικέρ επιπηώζειρ

Οη εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ πςειά επίπεδα 

ζχγθξνπζεο εμαηηίαο ηεο παξεκβνιήο ηεο 

εξγαζίαο ζηελ νηθνγέλεηα ή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

εξγαζία είλαη πην πηζαλφ λα ππνθέξνπλ απφ 

θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο ζε πςειφ 

βαζκφ. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεσλ ζην ζηξεο 

θαη ηελ θαηάζιηςε. Οη εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ 

πςειά επίπεδα ζχγθξνπζεο εξγαζίαο νηθνγέλεηαο 

είλαη ηξεηο θνξέο πην πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ 

θάπνηνπ είδνπο ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζε 

ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ βηψλνπλζχγθξνπζε. 

Αθφκα πην δξακαηηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη ηα 

άηνκα πνπ βηψλνπλ πςειά επίπεδα ζχγθξνπζεο 

νηθνγέλεηαο εξγαζίαο έρνπλ ζρεδφλ ηξηάληα 

θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηνπ είδνπο ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ βηψλνπλ 

απηφ ην είδνο ζχγθξνπζεο. Με ην λα κελ 

ππνζηεξίδεηαη ε ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο, κεγαιψλεη ε επηβάξπλζε  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα  

Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ζην ζέκα ηζνξξνπίαο 

εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο αθνξά πνιιαπιέο 

νκάδεο φπσο παηέξεο θαη κεηέξεο, κνλνγνλεïθέο 

νηθνγέλεηεο, εξγαδφκελνπο πνπ θξνληίδνπλ 

ειηθησκέλνπο ζπγγελείο, ή αθφκε θαη 

εξγαδφκελνπο νη νπνίνη απιά ζέινπλ κεγαιχηεξε 

επειημία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Αλαγλσξίδνληαο απηήλ ηελ αλάγθε θαη 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν 

λα είλαη θαη θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο αιιά θαη 

βνεζεηηθνί ζηελ νηθνγέλεηάο ηνπο, πέξαλ ηνπ φηη 

είλαη κία παξνρή πνπ νη εηαηξείεο κπνξνχλ 

δψζνπλ αιηξνπηζηηθά, έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηε κείσζε ηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αθνζίσζεο πξνο απηήλ. 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ ; 
Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ.
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ύγθξνπζε Δξγαζίαο Οηθνγέλεηαο - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Ζ δνπιεηά θξαηάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο καθξηά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

   

Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί  επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη απφ ηε 

δνπιεηά ζπρλά αηζζάλνληαη πνιχ θνπξαζκέλνη γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

   

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθά 

απνζηξαγγηζκέλνη φηαλ επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη απφ ηε 

δνπιεηά. 

   

Δμαηηίαο ηεο πίεζεο ζηε δνπιεηά, νη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

πνιχ αγρσκέλνη γηα λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ. 
   

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αλαγθαίεο 

ζηε δνπιεηά δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζην ζπίηη. 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ ζπρλά δνπιεηά γηα ην ζπίηη 

 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί κηινχλ ζπλέρεηα γηα ηε δνπιεηά ηνπο ζην 

ζπίηη 

 

   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ ςφγκρουςθ εργαςίασ 

οικογζνειασ είναι ζνα κζμα για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Αγέλεηα 

Τι είναι 

Αγέλεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη ε 

πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε έιιεηςε 

δηαθξηηηθφηεηαο ή/θαη ε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ θαη αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ηνπ ζεβαζκνχ. Δίλαη κία 

ρακειήο έληαζεο απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά κε 

αζαθή πξφζεζε λα βιάςεη ηνλ άιινλ. Ζ αγελήο 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη εζθεκκέλε, αιιά 

επίζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε άγλνηα, 

παξάβιεςε ή ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

αζάθεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αηφκνπ πνπ 

επηδεηθλχεη ηελ αγελή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ απνδέθηε θαζψο δελ 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ θαηάζηαζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ μέξεη πσο λα αληηδξάζεη. 

Απνηηικέρ επιπηώζειρ 

Πξάμεηο αγέλεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ππνλνκεχνπλ θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επεκεξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε αγελή ζπκπεξηθνξά, εθδειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν άγρνο, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηα, κεησκέλε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη κεησκέλε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεκεξία. 

Αθφκα θη αλ ε αγέλεηα είλαη ρακειήο έληαζεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο 

φηαλ έλαο εξγαδφκελνο βηψλεη αγελή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε αθφκε 

κεγαιχηεξε αγέλεηα, δεκηνπξγψληαο έλαλ θχθιν 

αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ. 

Ζ αγέλεηα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζην 

ζρνιείν εθηφο απφ ην ζχκα. Έλα δπζάξεζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα πξνθαιέζεη 

δπζαξέζθεηα θαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

απνπζηψλ, ηελ θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνρσξήζεσλ απφ ηελ 

εξγαζία, ηε κείσζε ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

αγέλεηα ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη δαπαλεξή ηφζν 

γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ην ζρνιείν. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα  

Μηα επηρείξεζε πνπ πξνιακβάλεη ή 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα πεξηζηαηηθά 

αγέλεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, δεκηνπξγεί θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ, θάηη πνπ δξα 

πξνζηαηεπηηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ ληψζνπλ φηη αληηκεησπίδνληαη 

κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ είλαη πην 

παξαγσγηθνί θαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ εξγαζία, 

θαη έρνπλ πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε. Δπίζεο, ε 

πξφιεςε θαη ε δηαρείξηζε ηεο αγέλεηαο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ζεηηθά ηε θήκε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ.
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Αγέλεηα - Γηεξεύλεζε 

 

Επιλέξτε επίπεδο εστίασης: άτομο, σχολείο 
 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ιίγε ζεκαζία ζηηο απφςεηο άιισλ 

ζπλαδέιθσλ 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ππνηηκεηηθά ή αγελή ζρφιηα γη‘ 

άιινπο ζπλαδέιθνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί απνθαινχλ κε ππνηηκεηηθέο πξνζθσλήζεηο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο είηε δεκνζία είηε θξπθά 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  αγλννχλ ή απνθιείνπλ άιινπο 

εξγαδφκελνπο φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα δνπιεηάο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  ππνηηκνχλ ή ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο 

ζπλαδέιθσλ ηνπο  
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  δελ κηινχλ ζε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο    

Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ αζηεία ζε βάξνο άιισλ εξγαδφκελσλ    

Οη εθπαηδεπηηθνί  θσλάδνπλ ή βξίδνπλ άιινπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο 

 

   

Οη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν, 

ππνηηκνχλ, ακθηζβεηνχλ ή αγλννχλ ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο, 

σξνκίζζηνπο, ή απνζπαζκέλνπο 

 

   

Ζ αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε ζπλαδέιθνπο 

είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζην ζρνιείν 
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ αγζνεια είναι ζνα κζμα για το 

οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41.  
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Έιιεηςε άλεηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

Τι είναι

Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά (απφδνζε, ζπλαηζζήκαηα, ζηξεο, 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά) ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

είλαη ν ήρνο (ζφξπβν, κνπζηθή), ε ζεξκνθξαζία 

(δέζηε, θξχν), ν αέξαο (κφιπλζε, θαζαξή 

αηκφζθαηξα), ην θσο (θσο ηνπ ήιηνπ, παξάζπξα, 

ζέα), θαη ν ρψξνο. Ζ πςειή ππθλφηεηα 

εξγαδνκέλσλ (δειαδή ην πφζνη εξγαδφκελνη 

κνηξάδνληαη έλαλ δεδνκέλν ρψξν) θαίλεηαη φηη 

καθξνρξφληα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απφδνζε. 

Οη ζπληειεζηέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ είλαη ην θπζηθφ 

θαη πιηθφ πεξηβάιινλ, ν ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο, ε πγηεηλή θαη ε θαζαξηφηεηα. 

 Επιπηώζειρ

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Κάπνηεο 

θνξέο είλαη άκεζεο αιιά ζπρλά εθδειψλνληαη 

καθξνπξφζεζκα, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ 

εχξεζε ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 

επηπηψζεηο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ απφδνζε είλαη 

εκθαλείο θαζψο ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απμάλεηαη θαη 

έξεπλεο δείρλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θπξίσο ζε άηνκα κε ζχλζεην 

έξγν. Ο παξάγνληαο θσο απνηειεί πξφβιεκα 

θπξίσο φηαλ είλαη πνιχ ηζρπξφο ή αθαηάιιεια 

ηνπνζεηεκέλνο. Αζζέλεηεο ή ηξαπκαηηζκνί πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζπρλά επηδήκηνη θαη 

γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. 

Οθέλη αν διασειπιζηείηε ή ππολάβεηε αςηό ηο ππόβλημα 

Σν θπζηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εξγάδνληαη 

νη άλζξσπνη κπνξεί λα απνηειέζεη είηε απαίηεζε 

είηε πφξν εξγαζίαο. Οη άλεηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη ρψξνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε. Σν θπζηθφ 

θσο απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Παξφια απηά ην ηδαληθφ επίπεδν θσηηζκνχ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ην έξγν πνπ εθηειείηαη. 

Δπηπξνζζέησο, ε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο (π.ρ. δηαθνζκψληαο ή 

ηνπνζεηψληαο πξνζσπηθά αληηθείκελα) ζπλδέεηαη 

κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ επηζπκία ησλ 

αλζξψπσλ λα βνεζά ν έλαο ηνλ άιιν. 

 

Ζχετε παρατθριςει κάτι παρόμοιο ςτο ςχολείο ςασ; 

Εάν ναι, προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Έιιεηςε άλεηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο  

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Τπάξρεη ειιηπήο θσηηζκφο.    

Τπάξρεη έιιεηςε θπζηθνχ θσηφο.    

Τπάξρνπλ πςειά επίπεδα ζνξχβνπ.    

Τπάξρεη θαθήο πνηφηεηαο αέξαο θαη έιιεηςε εμαεξηζκνχ.    

Οη θαξέθιεο θαη ηα γξαθεία πξνθαινχλ δπζθνξία.    

Τπάξρεη ζπλσζηηζκφο εξγαδνκέλσλ.    

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη πνιχ πςειή ή πνιχ ρακειή.    

Ο ρψξνο δελ είλαη θαζαξφο.    

Οη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ζην ρψξν. 
   

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο 

αηνκηθήο πγηεηλήο 
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ ζλλειψθ άνετου εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ είναι ζνα κζμα για το οποίο κα πρζπει να κάνετε κάτι;  

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Αλνηρηή Δπηθνηλσλία 

Τι είναι 

Ζ επηθνηλσλία επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηε 

κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ αλνηρηή, θάζεηε θαη 

νξηδφληηα επηθνηλσλία παξέρεη πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη επθαηξίεο γηα λα εθθξάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ζπρλφηεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη κε ηελ ελεκέξσζε γηα 

ηελ απφδνζε, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεοηνπ 

ζρνιείνπ. ε έλα αλνηθηφ θιίκα επηθνηλσλίαο νη 

ακπληηθνί θξαγκνί (φπσο ν θφβνο λα εθθξάζνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ζθέςεηο ηνπο) δελ είλαη 

έληνλνη θαη δεκηνπξγείηαη έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αίζζεζε 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Ζ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα δελ 

δεκηνπξγεί δπζθνξία. Ζ αλνηρηή επηθνηλσλία 

δεκηνπξγεί ηε βάζε ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη 

πξφζπκνη λα αληαιιάμνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο, 

αθφκε θαη αλ νη ηδέεο είλαη ελάληηα ή 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ ζρνιείνπ ή άιισλ 

ζπλαδέιθσλ. Ζ αλνηρηή επηθνηλσλία δχλαηαη λα 

ιάβεη ηε κνξθή ηεο κε ιεθηηθήο(θηλήζεηο ησλ 

ρεξηψλ, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ),ηεο 

πξνθνξηθήο (δηάινγνο, νκηιίεο), ηεο γξαπηήο 

(ζεκεηψκαηα,αλαθνξέο),ηεο αθνπζηηθήο 

(ηειέθσλν) θαη ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

Οθέλη 

Έλαο νξγαληζκφο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

επηθνηλσλία επσθειείηαη απφ ηε δηαηχπσζε 

πνηθίισλ απφςεσλ. Ζ έιιεηςε αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θηιηξάξηζκα 

ησλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή ην άηνκν πνπ παξέρεη 

ηηο πιεξνθνξίεο λα ηηο παξνπζηάδεη έηζη ψζηε λα 

είλαη πην επηζπκεηέο ζηνλ παξαιήπηε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ φκσο νη πιεξνθνξίεο ζηξεβιψλνληαη. 

Ζ έιιεηςε αλνηρηήο επηθνηλσλίαο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζνξπβήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ελφο ζρνιείνπ θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζησπή, πνπ επίζεο είλαη κία ηζρπξή κνξθή 

επηθνηλσλίαο, θαζψο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη αγρσκέλνη θαη θνβνχληαη λα 

κηιήζνπλ, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζαξέζθεηα, δηαθσλία, απνγνήηεπζε ή ζπκφ. Ζ 

νξγαλσζηαθή ζησπή έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

απφδνζε, ζηελ πξφζεζε απνρψξεζεο, ζηα 

θίλεηξα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

Γεκηνπξγψληαο φκσο έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο 

θαη ππνζηήξημεο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην 

πηζαλφ λα ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επηζεκαίλνπλ 

πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο. Μέζσ ζπζηεκάησλ 

αλνηρηήο επηθνηλσλίαο πνπ αληαλαθινχλ ηηο 

βαζηθέο αμίεο κηαο θνπιηνχξαο πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ 

αλεθηηθφηεηα, κεηψλεηαη ε δεκηνπξγία άηππσλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ην 

θνπηζνκπνιηφ, ην νπνίν ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηα 

πξνβιήκαηα λα κείλνπλ ζηε ζθαίξα ηεο άηππεο 

επηθνηλσλίαο θαη λα κελ αληηκεησπηζζνχλ. Με 

ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία απμάλνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δίλεηαη ειεπζεξία έθθξαζεο ρσξίο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ θέξλεη ε ηεξαξρία.Ζ αλνηρηή 

επηθνηλσλία θαη ε ζπρλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθέο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, απμάλνπλ ηελ ηαχηηζε κε ην ζρνιείν θαη 

εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ 

φηη ππάξρεη αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ 

θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα ηηο αιιαγέο, εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν 

ζε απηέο θαη αληηκεησπίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά 

ηνπο ζηξεζνγφλνπο  παξάγνληεο. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Αλνηρηή Δπηθνηλσλία - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Ζ δηνίθεζε είλαη αλνηρηή θαη εηιηθξηλήο φηαλ επηθνηλσλεί 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ηεο 
   

Ζ δηνίθεζε ιακβάλεη ππ φςηλ ηεο ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
   

Ζ δηνίθεζε ελεκεξψλεη πξνθαηαβνιηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αιιαγέο πνπ ζα ηνπο επεξεάζνπλ 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ εχθνια λα επηθνηλσλνχλ ηηο 

ηδέεο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε δηνίθεζε 
   

Οη πξντζηάκελνη αθνχλ απηά πνπ έρνπλ λα πνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί 
   

Δλζαξξχλνληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο    

Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη άλεηα λα κηιήζνπλ κε 

εηιηθξίλεηα 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί δε θνβνχληαη ηελ απνδνθηκαζία θαη ηελ 

θξηηηθή  φηαλ επηθνηλσλνχλ ηηο απφςεηο ηνπο 

 

   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ ανοιχτι επικοινωνία είναι ζνα 

κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Τι είναι 

Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ζην ρψξν εξγαζίαο 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πνιιαπιέο πεγέο, 

φπσο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο,ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ηα ζσκαηεία θαη ηηο επηηξνπέο εξγαδνκέλσλ θαη 

δηαθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ππνζηήξημεο 

πνπ θπκαίλνληαη απφ γεληθή ππνζηήξημε κέρξη 

ππνζηήξημε ζρεηηδφκελε κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Γεληθή ππνζηήξημε είλαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη ε 

ππεξεζία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επεκεξία ηνπο 

γεληθά, παξέρνληάο ηνπο ζεηηθέο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη εξγαζηαθνχο πφξνπο. Ζ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ζρεηηδφκελε κε θάπνην 

έξγν πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή πφξσλ ψζηε λα 

εληζρπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ απαηηείηαη 

απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο αληαγσληζκφο θαη ε 

έιιεηςε θνηλψλ ζηφρσλ απνηεινχλ εκπφδηα ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε δηαθξίλεηαη 

ζηελ αληηθεηκεληθή, εθείλε πνπ ιακβάλεη ην 

άηνκν ζηελ πξάμε- θαη ζηελ ππνθεηκεληθή-πνπ 

αθνξά ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ππνζηήξημεο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Οθέλη 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

εληφο ηεο εξγαζίαο έρεη νθέιε ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ην ζρνιείν ζπλνιηθά. 

Ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη θνηλνί ζηφρνη κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ, 

ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία θαη βνεζψληαο ην 

ζρνιείν λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ 

θαιή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βνεζάεη ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ 

θαη ηδεψλ επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα εξγάδνληαη 

πην απνηειεζκαηηθά. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζην ρψξν εξγαζίαο απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

κηαο δπλαηήο θαη ελσκέλεο νκάδαο, θαζψο νη 

εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ ν έλαο ζηνλ άιιν θαη αηζζάλνληαη 

εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο θνπιηνχξαο 

ζην ζρνιείν. Οη εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη δεζκεπκέλνη κε ηελ εξγαζία 

ηνπο. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ζπλδέεηαη επίζεο 

κε κείσζε ηνπ απνπζηάζνπ θαη ηεο πξφζεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα θχγνπλ απφ ην ζρνιείν θαζψο 

επίζεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θαιή ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηψλεη ην 

ζηξεο, ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ επιχείρθςθ;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ.  
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Κνηλσληθή Τπνζηήξημε - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Οη εθπαηδεπηηθνί  κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο 

πξντζηάκελνπο ηνπο φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη 
   

Οη δηεπζπληέο ππεξαζπίδνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ 

ρξεηάδεηαη 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί εκπηζηεχνληαη ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο     

Οη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη νη πξντζηάκελνη ηνπο 

εκπηζηεχνληαη 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη αλ ρξεηαζηνχλ βνήζεηα ζε 

θάπνην έξγν έρνπλ θάπνπ λα απεπζπλζνχλ 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη ην ζρνιείν λνηάδεηαη γηα 

απηνχο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  ληψζνπλ φηη ππάξρεη θαηαλφεζε    

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ κοινωνικι υποςτιριξθ είναι 

ζνα κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Δξγαζηαθόο έιεγρνο / Απηνλνκία / Δπαλαζρεδηαζκόο ηεο Δξγαζίαο 

Τι είναι 

Δξγαζηαθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο ν έιεγρνο πνπ 

αζθνχλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο. Απηνλνκία είλαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα ειέγρνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Αλάινγα κε ηελ 

επηρείξεζε θαη ηνλ θιάδν, ε απηνλνκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο έξγνπ, ξφινπ ή πειαηψλ. 

Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο είλαη νη αιιαγέο 

πνπ νη εξγαδφκελνη θάλνπλ ζε ζρέζε κε ην έξγν 

ηνπο ή κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο. Οη 

αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην έξγν πεξηγξάθνπλ ηελ 

αιιαγή ηνπ είδνπο ή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θάπνηνο αλαιακβάλεη 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο εθηειεί. Ζ 

αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πεξηιακβάλεη ην 

λα ζέζεηο εξγαδφκελνο δηαθξηηά φξηα αλαθνξηθά 

κε ην κε πνηνπο αιιειεπηδξά ελψ θάλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ. Ο επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ θαιχπηεη 

ηελ αλάγθε ησλ εξγαδφκελσλ λα έρνπλ θάπνηνπ 

είδνπο έιεγρν ζηε δνπιεηά ηνπο θαη λα 

απνθχγνπλ ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ απηήλ. Ζ 

δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα πξνζαξκφζνπλ 

ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν θαη εληζρχεη ηε ζεηηθή 

εξγαζηαθή ηαπηφηεηα.Ζ απηνλνκία είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ επεξεάδεη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπ, ηα επίπεδα άγρνπο θαη ηα 

θίλεηξα ζηελ εξγαζία ηνπ. ρεηίδεηαη κε ηελ 

ειεπζεξία επηινγψλ θαη πξάμεσλ πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα κπνξεί λα δξάζεη 

απηφλνκα κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο,  λα 

είλαη ειεχζεξνο θαη ππεχζπλνο λα πξάμεη φπσο 

απηφο ζεσξεί θαιχηεξα.  δελ ζπλεπάγεηαη 

απνκφλσζε αιιά ζπιινγηθφηεηα, θαη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ  ζρεηηθά κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Οθέλη 

Ο ρακειφο εξγαζηαθφο έιεγρνο ζε ζπλδπαζκφ 

κε πςειέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο νδεγεί ζε 

ρακειφηεξε ςπρνινγηθή επεκεξία θαη 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Σν λα ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη 

έιεγρν θαη απηνλνκία ζηελ εξγαζία είλαη 

σθέιηκν ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ην 

ζρνιείν. Όηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηνλ έιεγρν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία ηνπο ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Γίλνληαο απηνλνκία 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, απηνί ληψζνπλ κεγαιχηεξε 

επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηά ηνπο, θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα ηνπο παξαθηλήζεη λα 

εξγαζηνχλε ζθιεξφηεξα θαη λα επελδχζνπλ 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη ελδηαθέξνλ ζην έξγν 

ηνπο. Όηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ κεγαιχηεξε 

απηνλνκία ηνπο δίλεηαη ην πεξηζψξην λα 

ζθεθηνχλ δεκηνπξγηθά θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

θαηλνηφκεο ιχζεηο. Ζ απηνλνκία κπνξεί επίζεο 

λα βνεζήζεη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ηζρπξήο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζέβεηαη ηελ εξγαζία 

ησλ αηφκσλ θαη δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε 

αζθάιεηαο. Ο επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο 

βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ έιεγρν πάλσ 

ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε απνμέλσζε. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη 

κέζα απφ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο 

απνθηνχλ κηα ζεηηθφηεξε εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη 

ηεο δνπιεηά ηνπο. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ.  
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Δξγαζηαθόο έιεγρνο / Απηνλνκία / Δπαλαζρεδηαζκόο ηεο Δξγαζίαο - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ηκήκα, επηρείξεζε 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνλ έιεγρν γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο  
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο γηα λα 

ζπδεηήζνπλ πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ λέεο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα 

ζηε δνπιεηά ηνπο 

   

Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα δξνπλ απηφλνκα ζηελ εξγαζία ηνπο 

 

   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο 

Εψλεο είλαη ην κφλν πνπ ηνπο πξνζθέξεη  πξαγκαηηθή 

απηνλνκία 

 

   

 

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι ο εργαςιακόσ ζλεγχοσ, θ 

αυτονομία και ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ εργαςίασ είναι κζματα για τα οποία κα 

κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Αλαγλώξηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Τι είναι 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πξνζπάζεηαο 

θαη ησλ επηηεπγκάησλ ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο 

ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα ιάβεη 

δηάθνξεο κνξθέο, επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, 

ρξεκαηηθέο θαη κε ρξεκαηηθέο. Σξφπνη 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα είλαη: κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο, βξαβεία εξγαδνκέλσλ θαη ηειεηέο 

αλαγλψξηζεο. πλήζσο, νη εξγαδφκελνη ζηνπο 

νπνίνπο δελ παξέρεηαη αλαγλψξηζε εκθαλίδνπλ 

απμεκέλα πνζνζηά απνρψξεζεο απφ ηελ 

εξγαζία, ρακειά θίλεηξα, κεησκέλε απφδνζε θαη 

έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη 

νκαδηθφηεηαο. Σν θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαγλψξηζεο είλαη αξθεηά κηθξφ θαη ηα νθέιε 

είλαη κεγάια φηαλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. 

Οθέλη 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θάλνληάο ηνπο λα αηζζάλνληαη 

άμηνη, ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε, ην εζηθφ θαη ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπο. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν κπνξεί λα επσθειεζεί 

απφ ηε κεγαιχηεξε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, θαζψο ε 

πξάμε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο απμάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηε παξαγσγηθφηεηα. Σα νθέιε απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηζηαζκίδνπλ 

ην δπλεηηθφ θφζηνο. Άιια νθέιε ηεο 

αλαγλψξηζεο είλαη ε αθνζίσζε πνπ δείρλνπλ ζηε 

δνπιεηά ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κείσζε ηεο 

απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Αλαγλώξηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ην ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

    

Οη εθπαηδεπηηθνί  ιακβάλνπλ αλεπίζεκε αλαγλψξηζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο/ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο πξντζηάκελνπο 

ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  ιακβάλνπλ επίζεκε αλαγλψξηζε γηα ηα 

αηνκηθά ηνπο επηηεχγκαηα 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  ιακβάλνπλ επίζεκε αλαγλψξηζε γηα ηα 

νκαδηθά ηνπο επηηεχγκαηα 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη φηη ε δνπιεηά ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη θαη εθηηκάηαη  
   

Οξγαλψλνληαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εθδειψζεηο 

αλαγλψξηζεο θαη βξάβεπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ αναγνϊριςθ των εργαηομζνων 

είναι ζνα κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41. 
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Θεηηθή Τπεξρείιηζε θαη Μεηαβίβαζε 

Τι είναι 

Ζ εξγαζία θαη ην ζπίηη είλαη δχν απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, 

θαζηζηψληαο ην θπζηθφ νη εκπεηξίεο ηνπ ελφο 

ηνκέα λα ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

άιινπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα ζπλέρηζε/ 

κεηαθνξά ησλ εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ηνκέσλ. Οη εκπεηξίεο απφ ην ρψξν εξγαζίαο 

ινηπφλ ηείλνπλ λα κεηαθέξνληαη ζε άιινπο 

ηνκείο, φπσο ην ζπίηη (ππεξρείιηζε) ή ζε άιινπο 

αλζξψπνπο (κεηαβίβαζε), θαη έρνπλ αληίθηππν 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Σα θαηλφκελα απηά αθνξνχλ θαη 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Οη εκπεηξίεο πνπ 

βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εξγαζία πξψηα 

κεηαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπηηηνχ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαβηβάδνληαη ζε άιια άηνκα. Ζ 

ππεξρείιηζε πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηεο 

δηάζεζεο, ησλ αμηψλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ έλα ηνκέα ζηνλ άιιν. Ζ 

κεηαβίβαζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη δχν άηνκα θαη θαηά ην νπνίν ην 

έλα άηνκν "θνιιάεη" ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

άιινπ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πνιχ ζηελέο ζρέζεηο, φπσο 

νη ζχδπγνη. Σν θαηλφκελν ηεο ζεηηθήο 

κεηαβίβαζεο κπνξεί λα αθνξά ηε κεηάδνζε ηεο 

ζεηηθήο ελέξγεηαο, ηεο ραξάο θαη ηνπ αηζζήκαηνο 

επίηεπμεο απφ ην έλα κέινο ηεο δπάδαο ζην άιιν.  

Οθέλη 

Οη εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ζηνλ έλαλ 

ηνκέα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπο ζηνλ άιιν ηνκέα. Με ηε ζεηηθή 

ππεξρείιηζε ηα επεξγεηηθά ζηνηρεία ηνπ ελφο 

ξφινπ κεηαθέξνληαη ζηνλ άιιν ξφιν, κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ηεο δηάζεζεο, ησλ αμηψλ, ησλ 

δεμηνηήησλ, θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ζεηηθή 

ππεξρείιηζε έρεη ζπλδεζεί κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο βειηίσζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη φζνπο 

πεξηζζφηεξνπο ξφινπο έρεη έλα άηνκν, ηφζν 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο έρεη, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο ελέξγεηάο ηνπ κέζσ ηεο εληζρπκέλεο 

απηνεθηίκεζεο. Δζηηάδνληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεηηθήο ππεξρείιηζεο κπνξεί λα κεησζεί ε 

θαηάζιηςε, θαζψο θαίλεηαη φηη είλαη αθφκα πην 

επεξγεηηθή θαη απφ ηε κείσζε ηεο ζχγθξνπζεο 

εξγαζίαο νηθνγέλεηαο. Ζ επεκεξία δειαδή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη θάηη ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ηα ζρνιεία. Δπηπιένλ νη 

εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη ε ζεηηθή ππεξρείιηζε 

δεμηνηήησλ, φπσο ε απνηειεζκαηηθή 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ε ηαπηφρξνλε 

δηεθπεξαίσζε πνιιψλ έξγσλ ηνπο θαζηζηνχλ πην 

απνηειεζκαηηθνχο ζηνλ ξφιν ηνπο σο γνλείο. 

πκπεξηθνξέο φπσο ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο κηαο 

ζπζθεπήο ή κίαο εθαξκνγήο (π.ρ., e-επεξε ή 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην ζπίηη θαη λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά θαη απηή ηε ζθαίξα ηεο δσήο. 

Δπηπιένλ, αμίεο φπσο ε απηνλνκία, ε εηιηθξίλεηα, 

ε πεξηέξγεηα, ε ππαθνή θαη ν ζεβαζκφο πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αμίεο 

πνπ πξνσζνχλ νη γνλείο ζην ζπίηη. Ζ ζεηηθή 

ππεξρείιηζε ζπλδέεηαη κε ιηγφηεξεο 

νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, θάηη πνπ ππνδειψλεη 

φηη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο βειηηψλνληαη. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Θεηηθή Τπεξρείιηζε θαη Μεηαβίβαζε- Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

πλήζσο ηα πξάγκαηα πάλε θαιά ζην ζρνιείν θαη έηζη νη 

εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

κε πην ζεηηθφ ηξφπν.  

   

πλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο ζην 

ζρνιείν ηνπο θαη έηζη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο είλαη πην ζεηηθή. 

   

Αμίεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ κέζσ ηεο δνπιεηάο 

ηνπο είλαη βνεζεηηθέο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.  

   

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί 

ζην ζπίηη ράξηο ζε δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζην 

ζρνιείν. 

   

Οη  εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαιή δηάζεζε ζην ζρνιείν  ηνπο 

θαη έηζη έρνπλ ζεηηθή δηάζεζε θαη ζην ζπίηη.  
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ κετικι υπερχείλιςθ και 

μεταβίβαςθ είναι ζνα κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41.  
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Φηιόηηκε Δξγαζηαθή πκπεξηθνξά 

Τι είναι 

Ζ θηιφηηκε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη 

σο ε ζπκπεξηθνξά πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγεί 

πξνο φθεινο ηνπ ζρνιείνπ. Σέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη εζεινληηθέο, ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ λνηψζνπλ νη εξγαδφκελνη 

απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη  έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνδψζνπλ, γηα κηα 

δίθαηε αληαιιαγή κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη. Ζ 

θηιφηηκε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ είλαη 

ξεηά κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπο, νχηε κέξνο ηνπ επίζεκνπ ζπζηήκαηνο 

αληακνηβψλ θαη απνδεκίσζεο. ηηο θηιφηηκεο 

νξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνληαη 

πξάμεηο αιηξνπηζκνχ, επγέλεηαο θαη 

επζπλεηδεζίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε 

ζπλαδέιθνπο πάλσ ζε ζέκαηα εξγαζίαο, ν 

ζεβαζκφο, ε ζεηηθή ζηάζε θαη ε έιιεηςε 

δηακαξηπξηψλ, ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη εξγαδφκελνη πνπ επηδεηθλχνπλ 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη νκαδηθνί παίθηεο πνπ 

δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαζψο θαη κηα αηζηφδνμε ζηάζε. Ζ θηιφηηκε 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ νη 

εξγαδφκελνη σθειεί ηφζν ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

φζν θαη ην ζρνιείν ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο 

δηνίθεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζπκία 

ηνπ εξγαδνκέλνπ λα επηδείμεη αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Οθέλη 

Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ 

θηιφηηκε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά δελ 

επηβξαβεχνληαη άκεζα γηα απηή, αληακείβνληαη 

φκσο έκκεζα, θαζψο βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε 

θαη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα 

ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ θαιχηεξε 

ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ηε βειηίσζε 

ηνπ ζπληνληζκνχ, ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ θηιφηηκε εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαζηαθφ πφξν γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ζε ζχλζεηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο κε πςειέο 

απαηηήζεηο. 

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Φηιόηηκε Δξγαζηαθή πκπεξηθνξά - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Οη εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ θαγεηφ/θαθέ/ γιπθά θαη γηα 

άιινπο ζην γξαθείν  
   

Οη εθπαηδεπηηθνί βνεζάλε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα 

απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη κνηξάδνληαη καδί ηνπο 

γλψζεηο πάλσ ζηε δνπιεηά 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί βνεζάλε  ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο  λα 

πξνζαξκνζηνχλ 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  αθνχλε κε ζπκπάζεηα θαη θαηαλφεζε 

φηαλ θάπνηνο αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα (εξγαζηαθφ/ 

πξνζσπηθφ). 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξφζπκνη λα αιιάμνπλ δηδαθηηθφ 

ηνπο σξάξην γηα λα εμππεξεηήζνπλ θη άιινπο ζπλαδέιθνπο  
   

Οη εθπαηδεπηηθνί κηιάλε κε θαιά ιφγηα γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο κπξνζηά ζε άιινπο 
   

Οηεθπαηδεπηηθνίπξνζθέξνληαηεζεινληηθάλαβνεζήζνπλζπλ

αδέιθνποκεπςειφθφξηνεξγαζίαο  
   

Οη 

εθπαηδεπηηθνίππεξαζπίδνληαηέλαλζπλάδειθνπνπθαθνινγήζε

θεαπφθάπνηνλκέζαζην ζρνιείν 
   

Οη εθπαηδεπηηθνί  ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ 

αθφκε θαη φηαλ θαλείο δελ ηνπο βιέπεη 
   

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ φιλότιμθ εργαςιακι 

ςυμπεριφορά είναι ζνα κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41.  
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Μεηαζρεκαηηζηηθή Ηγεζία 

Τι είναι 

Οη εγέηεο είλαη νη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηνπο άιινπο 

θαη λα ηνπο ελεξγνπνηήζνπλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πεξηγξάθεη έλα εγέηε 

πνπ σζεί ηνλ εξγαδφκελν λα ιεηηνπξγεί πέξα απφ 

ηα αλακελφκελα επίπεδα απφδνζεο. Ο 

κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα πςειή απφδνζε. 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ ηξία 

ζηνηρεία, ην ράξηζκα, ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

θξνληίδα θαη ηα δηαλνεηηθά εξεζίζκαηα. Σν 

ραξηζκαηηθφ ζηνηρείν έρεη λα θάλεη κε ην φξακα 

ηνπ εγέηε γηα ην κέιινλ, κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, κε ην λα είλαη ην 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, κε ην λα ζέηεη πςειά 

θξηηήξηα απφδνζεο, θαη κε ην λα επηδεηθλχεη 

απνθαζηζηηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε θαη λα 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε. Σν ράξηζκα είλαη απηφ πνπ 

δεκηνπξγεί ηαχηηζε κε ηνλ εγέηε θαη είλαη απηφ 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο δηεπζπληέο απφ ηνπο 

πξαγκαηηθνχο εγέηεο. Ζ εμαηνκηθεπκέλε 

θξνληίδα εκθαλίδεηαη φηαλ ν εγέηεο δίλεη 

πξνζνρή ζηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ 

ηνπο. Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ζπλδέεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ. Σα δηαλνεηηθά εξεζίζκαηα 

αλαθέξνληαη ζην φηη ν εγέηεο βνεζά ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, λα γίλνπλ πην θαηλνηφκνη θαη πην 

δεκηνπξγηθνί. Δπίζεο, ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Οθέλη 

Ζ εγεζία παίδεη ζεκαληηθφ θαη πνιχ θεληξηθφ 

ξφιν ζε έλα ζρνιείν θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εγέηε επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εγέηε θαζψο θαη κε κία ζεηξά επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αθνζίσζε, ε ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε παξαθίλεζε θαη 

ε κείσζε ηεο απνρψξεζεο απφ ην ζρνιείν. Ζ 

εκπηζηνζχλε πνπ έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο 

εκπλέεη ζπλήζσο ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά ζε 

θαηξνχο αβεβαηφηεηαο, ζπρλψλ αιιαγψλ θαη 

εμσηεξηθψλ απεηιψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλαλ εγέηε λα κπνξεί λα 

επαλαμηνινγεζεί ή λα δηεξεπλήζεη ην ζηπι 

εγεζίαο ηνπ κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξήζεη φηη ππάξρεη πεξηζψξην αιιαγήο θαη 

βειηίσζεο ζα κπνξνχζε λα αλαδεηήζεη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο.  

 

Πϊσ είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό ςασ ςχολείο;  

Προςπακιςτε να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο τθσ διπλανισ ςελίδασ. 
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Μεηαζρεκαηηζηηθή Ηγεζία - Γηεξεύλεζε 

 

Δπηιέμηε επίπεδν εζηίαζεο: άηνκν, ζρνιείν 

 

Αθνξνύλ ηα παξαθάησ: 

Δζάο  

Σν ζρνιείν ζαο 

 

Ναη Όρη 

Γελ 

γλσξίδ

σ 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε    

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κηιά γηα αμίεο θαη ιακβάλεη 

ππνςηψλ ηνπ ηελ εζηθή δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ 
   

Ο δηεπζπληήο  έρεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ    

Ο δηεπζπληήο πξνηείλεη λένπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ 
   

Ο δηεπζπληήο  δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθφ 
   

Ο δηεπζπληήο  αλαγλσξίδεη ηα επηηεχγκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
   

Ο δηεπζπληήο εζηηάδεη ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
   

Ο δηεπζπληήο  δελ κεξνιεπηεί    

Ο δηεπζπληήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε    

Ο δηεπζπληήο πξνθπιάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

πηζαλά πξνβιήκαηα 

 

   

Ο δηεπζπληήο ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε 
   

 

 

Μετά από αυτιν τθ διερεφνθςθ πιςτεφετε ότι θ μεταςχθματιςτικι θγεςία 

είναι ζνα κζμα για το οποίο κα κζλατε να κάνετε κάτι; 

θμειϊςτε τθν απάντθςι ςασ ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ 41.  
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πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Γηεξεύλεζεο 

εκεηψζηε ην ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Γηεξεχλεζε θάζε απαίηεζεο θαη θάζε 

πφξνπ. 

Απαηηήζεηο Ναη Όρη Γελ 

γλσξίδσ 

Δξγαζηαθή Αλαζθάιεηα    

Τπεξβνιηθφο Φφξηνο Δξγαζίαο    

πλαηζζεκαηηθή Δξγαζία    

πγθξνχζεηο    

χγθξνπζε Δξγαζίαο Οηθνγέλεηαο    

Αγέλεηα    

Έιιεηςε άλεηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 
   

 

Πόξνη Ναη Όρη Γελ 

γλσξίδσ 

Αλνηρηή Δπηθνηλσλία  
  

 

Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 
  

 

Δξγαζηαθφο Έιεγρνο  
  

 

Αλαγλψξηζε 
  

 

Θεηηθή ππεξρείιηζε & κεηαβίβαζε  
  

 

Φηιφηηκε Δξγαζηαθή πκπεξηθνξά 
  

 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 
   

 

 

 

 

 

 



πκκεηνρηθή Πξφιεςε Φπρνθνηλσληθψλ Κηλδχλσλ ζε Γεκνηηθά ρνιεία 

 

122  

 

 

 

 

Γ’ κέξνο - Αιιάδνληαο ην ζρνιείν 

  



πκκεηνρηθή Πξφιεςε Φπρνθνηλσληθψλ Κηλδχλσλ ζε Γεκνηηθά ρνιεία 

 

123  

Αιιαγή 

Γελππάξρεηακθηβνιίαφηηνηαιιαγέοζενξγαλσζηαθφεπίπεδνρξεηάδνληαηρξφλνθαηείλαηαξθεηά 

απαηηεηηθέο. Ζ αιιαγή δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, απαηηεί ζπζηεκαηηθφηεηα 

θαη κεζνδηθφηεηα.Δίλαη  κία ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη απαηηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ κεξψλ 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Οξγαλσηηθή  αιιαγή είλαη ε κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε 

κηα άιιε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε ή κε ζρεδηαζκέλε, αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ν 

νξγαληζκφο απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ηεο εξγαζίαο, ζηα κέιε ηνπ, ζηε δνκή ηνπ, θαη αθνξά ηφζν ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

παξαγσγήο φζν θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Παξαθάησ ζα πεξηγξαθνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ κηα επηρείξεζε λα πξνβεί ζε νξγαλσηηθέο αιιαγέο. 

Οη αιιαγέο αθφκα θη αλ ζηνρεχνπλ ζε έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα δελ γίλνληαη πάληα εππξφζδεθηεο απφ 

φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. πρλά ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία ζα ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο, επηθπιάμεηο 

θαη αληίζηαζε θαζψο θαη θφβνο απέλαληη ζην θαηλνχξην θαη άγλσζην, ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηε λέα 

θαηάζηαζε, θφβνο γηα ηελ απψιεηα αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηεο δχλακεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

εξγαζηαθή ζέζε, αληίζεζε κε ηελ αιιαγή, ιαλζαζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αιιαγήο, δχλακε ηεο 

ζπλήζεηαο. Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε πεηζαξρίαο, επηκνλήο, απηνπεπνίζεζεο, θηλήηξσλ ,ηνλ θφβν 

απνηπρίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ φιεο νη απφςεηο λα εθθξάδνληαη, λα αθνχγνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππ 

φςηλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο. Δάλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε δελ πεηζηνχλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζα είλαη δχζθνιε. Ζ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

ζηελ αιιαγή εθδειψλεηαη σο απφξξηςε αληίζηαζε, αλνρή ή απνδνρή. Γη' απηφ θαη πξηλ πξνρσξήζεηε 

ζηελ αιιαγή ρξεζηκνπνηήζηε ην ελεκεξσηηθφ θαη ην δηεξεπλεηηθφ θνκκάηη ηνπ εξγαιείνπ (Α' θαη Β' 

κέξνο) ψζηε λα επηηχρεηε κία θνηλή θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

αιιαγή. 

Βήμαηα αλλαγήρ 

Σα βήκαηα αιιαγήο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ ζα επηρεηξήζνπλ λα δψζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ελφο ζρνιείνπ ηα εξγαιεία ψζηε λα μεθηλήζνπλ κφλνη ηνπο κηα νξγαλσηηθή αιιαγή. Α βήκαηα είλαη ηα 

εμήο: α) δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο β) ζρεδηαζκφο ηεο αιιαγήο γ) εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ δ) 

αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο Μηα γξαθηθή παξάζηαζε δίλεηαη παξαθάησ:  

 
Δηθφλα 1. Βήκαηα νξγαλσηηθήο αιιαγήο 

 

  

διερεφνθςθ ςχεδιαςμόσ εφαρμογι αξιολόγθςθ
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1. Διερεφνθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ 
Σν πξψην βήκα γηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα είλαη λα εληνπηζηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ε 

εκπηζηνζχλε ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπο.  Πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο κε ζηφρν ηεο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ:  

Διλωςθ ανοιχτισ επικοινωνίασ 
Ζ αλνηρηή επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. Γη' απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ λα επηθνηλσλήζεηε απηή ηελ απφθαζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, θαιψληαο 

ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηφζν ηα πξνβιήκαηα φζν θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πψο απηά κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ.  

Παρατιρθςθ 
Ζάκεζεπαξαηήξεζεείλαηέλαοάκεζνοηξφπνογηα

λαβηψζεηθαηλαθαηαλνήζεηθάπνηνοκηαθαηάζηαζε. 

Σνάηνκνπνπδηελεξγείηελάκεζεπαξαηήξεζεζαπξ

έπεηλαέρεηεπίγλσζεησλδηθψληνππξνθαηαιήςεσλ

πνππξνέξρνληαηαπφπξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. 

υηθτιςεισ με τουσ εργαηόμενουσ 
Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα λα 

κνηξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή θαηαλφεζε γηα απηά. 

Δίλαη ζεκαληηθφ θάζε εθπαηδεπηηθφο λα ληψζεη 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε λα κνηξαζηεί 

φζα ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ. 

Ερωτθματολόγια 
Τπάξρνπλ δηαζέζηκα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζην ζρνιείν. Αλ 

δεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην, ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηεί ε αλσλπκία, έηζη ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κνηξαζηνχλ ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπο άπνςε άθνβα. 

Ομαδικζσ ςυναντιςεισ 
πλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε θνηλνχο 

ξφινπο, έξγν 

ήπξνβιεκαηηζκνχοκπνξνχλλααπνδεηρζνχληδηαίηε

ξαρξήζηκεοδηφηηζαπξνζθέξνπλπνιιάδεδνκέλαθα

ηαπφςεηοπάλσζηα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα νκαδηθφ θίλεηξν γηα δξάζε 

θη αιιαγή. 

Όηαλ ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο γίλνληαη ζε 

πεξηβάιινληα κε πςειή πίεζε ιφγσ ππεξβνιηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, είλαη 

πηζαλφ λα εθθξάδνληαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

δπζθνξίαο, ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ρψξνο γηα ηελ έθθξαζε 

απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ην ζεβαζκφ, 

έρνληαο ππ φςηλ φηη ε ζπδήηεζε γίλεηαη γηα λα 

δνζνχλ ιχζεηο. 

Δίλαη ζχλεζεο ν δηεπζπληήο ή ν εθπαηδεπηηθφο 

πνπ δηελεξγεί ηε ζπδήηεζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα κελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

δηαρεηξηζηεί κία ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε 

αιιειεπίδξαζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 

ρξήζηκν λα αλαγλσξίζεηε απηή ηε δπζθνιία θαη 

είηε λα αλαζέζεηε ην ζπληνληζκφ ηεο ζπδήηεζεο 

ζε θάπνην άιιν κέινο ηεο επηρείξεζεο ή ζε 

θάπνηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή λα αλαδεηήζεηε 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζηα ζέκαηα απηά. 
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2. χεδιαςμόσ  
Γηα λα ζεκεησζεί αιιαγή ζε έλα ζρνιείν απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηεο λα 

δνπιεχνπλ απηφλνκα. Απαηηείηαη θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, πίζηε φηη ε αιιαγή 

είλαη ζσζηή θαη εθηθηή, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ,εμαζθάιηζε ζηήξημεο θαη κείσζε ή θαη 

εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ, κέηξεζε θαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο θαη 

επαλαζρεδηαζκφο ηεο, αλ είλαη αλαγθαίν. ε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα νξίζεηε θάπνηα άηνκα 

πνπ ζα ζέινπλ λα εξγαζηνχλ σο κνρινί αιιαγήο. Απηά ηα άηνκα ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηη αθξηβψο 

ηνπο δεηάηε λα θάλνπλ θαη λα ληψζνπλ ηελ ππνζηήξημε ζαο. ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αληίδξαζεο 

ζηελ αιιαγή κπνξεί λα είλαη ε αλάιπζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, ε εμαζθάιηζε 

ζπκκεηνρήο αθφκα θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ αιιαγή, ε πιήξεο 

πιεξνθφξεζε, ε παξνρή δπλαηφηεηαο γηα αληηξξήζεηο, ε παξνρή θηλήηξσλ, ε εμαζθάιηζε ζπλαίλεζεο, 

ε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ, ε εμαζθάιηζε ρξφλνπ θαη ε επηδίσμε νινθιεξσκέλεο αιιαγήο. 

Ζ πξψηε θάζε ηεο αιιαγήο -δηεξεχλεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο- ζα πξέπεη λα έρεη θαηαιήμεη ζε 

έλα μεθάζαξν νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο.Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηε θάζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ: 

2α. Γνωςτοποίθςθ τθσ επίγνωςθσ 
Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξήδνπλ 

αληηκεηψπηζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψζεηε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην πξφβιεκα θαη 

γηα ην φηη ην ζρνιείν ζθνπεχεη λα αλαιάβεη 

δξάζε γηα απηφ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθoί ζα 

θαηαλνήζνπλ φρη κφλν ηελ χπαξμε ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη φηη ην ζρνιείν ην 

αληηκεησπίδεη κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα. 

2β. Οριςμόσ του ςτόχου 
Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζέζεψλ ζαο, 

νξίζηε ηνπο ζηφρνπο ζαο. Να είζηε ζαθείο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν ηεο αιιαγήο πνπ 

επηδηψθεηε. Οξίζηε ηα φξηα, ηα εκπφδηα θαη ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα. Γηαζθαιίζηε φηη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζα ηεζνχλ. Βεβαησζείηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αιιαγή, θαη πξνζδηνξίζηε ην πφηε ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν. Βεβαησζείηε φηη ην 

απνηέιεζκα είλαη εθηθηφ θαη κεηξήζηκν. Αλ είλαη 

δπλαηφλ, αλαθεξζείηε ζε έλα παξφκνην έξγν πνπ 

έρεη γίλεη ζην παξειζφλ γηα θαζνδήγεζε. Αθήζηε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

θαη λα είλαη δεκηνπξγηθνί εμεγψληαο ηνπο κφλν 

πνηνο είλαη ν ζηφρνο θαη ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί 

φρη φκσο ην πώο πξέπεη λα επηηεπρζεί. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηεξαξρήζεηε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα δηεπζεηείηε έλα ζέκα θάζε θνξά. 

Ξεθηλήζηε απφ ην πξφβιεκα πνπ είηε είλαη 

βαζηθφηεξν (φπσο ε αλνηρηή επηθνηλσλία) είηε 

απνηειεί ηνλ πην ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ ζηφρν. 

2γ. Διερευνιςτε το αν κάποιοσ κζλει να 
αναλάβει τθν ευκφνθ / Επιλζξτε το 
κατάλλθλο άτομο 

Βεβαησζείηε φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα 

επηιεγεί γηα ην ξφιν ηνπ κνρινχ έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη 

εκπεηξία γηα λα αληαπνθξηζεί. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πνπ ζα αλαιάβεη απηφ ην ξφιν ζα πξέπεη λα 

θαηαλνεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, λα 

αηζζάλεηαη ελζνπζηαζκφ γηα ηε ιήςε απηήο ηεο 

επηπιένλ επζχλεο, θαη λα κελ αλεζπρεί φηη ε 

ππεξθφξησζε θαζεθφλησλ δελ ζα ηνπ επηηξέςεη 

λα νινθιεξψζεη ην έξγν επαξθψο. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη αλάγθε εθπαίδεπζεο ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζα έρεη ην ξφιν ηνπ κνρινχ αιιαγήο, απηφ πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηεί. 

2δ. Διερευνιςτε τισ πικανζσ λφςεισ / 
Καλζσ πρακτικζσ 

Γεκηνπξγήζηε νκάδεο πνπ ζα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο θαη ζα πξνηείλνπλ 

εθαξκφζηκεο ιχζεηο. 

Ζνκάδεοζαπξέπεηλαδηεξεπλήζνπληηοζηξαηεγηθέο

επηινγέοπνπππάξρνπλδηαζέζηκεογηαλαπξνζεγγίζν

πληηοιχζεηοπνπέρνπλπξνηαζεί. Οη νκάδεο ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηνπο λα ππάξρνπλ ηα 

εμήο: ηνπο απαηηνχκελνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, 

ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο αλαγθαίεο 

ζπκκαρίεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη νκάδεο λα 

απνθαζίζνπλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. 

Διερευνιςτε τισ καλζσ πρακτικζσ 
πδεηήζηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. 

Δλεκεξσζείηε γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο άιισλ 

ζρνιείσλ 
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εβαζηείηε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηελ γηα λα 

ιχζεηε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεκηνπξγήζηε κία θνπιηνχξα αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο, επαγγεικαηηζκνχ θαη αζθάιεηαο. 

Εεηήζηε βνήζεηα 

2ε. Επιλογι λφςεων 
πιιέμηε ηηο ελαιιαθηηθέο θαη επηιέμηε ηελ πην 

θαηάιιειε ιχζε γηα εζάο. 

Δίλαηζεκαληηθφλααθηεξσζείρξφλνογηαηνζρεδηαζ

κφθαηηειεπηνκεξήπεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππ φςηλ ηνχηα πηζαλά εκπφδηα θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο.  

2ςτ. Προςδιορίςτε τον τρόπο ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ 

Οη ζηφρνη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ. Πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα 

θάζε πφηε ζα γίλνληαη ζπλαληήζεηο 

αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε εθηφο απφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα αμηνινγείηε θαη ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.  

2η. Δοκιμάςτε τθν επιλεγμζνθ λφςθ  
Όηαλ επηιέμεηε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο γηα λα ηελ εθαξκφζεηε, ηεζηάξεηε ηελ 

πξψηα. Ίζσο ζηελ πξάμε απνδεηρζεί φηη δελ είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκε, ξεαιηζηηθή θαη ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ή θαη λα αιιάμεη ηειείσο. 
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3. Εφαρμογι 
Ζ πξψηε θαη ε δεχηεξε θάζε ζα έρνπλ ζέζεη ην πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιχζεσλ πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ηελ νκάδα. Ζ πηινηηθή θάζε, ζην ηέινο ηεο 

θάζεο ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη φηη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ιχζεσλ έρεη 

επηβεβαησζεί.  

Σα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί αιιαγήο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ  κηα 

ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ζηελ πινπνίεζε ιχζεσλ. Δίλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ θαη 

λα ηεξαξρεζνχλ νη δξάζεηο. Φνξείο ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο είλαη α)ν εγέηεο, ν 

νπνίνο θαηέρεη θαη ηελ πςειφηεξε ηεξαξρηθά βαζκίδα, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη πφηε 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνίεζε ηελ αιιαγή β)νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο αιιαγήο πνπ 

ζρεδηάδνπλ ηη πξέπεη λα γίλεη γ)νη εθηειεζηέο ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο πνπ 

πινπνηνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο θαη δ) νη ππνζηεξηθηέο ηεο αιιαγήο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ αιιαγή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηε νίθεζε  

ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκε, φηαλ κηα ιχζε απαηηεί κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηελ πηινηηθή θάζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη ελέξγεηεο είλαη 

εθηθηέο.  

 

4. Αξιολόγθςθ 
Μφιηο έρεη νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή κηαο ιχζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αιιαγήο. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη 

λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζ ηε θχζε ηεο αιιαγήο πνπ έρεη επηηεπρζεί. 

Πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:Σελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο, ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ.Οη ζηφρνη ηεο 

αιιαγήο γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, ζπγθεθξηκέλνη 

θαη κεηξήζηκνη Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί αιιαγήο ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα κεηξεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα.  
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Ππακηικέρ 

ηελ παξαθάησ ελφηεηα πξνζπαζήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα πξνηείλνπκε 

θάπνηεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα αιιαγέο ζρεηηθέο κε ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη 

ηνπο πφξνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξφλ εξγαιείν. 

ΦΟΡΣΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 Πξνζαξκφζηε θαη θαηαλείκεηε ην ζπλνιηθφ θφξην εξγαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηνλ αξηζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Δπαλαπξνζδηνξίζηε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ψζηε λα 

εμηζνξξνπεζεί ν θφξηνο εξγαζίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζπληψλ . 

 ρεδηάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ζπκθσλήζηε απφ θνηλνχ κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ζαο εθηθηέο πξνζεζκίεο θαη ξπζκφ εξγαζίαο 

  Βεβαησζείηε φηη ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο θάζε εξγαδφκελνπ είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλα 

 Δλαιιάμηε ηα θαζήθνληα ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Πξνζαξκφζηε ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ζχκθσλα 

κε ην θφξην εξγαζίαο 

 Εεηήζηε ηε βνήζεηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ 

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΖΛΕΓΧΟ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 

 πκπεξηιάβεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

 Απμήζηε ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

νξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

 Οξγαλψζηε ηελ εξγαζία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαπηχζζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λέεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο 

  Δλζαξξχλεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο  

 Οξγαλψζηε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ψζηε λα 

ζπδεηνχληαη ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη λα πξνηείλνληαη 

ιχζεηο 

 Δλζαξξχλεηε πξνζπάζεηεο γηα θαηλνηνκία ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

 Δλζαξξχλεηε ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη εξγαδνκέλσλ, έηζη 

ψζηε θαη νη δπν πιεπξέο λα παξέρνπλ θαη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε 

 Πξνσζήζηε ηελ ακνηβαία βνήζεηα θαη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ  εθπαηδεπηηθψλ 
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 Δληνπίζηε θαη αμηνπνηείζηε εμσηεξηθέο πεγέο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζε εθπαηδεπηηθνχο 

 Οξγαλψζηε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ή 

κεηά ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

 Παξέρεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ ηελ 

ρξεηάδνληαη 

 Οξγαλψζηε ζπγθεληξψζεηο ή γεχκαηα εξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

.ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ 

 Δπαηλέζηε αλνηρηά ηελ θαιή δνπιεηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε 

αηνκηθά είηε ζε νκάδεο 

 Δθαξκφζηε έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί λαγλσξίδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ΠΡΟΣΑΙΑΑΠΟ ΣΘΝ ΑΓΕΝΘΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Γεκηνπξγήζηε θαη εθαξκφζηε έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ζηξαηεγηθέο 

ζηηο νπνίεο ε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά εκπνδίδεηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη έγθαηξα θαη επαξθψο 

 Οξγαλψζηε έλα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζηε θηιφηηκε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

 Καζηεξψζηε δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βίαο, ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ζηελ εξγαζία 

 Δλζαξξχλεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

ΑΝΟΙΧΣΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Δθαξκφζηε έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο 

 Βεβαησζείηε φηη ν δηεπζπληήο  επηθνηλσλεί εχθνια θαη ζπρλά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

 Δλεκεξψλεηε ηνπο ηαθηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο 

 Πιεξνθνξήζηε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  ζρεηηθά κε κειινληηθά ζρέδηα θαη 

αιιαγέο 

 Φξνληίζηε λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΙΑΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΗΩΘ 

 Δλζαξξχλεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο 
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 Πξνγξακκαηίζηε ην δηδαθηηθφ σξάξην ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Καζηεξψζηε κέηξα θαη φξηα γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθά πνιιψλ σξψλ 

παξακνλήο ζην ζρνιείν 

 πκθσλείζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην δηδαθηηθφ 

σξάξην ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο 

 Δλζαξξχλεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κηιήζνπλ γηα ηηο νηθνγελεηαθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα ην δηδαθηηθφ σξάξην πνπ επηζπκνχλ 

 ΕΡΓΑΙΑΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Δγγπεζείηε ηελ αζθάιεηα εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε γνληθή 

άδεηα 

 Δληζρχζηε ηελ αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο απφ θαηαρξεζηηθή απφιπζε 
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Υποζηηπικηικό Υλικό 

Χριςιμεσ Ιςτοςελίδεσ 
Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 

http://www.elinyae.gr/ 

Διιεληθή Δηαηξεία Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

http://www.iatrikiergasias.gr/ 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία 

https://osha.europa.eu/el/front-page 

Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη Δπεμία 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_el.pdf 

Έξεπλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαη ηνπο αλαδπφκελνπο 

θηλδχλνπο (ESENER) 

https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey 

Γεχηεξε έξεπλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαη ηνπο αλαδπφκελνπο 

θηλδχλνπο (ESENER-2) 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener-ii-first-findings.pdf 

Δξγαιεία αμηνιφγεζεο –Δξγαιεία γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ ζηελ εξγαζία 

https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/practical-

tools/international-eu-tools 

πκβνπιέο θαη εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο 

https://www.healthy-workplaces.eu/el?set_language=el 

OiRA: δσξεάλ θαη εχρξεζην εξγαιείν γηα εχθνιε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

https://osha.europa.eu/el/topics/oira 

Κακπάληα γηα ηνπο Φπρνθνηλσληθνχο Κηλδχλνπο ζηελ εξγαζία 

http://www.av.se/SLIC2012/?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_cam

paign=oshmail-117 

Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζηελ Δπξψπε: ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ζηξαηεγηθέο 

πξφιεςεο"(EU-OSHA&Eurofound) 

https://osha.europa.eu/el/teaser/psychosocial-risks-in-europe-prevalence-and-

strategies-for-prevention-summary-available-in-25-languages 

χλνιν εξγαιείσλ γηα ην εξγαζηαθφ άγρνο απφ ην Institution of OccupationalSafety 

and Health 

http://www.iosh.co.uk/Books-and-resources/Our-OH-toolkit/Stress.aspx 

Οδεγφο πξναγσγήο πγείαο θαη επεκεξίαο ζηελ εξγαζία ηνπ Institution of 

OccupationalSafety and Health 

http://www.iosh.co.uk/~/media/Documents/Books%20and%20resources/Guidance%

20and%20tools/Working%20well.ashx 

Γνπιεχνπκε καδί γηα λα κεησζεί ην εξγαζηαθφ άγρνο απφ ην 

HealthandSafetyExecutive 

http://www.hse.gov.uk/stress/ 

ΠξνψζεζεηεοςπρηθήοπγείαοζηελεξγαζίααπφηνNationalInstituteforHealthandCareE

xcellenceηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

https://www.nice.org.uk/guidance/ph22/chapter/Introduction 

ΔξεπλεηηθφπξφγξακκαPsychosocial Risk Management Excellence Framework 

(PRIMA -EF) 

http://www.prima-ef.org/ 

http://www.elinyae.gr/
https://osha.europa.eu/el/front-page
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey
https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/practical-tools/international-eu-tools
https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/practical-tools/international-eu-tools
http://www.av.se/SLIC2012/?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-117
http://www.av.se/SLIC2012/?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-117
http://www.iosh.co.uk/Books-and-resources/Our-OH-toolkit/Stress.aspx
http://www.hse.gov.uk/stress/
http://www.prima-ef.org/
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Δπξεηήξην θαιψλ πξαθηηθψλ (PRIMA-EF) 

http://www.prima-ef.org/prima-ef-inventory.html 

ηξεο ρσξίο ζηξεο – Έλαο νδεγφο γηα δηεπζπληέο (αγγιηθά) 

http://www.inqa.de/EN/Learn-more_Good-Practice/Publications/content.html 
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Άλλα εργαλεία διερεφνθςθσ 
Παξαδείγκαηα εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ησλ ηαπξνχια Λέθα, AdityaJain θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο(2010) ―Health Impact of PsychosocialHazardsatWork: 

AnOverview‖ 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500272_eng.pdf?ua=1) 

 

Όλνκα Πεξηερόκελν Πξόζβαζε 

Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ)  

 

Φπρνθνηλσληθνί 

παξάγνληεο, άγρνο, 

αηνκηθή επεκεξία, 

παξάγνληεο 

πξνζσπηθφηεηαο 

http://www.arbejdsmiljo

forskning.dk/en/publikatio

ner/spoergeskemaer/psykis

k-arbejdsmiljoe 

Effort-Reward Imbalance (ERI) Ζ ζρέζε πξνζπάζεηαο- 

αληακνηβήο σο 

παξάγνληαο επεκεξίαο 

http://www.uniklinik-

duesseldorf.de/startseite/in

stitute/institut-fuer-

medizinische-

soziologie/forschung-

research/the-eri-model-

stress-and-health/eri-

questionnaires/questionnair

es-download/ 

General Nordic Questionnaire (QPS 

NORDIC) 

 

Φπρνινγηθνί/θνηλσληθ

νί παξάγνληεο (σο 

δπλεηηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θηλεηνπνίεζε, ηελ πγεία 

θαη ηελ επεκεξία) 

http://www2a.cdc.gov/ni

osh-

workorg/detail.asp?id=84 

HSE Indicator Tool (HSE) πλζήθεο πνπ είλαη 

γλσζηέο σο πηζαλνί 

παξάγνληεο γηα 

εξγαζηαθφ άγρνο 

http://www.hse.gov.uk/st

ress/standards/downloads.h

tm 

Job Content Questionnaire (JCQ) Σν πεξηερφκελν ησλ 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην 

κνληέιν πςειψλ 

απαηηήζεσλ/ρακεινχ 

ειέγρνπ/ρακειή 

ππνζηήξημεο ζηελ 

δεκηνπξγία εξγαζηαθήο 

πίεζεο θαη άγρνπο 

http://www.jcqcenter.org

/ 

NIOSH Generic Job Stress 

Questionnaire  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξγαζίαο, 

ςπρνθνηλσληθνί 

παξάγνληεο, θπζηθέο 

ζπλζήθεο, άγρνο, πγεία 

θαη εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε 

http://www.cdc.gov/nios

h/topics/workorg/detail088

.html 

Occupational Stress Index (OSI) Κίλδπλνη εξγαζηαθνχ http://unhealthywork.org

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/startseite/institute/institut-fuer-medizinische-soziologie/forschung-research/the-eri-model-stress-and-health/eri-questionnaires/questionnaires-download/
http://www2a.cdc.gov/niosh-workorg/detail.asp?id=84
http://www2a.cdc.gov/niosh-workorg/detail.asp?id=84
http://www2a.cdc.gov/niosh-workorg/detail.asp?id=84
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm
http://www.jcqcenter.org/
http://www.jcqcenter.org/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/workorg/detail088.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/workorg/detail088.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/workorg/detail088.html
http://unhealthywork.org/other-job-stress-models/occupational-stress-index-osi/
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άγρνπο /other-job-stress-

models/occupational-

stress-index-osi/ 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

1. Έρεηε άγρνο θάζε θνξά πνπ έξρεζηε ζην ζρνιείν λα δηδάμεηε; 

2. Μπνξείηε λα νλνκαηίζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν; 

3. Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα πγείαο, ιφγσ άγρνπο, ζηελ εξγαζία ζαο; 

4. αο πξνθαινχλ άγρνο νη ζρέζεηο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο; 

5. Θεσξείηε ζηξεζνγφλν παξάγνληα ηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ (θσηηζκφο, ζφξπβνο, θαζαξηφηεηα, άλεζε, 

ζέξκαλζε, ςχμε, πξνζβαζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα). 

6. αο αγρψλεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ; 

Μπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζέκαηα απφδνζεο-αλάιεςεο επζπλψλ, 

αλαγλψξηζεο, θχξνπο ή θαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

7. Αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβνιή ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν; 

πκκεηέρεηε ελεξγά, σο κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζ‘ απηέο; Πψο 

αληηκεησπίδεηε ηηο πξνζηξηβέο, ηηο δηαθσλίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ; 

8. Αλεζπρείηε γηα ηε κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο ζαο; 

9. Θεσξείηε φηη ε εξγαζία ζην ζρνιείν αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ζαο ζηεξνχλ ρξφλν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, 

ηνλ εαπηφ ζαο; 

10. Θεσξείηε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζαο δεκηνπξγεί ππεξβνιηθφ θφξην 

εξγαζίαο; 

11. αο αγρψλεη ε αλάιεςε επζπλψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν; 

12. Αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ζαο απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηνλ /ηελ πξντζηάκελν/ε; 

13. Έρεηε βνήζεηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ; (π.ρ. ζρνιηθνχο 

ςπρνιφγνπο, ζρνιηθνχο ιεηηνπξγνχο) 
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