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Δπραξηζηίεο 

ην επράξηζην απηφ ζεκείν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φζνπο ζπλέβαιαλ θαη βνήζεζαλ ζε απηήλ. 

Αξρηθά ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ. 

Αλησλίνπ ηφζν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ ζε θάζε 

θάζε δεκηνπξγίαο ηεο εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ καο δηέζεζε 

,ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζε πξαθηηθφ αιιά θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Αθφκα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Φξαγθνχιε Ησζήθ Γηεπζπληή ηεο 

ρνιήο θαη κέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ,φπσο επίζεο θαη ηελ 

θπξία Ενπξαξάθε Υξπζή θαζεγήηξηα ηεο ζρνιήο θαη κέινο ηεο επηηξνπήο. 

Δπηπιένλ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ έξεπλα ,ε ζπλεηζθνξά ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο ζπδχγνπο καο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπο 

θαη ηελ ζηήξημε ηνπο ςπρνινγηθά θαη πξαθηηθά . 
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Πεξίιεςε 

Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηεο 

εμάληιεζεο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειψλεηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  κε κηα ζπλερή αίζζεζε έληαζεο θαη ςπρηθήο θφπσζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί  αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο πνπ εθδειψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία απξφζσπσλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο γνλείο . 

Σν ζχλδξνκν απνηειεί ζνβαξφ θαηλφκελν κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο, θαζφηη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, 

ζπκπεξηθνξά θνηλσληθήο απνκφλσζεο πνπ  εθδειψλεηαη κε ηε κείσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 56 εθπαηδεπηηθνί ηεο  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ζρνιεία  Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο . 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ αλνδηθή ηάζε. 

 

 

Λέξειρ κλειδιά: Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο , Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε Δθπαηδεπηηθψλ, 

Κνηλσληθφ άγρνο, πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. 
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Δηζαγσγή 

ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ άκεζε επαθή κε αλζξψπνπο 

θαη εηδηθφηεξα φηαλ απηνί είλαη παηδηά ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη εθηφο ηεο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο ζην αληηθείκελν ηνπ θαη γλψζε ηεο κεζφδνπ φζν αθνξά ηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, λα εθηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα κπνξεί 

λα ρεηξηζηεί δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ. 

Γηα απηφ θαηά ηελ γλψκε καο (πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε πνιιψλ 

εξεπλεηψλ) ζηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη 

ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο θαη ην πψο ζα ρεηξηζηνχλ κηα 

θαηάζηαζε κε έλα καζεηή πνπ ππνθέξεη θαη είλαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο.  

Αθφκα ζεκαληηθφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη άηνκν κε δηάζεζε γηα 

πξνζθνξά ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζεγγίζεη θαη λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ 

καζεηή. 

εκαληηθφ είλαη αθφκα γηα ηελ «θαιή» ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ε χπαξμε 

αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη πξνθείκελνπ 

λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη θαη νη γεληθφηεξνη ζθνπνί ηεο αγσγήο. 

χκθσλα κε ηνλ (Hollins,1985) ε ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο κπνξεί λα 

παξνκνηαζηεί κε κηα αζιεηηθή νκάδα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ θαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζηήξημε θαη επνπηεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ ζεξαπεία 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.(Burnout) 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη δπζαξέζθεηαο θαη απνγνήηεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο (ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο),ηελ έιιεηςε ζρεδίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο απφ ηελ πνιηηεία καδί κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αδηαθνξία αξθεηψλ καζεηψλ θαη γνλέσλ. 

Αληίζεηα απφ απηφ πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζηνλ δεκφζην ιφγν(απφ 

πνιηηηθνχο θαη δεκνζηνγξάθνπο) φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απφ ηα πην ‘επλνεκέλα’ 

επαγγέικαηα κηαο εξγάδνληαη ειάρηζηεο ψξεο ηελ εκέξα θαη ιίγνπο κήλεο ηνλ ρξφλν, 

φιεο νη έξεπλεο , ζε Δπξψπε ζε Ακεξηθή θαη ζηελ ρψξα καο (ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηεο θξίζεο ) απνδεηθλχνπλ φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαιακβάλεη 

κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ ιίζηα ησλ ζηξεζνγφλσλ επαγγεικάησλ . 
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Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη έλα απφ ηα θαηεμνρήλ αλζξσπνθεληξηθά 

επαγγέικαηα θαη ζπρλά νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη σο κηα ρξφληα θαηάζηαζε αδηαρείξηζηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο εθδειψλεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζε φζνπο αζθνχλ θνηλσληθφ 

ιεηηνχξγεκα (ηαηξνχο ,λνζνθφκνπο εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη θ.ι.π) Δθθξάδεη ηελ 

ςπρνζσκαηηθή  θαηαπφλεζε-εμάληιεζε ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηαθιχδεηαη απφ έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ θαη πξνζδνθηψλ, απνγνήηεπζε, απάζεηα, 

αδξάλεηα, ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηα φπνηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρεη γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, δηακνξθψλεη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αδπλαηεί λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

δηεγείξνληαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη κπινθάξνπλ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή  βηβιηνγξαθία έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 25%-30% 

παξνπζηάδεη  ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. (kyriacou, 1987 Antoniou 

et al., 2000 Capel 1992). 

ηε Γεξκαλία ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά 

αθξσηεξηαζκέλν, ελψ έλα δεχηεξν ηξίην αηζζάλεηαη παξαγλσξηζκέλν θαη 

θνπξαζκέλν.  

Αηηίεο είλαη νη πνιπάξηζκεο ηάμεηο, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Σν άγρνο, νη απαηηήζεηο, ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη ε πίεζεο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ είλαη θάπνηνη απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζε παξαίηεζε, φπσο έγξαθε ε 

εθεκεξίδα Guardian (2‐8‐2000).  

ηε Γαιιία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζπγθξηηηθά κε άιια 

επαγγέικαηα, (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Times Educational Supplement / 12‐

10‐2001), ελψ θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα (2‐3‐2001) θαη ζηνλ Καλαδά αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο. ηελ 

επαξρία Skatchewan κάιηζηα, ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηηείηαη κεηά απφ 5 

ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. Σν άγρνο ηνπο πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε 

βηβιίσλ, ηελ έληαμε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε, ηε γξαθεηνθξαηία, 

ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
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Σέινο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ΖΠΑ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε 

ππνδνκή ζηα ζρνιεία, δεκηνπξγεί αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Los Angeles Times (25‐9‐2000)  

Αο έξζνπκε ηψξα ζηε ρψξα καο. ηελ Διιάδα, δηάθνξεο έξεπλεο (Άξζξν ηνπ 

ςπρίαηξνπ Γξ. Αλαζηάζηνπ Πιαηή  Γεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα: Πξφνδνο 

26.05.07) ζπγθιίλνπλ φηη έλα πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηάλεη πεξίπνπ ην 

25% βηψλεη πςειή ή κεζαία ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ θαηαγξάθεηαη επίζεο 

φηη έλα αθφκε κεγαιχηεξν ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηε δνπιεηά ηνπ.  

χκθσλα κε έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛΗΝΤΑΔ) ην 2000 αλαθέξεηαη φηη απφ ηα πιένλ ζπλήζε 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία είλαη ην άγρνο ζε πνζνζηφ 28% θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε πνζνζηφ 23%. ε άιιε έξεπλα (Κάληαο – Αξέζαο, 

1998) αλαθέξνληαη σο θπξηφηεξεο πεγέο άγρνπο, 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 θιπ. Όια απηά ηα βιέπεη σο πεγή επαγγεικαηηθνχ άγρνπο πάλσ απφ ην 

70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα φζα αλαθέξακε παξαπάλσ καο ψζεζαλ λα εμεηάζνπκε ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο δηεμάγνληαο ηελ έξεπλα απηή ζε ζρνιεία Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο 

ηνπ ηφπνπ καο. 
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Πξόινγνο 

θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιείσλ  Γεληθήο – Δηδηθήο Αγσγήο. 

Να κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

θαη λα δηεξεπλήζεη πνηνη απφ απηνχο εκθαλίδνληαη κε πςειφηεξεο ηηκέο. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: 

α) Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ην θχιιν, ε ειηθία, ηα 

ρξφληα ππεξεζίαο, ην επίπεδν ζπνπδψλ. 

β) Να εμεηαζηεί αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο 

γ) Να θαηαγξαθνχλ νη ηπρφλ δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

αλάινγα κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δηεχζπλζε, κφληκνο, 

αλαπιεξσηήο) 

δ) Να εμεηαζηεί αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε 

κε ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο 
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Κεθάιαην 1
ν
 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΟΤΘΔΝΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 

1.1 Δλλνηνινγηθόο Οξηζκόο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο  

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

εμάληιεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαηαθιχδεηαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηα φπνηα ζεηηθά αηζζήκαηα έρεη 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ, δηακνξθψλεη 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ο εθπαηδεπηηθφο κε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έξρεηαη αληηκέησπνο κε κεξηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο φπσο : θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, έιθνο ζηνκάρνπ, ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Burke, Greenglass & Schwaarzer,1996 

Guglielmi &Tatrow,1998). 

 

1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (burn out) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά απφ ηνλ Freudenberger (1975) γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ θνξεζκφ ή ηελ 

εμάληιεζε απφ ην επάγγεικα.  

Ο Freudenberger ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν απηφ κεηά απφ παξαηεξήζεηο πνπ 

δηεμήγαγε ζε βνεζνχο θνηλσληθψλ επαγγεικάησλ. πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη 

ζπρλά πνιπάζρνινη θαη ππεχζπλνη βνεζνί παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα κεησκέλεο 

θηλεηηθφηεηαο , γίλνληαλ επέμαπηνη, κεξνιεπηηθνί θαη θαρχπνπηνη, κε αξλεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηνπο πειάηεο, νη νπνίεο ζπρλά εμειίζζνληαλ 

ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

Αξρέο ηνπ 1980 θαη κεηά, ε εκπεηξηθή έξεπλα πάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε γίλεηαη πην νινθιεξσκέλε γηαηί ηφζν απφ ηε κηα ,ε θαηαζθεπή θαη 

ζηάζκηζε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ,φζν θαη ηα 

δηάθνξα κνληέια θαη ζεσξίεο πνπ επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ην ζχλδξνκν ηεο  

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλέβαιιαλ ζε κηα πην ζθαηξηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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1.3 Οξηζκνί Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο 

Σα πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά κνληέια επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην ζχλδξνκν 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ππφ ην πξίζκα κηαο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο (Vachon,1987).  

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νθείιεηαη 

θπξίσο ζε ζηξεζνγφλεο θαη δπζκελείο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ην ηδηαίηεξα 

θνξησκέλν πξφγξακκα, ε έιιεηςε απηνλνκίαο θαη εμνπζίαο, ε αλεπαξθήο 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ε απηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (Pines,1986). 

Άιινη πάιη εξεπλεηέο (Leiter &Maslach,1988,Dekker & Schaufeli, 1995, 

Antoniou,1999) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ, ππνζηεξίδνληαο, 

φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ ν επαγγεικαηίαο 

έρεη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιά θαη απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  ζηνλ νπνίν 

εξγάδεηαη (Firth-Cozens &Payne,1999). 

Ζ Maslach (1976,1982) έρεη ζπλδέζεη ην φλνκα ηεο κε ηε κειέηε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εμαηηίαο ηνπ πνιχ γλσζηνχ κνληέινπ θαη εξγαιείνπ 

κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ πξφηεηλε. 

Βάζεη ηνπ θιαζηθνχ νξηζκνχ ηεο Maslach (1982), πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ , 

αλαδεηθλχνληαη ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ.  

Ζ πξψηε δηάζηαζε νλνκάδεηαη «ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη πεξηιακβάλεη 

αηζζήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο, θαζψο θαη απψιεηα ελέξγεηαο θαη 

δηάζεζεο.  

Γηα ηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη επηθξαηήζεη ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «απνπξνζσπνπνίεζε», κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε απνκάθξπλζε 

θαη απνμέλσζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνπο αζζελείο / πειάηεο ηνπ θαη ε εγθαζίδξπζε 

απξφζσπσλ, επηζεηηθψλ θαη θπληθψλ ζρέζεσλ κε απηνχο.  

Ζ Σξίηε δηάζηαζε νλνκάδεηαη «έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο» θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο φηη είλαη αλίθαλνο λα 

πξνζθέξεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

(Leiter & Maslach,2005). 
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Έδσζε ην πην πεξηεθηηθφ ίζσο νξηζκφ πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν 

θαη ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή εμνπζέλσζε ε νπνία παξαηεξείηαη ζε θάζε επαγγεικαηία 

πνπ ε δνπιεηά ηνπ απαηηεί ηε ζπλερή επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο. 

Τπνζηήξημε φηη « ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο θάπνηνο εξγάδεηαη, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ,φπνπ ν 

επαγγεικαηίαο δελ έρεη πηα θαζφινπ ζεηηθά αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα 

ηνπο πειάηεο ή αζζελείο ». 

χκθσλα κε ηνλ Hendrickson (1979), ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ 

αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζπλαίζζεκα απψιεηαο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ην ζχλδξνκν απηφ , αληηδξνχλ ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηνπο αγρψλνπλ. Οη εμνπζελσκέλνη εθπαηδεπηηθνί δηαθαηέρνληαη απφ κεησκέλν 

ελζνπζηαζκφ ,αηζζάλνληαη αηνλία, ράλνπλ ην ρηνχκνξ ηνπο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο θαη δελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε(McGee-Cooper,Trammell & Lan,1990). 

ηε ρψξα καο ην ζέκα ησλ ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

ηξείο δεθαεηίεο. Μηα απφ ηηο πξψηεο αμηφινγεο έξεπλεο έγηλε απφ ηνλ Αιεμφπνπιν 

(1990). 

Πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ παγγέλεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εμεηάδνληαο απηφ απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο γσλίεο, κε θέληξν ην άηνκν, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ή κε έκθαζε 

ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο. 

 

1.4 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν σο πεγέο δπζαξέζθεηαο απφ ην επάγγεικα ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο θαη επηδξνχλ αξλεηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά ηφζν ζηελ πξνζσπηθή 

φζν θαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή, πξνζδηνξίδνληαο ηε ζπλνιηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά.  
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Σνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ κπνξεί λα είλαη αηνκηθνί – πξνζσπηθνί, 

θνηλσληθνί, εθπαηδεπηηθνί, εξγαζηαθνί θιπ., είλαη δπλαηφλ λα ηνπο εληάμεη θαλείο ζε 

δχν νκάδεο:  

Σνπο ππόδπομοςρ (ππάξρνπλ πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ), θαη ηνπο ζύνδπομοςρ (ππάξρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο).  

α) Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πφζν επεξεάδνπλ ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιιν ,ειηθία ,νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

β) Οη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην πψο επηδξνχλ νη άιινη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο(ππνζηεξηθηηθνχο παξάγνληεο).   

γ) Οη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ην πφζν επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη πνην ξφιν παίδεη ν εξγνδφηεο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνιιέο κειέηεο πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ 

θαηαγξαθή απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ηνπο θαηαηάμεη ζε δχν 

θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη:  

 Πεξηβαιινληηθνί  

 Αηνκηθνί παξάγνληεο (Μεηαιιελνχ, 2000). 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αλήθνπλ εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη κπνξεί λα είλαη: 

 Οη πηεζηηθέο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο.  

 Ζ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ε έθζεζε 

ηνπ επαγγεικαηία ζηνλ πφλν θαη ζην ζάλαην.  

 Σν εμαληιεηηθφ, απαηηεηηθφ θαη ζπλερέο σξάξην.  

 Ζ έιιεηςε θαζεθνληνινγηψλ θαη ε αζάθεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη δπλαηφηεηαο εξγαζηαθήο εμέιημεο.  

 Ζ άθακπηε θαη απηαξρηθή δηνίθεζε, ε κε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο. 

 Ζ αληζφηεηα ζηηο εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο.  

 Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε ή ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

 Ζ έιιεηςε ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζην ρψξν εξγαζίαο (Cherniss,1980).  
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ηνπο αηνκηθνχο αλήθνπλ νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ 

επαγγεικαηία σο άηνκν θαη σο πξνζσπηθφηεηα. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο κεηαμχ ηνπο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη κηα 

θαηάζηαζε πίεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, πσο ηελ εξκελεχνπλ θαη πσο ηειηθά δξνπλ 

γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ (Lazarus,1984).  

Ζ αλζεθηηθφηεηα ζην άγρνο, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ, 

θαζηζηά νξηζκέλα άηνκα πεξηζζφηεξν επάισηα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

Οη Kobasa θαη ζπλ (1982) ππνζηήξημαλ φηη ηα άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη απφ κηα 

γεληθφηεξε αλζεθηηθφηεηα ζην άγρνο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ 

πξνβιήκαηα ιφγσ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ηα θπξηφηεξα αηνκηθά 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ burnout 

πεξηιακβάλνληαη:  

 Σα αξρηθά θίλεηξα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζην επάγγεικα. 

 Οη πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

 Ο ηξφπνο αληίιεςεο θαη αληίδξαζεο ζηηο πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ απνηπρία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

(Betolote,2006). 

Άιιεο κειέηεο έδεημαλ, φηη ζπρλά νη αηνκηθνί – ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, απ’ φηη 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ή άιινη πεξηβαιινληηθνί ιφγνη (Παπαδάηνπ, 

Αλαγλσζηφπνπινο,1992).  

 

1.5 Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη Δξγαζηαθό Άγρνο  

ηνλ ζχγρξνλν θφζκν, ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πεγέο άγρνπο. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν κέζα ζε απηφ, ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζε απηή, 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν 

επαγγεικαηηθφ άγρνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα επίθαηξν αληηθείκελν κειέηεο θη 

έξεπλαο, θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηά θξάηε ζε παγθφζκην 

επίπεδν απφ ην 2008 θαη εμήο έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο 

εξγαζίαο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλαζθάιεηα, ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη 
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ησλ παξνρψλ, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θιπ., θαηαζηάζεηο πνπ επηηείλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπ.  

Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε ζην εξγαζηαθφ άγρνο, 

κε πνζνζηφ 55% (European Agency for Safety and Health at Work, 2009). 

Αλ θαη ε θνηλή γλψκε ζεσξεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα πιένλ 

πξνλνκηνχρα ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ δηαθνπψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ην θαηαηάζζνπλ ζηα ηξία πην ζηξεζνγφλα  

επαγγέικαηα παγθνζκίσο (Johnson et al., 2005. O.E.C.D.,  2013a. Travers & Cooper, 

1993). 

Χο επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηνπο Kyriacou θαη Sutcliffe 

(1977), νξίδεηαη έλα ζχλνιν δπζάξεζησλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (ι.ρ. ζπκφο, 

ζηελνρψξηα, θαηάζιηςε) πνπ ελδέρεηαη λα βηψλεη ν εθπαηδεπηηθφο εμαηηίαο δηαθφξσλ 

πηπρψλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη ην αηζζάλεηαη σο απεηιή απέλαληη ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ επηπρία ηνπ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ην επάγγεικά ηνπ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλν (Jepson & 

Forrest,2006), ελψ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο επαγγεικαηίεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο (Borg & Riding, 1991). Δηδηθφηεξα ζηελ 

Διιάδα, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηξεο ζε πνζνζηφ 54% (E.A.S.H.W., 2009). 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο πλδηθάησλ 

Δθπαίδεπζεο (E.T.U.C.E., 2008), νη βαζηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη 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 θιπ. (Kyriacou, 2001. Λενληαξή, Κπξίδεο 

& Γηαιακάο, 1997).  

ε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ 

Τγεία ζηελ Δξγαζία (E.Α.S.H.W., 2008), θαηαγξάθεθαλ επηπιένλ oη αιιαγέο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ, ε θαθή ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο, νη ρακειέο ακνηβέο θ.ά. Δπηπξφζζεηνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γηα ηνπο 

έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε κε έγθαηξε ηνπνζέηεζε ζε ζρνιεία, ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ δεχηεξεο  αλάζεζεο, ε αλεπαξθήο γλψζε γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ππεξεζηαθήο εμέιημεο, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θ.ά. (Μνχδνπξα, 2005). 
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1.6 Σα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

Σν θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζε δελ δεκηνπξγείηαη μαθληθά, 

αιιά αθνινπζεί ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα : 

-Σν ππώηο ζηάδιο είλαη απηφ ηνπ ελζνπζηαζκνχ. Ο λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο 

μεθηλάεη ηελ εξγαζηαθήο ηνπ θαξηέξα κε πνιχ πςεινχο ζηφρνπο θαη κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο καζεηέο ,ηνπο ζπλαδέιθνπο ,ηε δηνίθεζε. 

-ην δεύηεπο ζηάδιο θπξηαξρνχλ ε ακθηβνιία θαη ε αδξάλεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αξρίδεη λα αλαξσηηέηαη αλ ε εξγαζία ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο 

βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ. Αξρίδεη λα πξνβάιεη δεηήκαηα ακνηβψλ θαη εξγαζηαθνχ 

σξαξίνπ, αξλνχκελνο λα αλαζεσξήζεη ηηο ππεξβνιηθά πςειέο πξνζδνθίεο ηνπ. 

-Σν ηπίηο είλαη ην ζηάδιο ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο καηαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ακθηβάιιεη αλ θαη πφζν αμίδεη ηνλ θφπν λα δηδάζθεη θάησ απφ 

ζπλζήθεο πίεζεο ,άγρνπο θαη απνγνήηεπζεο θαη ζσξεί θάζε πξνζπάζεηα κάηαηα. 

-Σν ηέηαπηο ζηάδιο είλαη ε απάζεηα .Ο εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη ζην ζρνιείν 

,παίξλεη ην κηζζφ ηνπ αδηαθνξψληαο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη γηα ηηο 

αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ.   

 

 

1.7 Η αληηκεηώπηζε ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (Hughes,2001). 

Οη ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο πνπ 

βηψλνπλ είλαη: ε ζπδήηεζε κε ην ζχδπγν, ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ,ε 

ηειεφξαζε, ην δηάβαζκα θαη ε γπκλαζηηθή. 

Άιιεο ιηγφηεξν δεκηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ηα παξάπνλα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπγγελείο ,ην θάπληζκα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφζπξζε (Κloska 

&Raemasut,1985). 

Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ,μεθηλάεη κε ηελ απνδνρή ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ επηζπκία γηα αιιαγή (Cedoline ,1982). 
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Οη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο θαηαθεχγεη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζσκαηηθή θαη ηε ςπρηθή ηνπ 

ηζνξξνπία. 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη νη εμήο : 

1) αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηζπκνχλ ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε  

2) δεκηνπξγία αλάινγσλ ζπλζεθψλ γηα εμαζθάιηζε απηνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

3) απφδνζε ζπνπδαηφηεηαο ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά 

4) αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» 

5) απφδνζε δηθαηνζχλεο  

6) αλάζεζε ππεπζπλνηήησλ ζε φινπο  

7) ζπλέπεηα 

8) θηιηθφηεηα  

9) ελζάξξπλζε  

10) θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

11) ρηνχκνξ (Υαηδερξήζηνπ 2004). 

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ζηξεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη φιν θαη απμάλνληαη νη  καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

δπζθνιίεο ζηελ ζπκπεξηθνξά κε ζπλέπεηα νη απαηηήζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

είλαη πιένλ απμεκέλεο . 

Δπηπιένλ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζήκεξα ζηα ειιεληθά ζρνιεία ,απμάλεη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εθφζνλ θαινχληαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ έλα επάγγεικα ην νπνίν έρεη ζπρλά ραξαθηεξηζηεί θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ιεηηνχξγεκα» ,φξνο πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ζην 

έξγν ηνπο. Σν ζηξεο θαη ζπρλά ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πνπ βηψλνπλ 

παξεκπνδίδεη ηελ άζθεζε ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ ηνπο ξφινπ θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα 

βνεζεζνχλ θαη λα ηνπο δνζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δεκηνπξγηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο δηέμνδνη. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΟΤΘΔΝΧΗ –

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  

1.8 Γεληθά 

Ο ζηφρνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο είλαη λα εμαιείςνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο επάισηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή λα ηνπο θάλνπλ λα ζηακαηήζνπλ λα πξνθαινχλ πίεζε. 

Σν πξψην ζεκαληηθφ βήκα είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ηεο γηα απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηα φξηά ηνπο θαη 

λα αλαδεηνχλ βνήζεηα φηαλ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πηεζηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο .  

Σν θφζηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πςειφ. Οη ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα δελ ζα πξέπεη λα είλαη νχηε εχθνιεο νχηε γξήγνξεο. 

Κάζε κηα απφ απηέο είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εξγαζηαθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ηνπ εξγαδφκελνπ.  

Καηά ηελ Maslach (1982), νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα (αηνκηθφ, θνηλσληθφ, 

δηνηθεηηθφ).  

ην αηνκηθφ επίπεδν ν εθπαηδεπηηθφο  κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα κέηξα ν ίδηνο.  

ε θνηλσληθφ επίπεδν, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία θαη νη πξνζπάζεηεο αξθεηψλ 

αηφκσλ, φπσο π.ρ. ησλ ζπλεξγαηψλ.  

ηνλ ηνκέα ηνπ νξγαληζκνχ, ηα κέηξα αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εξγαδφκελν 

λα αληηκεησπίζεη ην εξγαζηαθφ ζηξεο. 

 

1.9 Παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν 

ε αηνκηθφ επίπεδν, ε εθκάζεζε ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ, ηα πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο άζθεζεο θαζψο θαη ηερληθέο εδξαίσζεο 

θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ζηήξημεο έρνπλ πξνηαζεί εθηελψο ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο . 
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Ζ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε είλαη ε πξφιεςε. 

- Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ηελ εκθάληζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

- Ζ επαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο  απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο καζεηέο ηνπ, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

- Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνιφγεζε 

πνηεο απφ απηέο έρνπλ απνηειεζκαηηθφ αληίθηππν ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο  

- Ζ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο ηφζν απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο, φζν θαη απφ 

επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο  

- Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ  ζηελ 

πξφιεςε ηεο θαη αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 

1.10 Παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθό/δηνηθεηηθό επίπεδν 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο απφδνζεο ηνπ αιιά θαη ηεο παξνρήο πνηνηηθήο θξνληίδαο. 

Κάζε ρψξνο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεζπίδεη ζαθή θξηηήξηα γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ ζεσξεί σο θαηάιιειν λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Murphy,1995). 

Πέξα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα 

ζπλεθηηκψληαη νη δηάθνξνη ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαζψο 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη απφδνζε ηνπ ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο.  

Ο Murphy( 2003) αλαθέξεη ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο: ηελ πξσηνγελή, ηε δεπηεξνγελή θαη ηελ ηξηηνγελή παξέκβαζε.   

1.10.1 Πξσηνγελήο Παξέκβαζε 

Πξφθεηηαη γηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

κεγάιν εχξνο  ζηξαηεγηθψλ φπσο :επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο , επαλαζρεδηαζκφο 

ηνπ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο ,θαζηέξσζε ειαζηηθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, 

ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε, ζπκπεξίιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην 
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ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ,αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ θαη θαζνξηζκφο ζηφρσλ, 

θαζηέξσζε δίθαησλ εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ νκάδσλ. 

1.10.2 Γεπηεξνγελήο Παξέκβαζε 

Ζ δεπηεξνγελήο παξέκβαζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα νξγάλσζεο ρξφλνπ, 

αλάπηπμε ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο, δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ 

δσήο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ ειέγρνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηε κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ δεπηεξνγελήο  παξέκβαζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο :θαξδηαγγεηαθήο επεμίαο ,δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ δσήο (Cooper,2001). 

1.10.3 Σξηηνγελήο Παξέκβαζε 

Ζ ηξηηνγελήο παξέκβαζε είλαη κηα αληηδξαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφδεηαη 

φηαλ ηα πξνβιήκαηα έρνπλ είδε εθδεισζεί θαη νη πξνζπάζεηεο εζηηάδνληαη ζηε 

ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ζepburn et al,1997). 

Ζ ηξηηνγελή παξέκβαζε ζρεηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο αλάξξσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κέζσ ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

1 Αλαγθαηόηεηα -εκαληηθόηεηα 

Ζ παξνχζα κειέηε κε ζέκα «Η Επαγγελμαηική  Εξοςθένυζη ηυν 

Εκπαιδεςηικών  ζε ζσολεία  Δεςηεποβάθμιαρ  Εκπαίδεςζηρ »έσει σο ζθνπφ ηελ 

αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζνλ 

αθνξά ηηο πεγέο θαη ηα επίπεδα ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ,ηεο εμνπζέλσζεο ,αιιά 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη λα εληνπίζεη 

ηνπο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία  δελ δηεθδηθεί κηα πξσηνηππία. πλεπψο ηα πνξίζκαηα ηεο 

δελ έρνπλ γεληθεπκέλε ή δεζκεπηηθή αμία αιιά κηα κηθξή ζπκβνιή θαη κφλν. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ αίζζεζε πνπ πξνθαιεί ζπγρξνληθά 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε εξγαζία ηνπο  ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξνζνδνθφξν 

έδαθνο γηα πεξαηηέξσ  δηεξεχλεζε. 

 

 

2 θνπνί θαη ηόρνη –Γηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

θνπνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη:  

 

• Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηηο κεηαβιεηέο 

θχιν, πξνυπεξεζία θαη επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο  

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο- Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

• Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηα έηε 

ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο  Γεληθήο Δθπαίδεπζεο-    Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

 

• Να θαηαγξαθνχλ ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο  Γεληθήο Δθπαίδεπζεο- Δηδηθήο Αγσγήο.  
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Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηίζεληαη ηα παξαθάησ 

δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1  

Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ζηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν 

εκπαιδεςηικών Γεςηεποβάθμιαρ  Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ- Διδικήρ Αγυγήρ  ανάλογα με ηο 

θύλο;  

 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 

Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ζηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν 

εκπαιδεςηικών Γεςηεποβάθμιαρ  Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ- Διδικήρ Αγυγήρ  ανάλογα με ηο 

επίπεδο ζποςδών ηυν εκπαιδεςηικών;  

 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3  

Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ζηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν 

εκπαιδεςηικών Γεςηεποβάθμιαρ  Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ- Διδικήρ Αγυγήρ  ανάλογα με ηα 

έηη επαγγελμαηικήρ πποϋπηπεζίαρ;  

 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 4  

Πόζο πεπίπος είναι ηο ποζοζηό ηυν εκπαιδεςηικών Γεςηεποβάθμιαρ  Γενικήρ 

Δκπαίδεςζηρ- Διδικήρ Αγυγήρ  ζηοςρ οποίοςρ παπαηηπούνηαι ενδείξειρ επαγγελμαηικήρ  

εξοςθένυζηρ. 

 

3 Μέζν πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο- Δηδηθήο Αγσγήο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγην 

πνπ πεξηιακβάλεη 30 εξσηήκαηα κε ηπραία δεηγκαηνιεςία . 

Δλεκεξψζεθαλ πξνθνξηθά θαη κέζσ ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα:  

 ην αληηθείκελν ηεο  έξεπλαο 

 γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

 ην θνξέα πνπ ηε δηεμάγεη  

 ηξφπν ζπκπιήξσζεο  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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 -απαληά ζην γηαηί αμίδεη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

4 Παξνπζίαζε Δξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην αξρηθά πεξηέρεη ζπλνδεπηηθή επηζηνιήο γηα ελεκέξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ. 

ην πξψην κέξνο πεξηέρεη Γεκνγξαθηθά ηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο:  

1) Φχιιν  

2) Ζιηθία 

3) Έηε πξνυπεξεζίαο 

4)  Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο  

5) Δθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα φπνπ εξγάδεηαη 

6) Πεξηνρή εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 

7) Δπίπεδν κφξθσζεο  

8) ρέζε εξγαζίαο  

9) Θέζε ζην ζρνιείν 

ην δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ δηρνηνκεκέλεο ηχπνπ 

Likert ζε 5-βαζκε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλε κε ηηο παξαθάησ δπλαηέο επηινγέο : 

Καθόλος          Λίγο         Μέηπια            Πολύ              Πάπα Πολύ 

Οη πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ,ην πιήζνο ηνπο, 

ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπο ,ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ,ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο  θαη 

ηελ ειιηπή πξνζνρή ησλ καζεηψλ. 

Σελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αθνξνχλ νη επφκελεο εξσηήζεηο (γηα πφζν 

θαηξφ ζα είκαη ζε ζέζε λα εξγάδνκαη κε ηνπο καζεηέο ,ε ζθέςε λα πάσ ην πξσί 

ζρνιείν, ε ζθέςε φηη νη καζεηέο κνπ επηξξίπηνπλ γηα κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο, επζχλεο ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ). 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ εηθφλα ,ζηάζε θαη αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εξγαζία ηνπο (κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα 

πνπ κε αθνξνχλ ,κε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ κνπ, έιιεηςε πξννπηηθψλ θαξηέξαο ,λέεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ,επθαηξίεο επηκφξθσζεο, θφξηνο εξγαζίαο ,ρξφλνο γηα 

νινθιήξσζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ,ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηφξζσζεο 
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γξαπηψλ, κε δηδαθηηθή εξγαζία ,αληαγσληζκφο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ππεξεζίαο ,εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ,κηζζφο ,νηθνλνκηθή θξίζε).  

Σέινο ηξεηο εξσηήζεηο (πφζν βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ή θίιν/θίιε) αθνξνχλ ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο   

 

 

5 Πεξηγξαθή Γείγκαηνο  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκκεηείραλ 56 εθπαηδεπηηθνί σο 

δείγκα: δηεπζπληέο –ππνδηεπζπληέο, κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

Κιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιακβάλεη 30 εξσηήκαηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ κε απαληήζεηο ζε 5-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert δηαβαζκηζκέλε κε 

ηηο παξαθάησ δπλαηέο επηινγέο :  

Καθόλος       Λίγο       Μέηπια            Πολύ              Πάπα Πολύ 

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη απιή – ηπραία 

δεηγκαηνιεςία θαη ε έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. 

Σα 56 απηά ζηνηρεία - δειψζεηο κεηξνχλ πέληε θαηεγνξίεο παξαγφλησλ ζηξεο 

θαη κηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ ησλ ηξφπσλ απνθφξηηζεο απφ απηφ: 

1) Μαθηζιακή διαδικαζία-ζςμπεπιθοπά μαθηηών 

2) Σσέζειρ –βαθμόρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ άμεζα εμπλεκομένοςρ 

3) Υποζηήπιξη και πποοπηικέρ ηος επαγγέλμαηορ ηος εκπαιδεςηικού 

4) Φόπηορ επγαζίαρ –επγαζιακά δικαιώμαηα 

5) Υποδομέρ –μέζα διδαζκαλίαρ –ζςνθήκερ ζσολικήρ μονάδορ  

6) Τπόποι αποθόπηιζηρ   
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Ο πιεζπζκφο ζηφρνο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο 

θαη εηδηθήο αγσγήο. Σν δείγκα ζπληζηνχζαλ 56 άηνκα θαη ραξαθηεξίδνληαλ δείγκα 

επθνιίαο. Απφ απηνχο άλδξεο ήηαλ 25 (44.6%) θαη γπλαίθεο 30 άηνκα (53.6%). Σα 48 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνζνζηφ 85,7% πξνέξρνληαη απφ αζηηθή πεξηνρή, ελψ 8 άηνκα 

(14,3%) πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθή πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε 

ην 67,9% (38/56) ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ κφληκνη θαη ην 32,1% (18/56) ήηαλ 

αλαπιεξσηέο. ρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ εξσηεζέλησλ ζην ζρνιείν πεξίπνπ ην 91% ησλ 

αηφκσλ (51/56) ήηαλ θαζεγεηέο θαη κφιηο ην 9% (5/56) ήηαλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη νη θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

δηα 

 

 

Γξάθεκα 1: Φύιν 

  

45% 

55% 

Φφλο 

Άνδρασ 

Γυναίκα 
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Πίλαθαο 1
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ 

Ζιηθία n % Έγθπξν % 
Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

30 – 39 17 30,4 30,9 30,9 

40 – 49 19 33,9 34,5 65,5 

50 – 59 19 33,9 34,5 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0  

Απνχζεο ηηκέο 1 1,8   

χλνιν 56 100,0   

 

 

 

Γξάθεκα 2: Ηιηθία 
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Πίλαθαο 2
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο πξνϋπεξεζίαο 

Έηε 

πξνυπεξεζίαο 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

0-10 22 39,3 39,3 39,3 

11- 20 19 33,9 33,9 73,2 

21-θαη άλσ 15 26,8 26,8 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 

 

 

Γξάθεκα 3:Έηε πξνϋπεξεζίαο 
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18% 

78% 

4% 

Οικογενειακή κατάςταςη 

Άγαμοσ/θ 

Ζγγαμοσ/θ 

Διαηευγμζνοσ/θ 

 

 

Πίλαθαο 3
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Άγακνο/ε 10 17,9 17,9 17,9 

Έγγακνο/ε 44 78,6 78,6 96,4 

Γηαδεπγκέλνο/ε 2 3,6 3,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γξάθεκα 4: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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Πίλαθαο   4
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο εξγαζίαο 

Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα n % Έγθπξν % 
Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Γπκλάζην γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 
2 3,6 3,6 3,6 

Γπκλάζην εηδηθήο 

αγσγήο 
13 23,2 23,2 26,8 

Λχθεην γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 
27 48,2 48,2 75,0 

Λχθεην εηδηθήο  αγσγήο 14 25,0 25,0 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  
 

 

 

 

Γξάθεκα 5: Σύπνο Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 
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Πίλαθαο 5
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

Δπίπεδν 

κφξθσζεο 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Πηπρίν 32 57,1 57,1 57,1 

Μεηαπηπρηαθφ 20 35,7 35,7 92,9 

Γηδαθηνξηθφ 4 7,1 7,1 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 

 

 

Γξάθεκα 6: Δπίπεδν κόξθσζεο 
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6 Γηαδηθαζία Υνξήγεζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηηο  20 έσο ηηο 30 Μάηνπ 2016 γηα 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. 

Γηαλεκήζεθε πξνζσπηθά απφ εκάο ηδηφρεηξα, ρσξίο λα ππάξρνπλ  νπζηαζηηθέο 

δπζθνιίεο ζηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

καο. 

 

7 Μέζνδνο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο  

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θάλακε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ,εηζάγακε ηα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε  πξνγξάκκαηνο Excel θαη θάλακε ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (SPSS, έθδνζε 21) . 

Δπεμεξγαζηήθακε ηνπο πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη αθφκα κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ βνήζεηα ησλ θξηηεξίσλ γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα: t-test, x 2  θαη 

ANOVA θάλακε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο λνκίδνπκε δηαπηζηψζεηο. Δπηπιένλ κε ηε 

ρξήζε ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ εμάγακε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηα 

εμεηδηθεχνπκε ζηελ ζπλέρεηα. 
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8 Πεξηγξαθή θαη πγθξηηηθή Μειέηε Απνηειεζκάησλ 

 

8.1 Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απφ 6 έσο 35 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο. ε θάζε πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα δεκηνπξγίαο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ, ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ θαζψο θαη 

ε αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα αλά βαζκίδα ηεο θιίκαθαο. Δπίζεο θαίλεηαη ν κέζνο φξνο 

(Μ.Ο.) θαη ε ηππηθή απφθιηζε (Σ.Α.) ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

Πίλαθαο 6
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 8 14,3 14,3 19,6 

Μέηξηα 14 25,0 25,0 44,6 

Πνιχ 21 37,5 37,5 82,1 

Πάξα Πνιχ 10 17,9 17,9 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο= 3,48 Σ.Α.=1,11 

 

Απφ ηνλ 6
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 21 άηνκα (37,5%) επεξεάδνληαη πνιχ 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνλ καζεηψλ. Μέηξηα έσο 

θαζφινπ επεξεάδνληαη 25 άηνκα (44,7%). 
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Πίλαθαο 7
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ  κε κεγάιν αξηζκό καζεηώλ αλά ηάμε 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 9 16,1 16,1 21,4 

Μέηξηα 14 25,0 25,0 46,4 

Πνιχ 20 35,7 35,7 82,1 

Πάξα Πνιχ 10 17,9 17,9 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ. Ο. = 3,45 Σ. Α.= 1,12 

 

 

Απφ ηνλ 7
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 20 άηνκα ε 35,7% επεξεάδνληαη πνιχ 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ ην κεγάιν αξηζκφ ηνλ καζεηψλ ζηε ηάμε. Μέηξηα έσο θαζφινπ 

επεξεάδνληαη 26 άηνκα ή 46,5% 

 

 

Πίλαθαο 8
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ κε ηάμεηο  αλνκνηνγελείο σο πξνο ηνλ αξηζκό 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 11 19,6 19,6 25,0 

Μέηξηα 20 35,7 35,7 60,7 

Πνιχ 18 32,1 32,1 92,9 

Πάξα Πνιχ 4 7,1 7,1 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ. Ο. = 3,16 Σ. Α. = 1,00 

 

Απφ ηνλ 8
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 20 άηνκα (35,7%) επεξεάδνληαη κέηξηα απφ ηηο  

αλνκνηνγελείο ηάμεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ  ηνλ καζεηψλ. Πνιχ θαη πάξα πνιχ 

επεξεάδνληαη 22 άηνκα (39,2%), ελψ ιίγν ή θαζφινπ επεξεάδνληαη 14 άηνκα (25%). 
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Πίλαθαο 9
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ 

 

n % Έγθπξν % 
Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 Καζφινπ 3 5,4 5,5 5,5 

Λίγν 12 21,4 21,8 27,3 

Μέηξηα 16 28,6 29,1 56,4 

Πνιχ 14 25,0 25,5 81,8 

Πάξα Πνιχ 10 17,9 18,2 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0 
 

 Απνχζεο ηηκέο 1 1,8 
  

    χλνιν 56 100,0 
  

M.O. = 3,29 T.A.= 1,16 

 

Απφ ηνλ 9
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 16 άηνκα (28,6%) επεξεάδνληαη κέηξηα απφ ηα  

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ  καζεηψλ. Πνιχ θαη πάξα πνιχ επεξεάδνληαη 24 άηνκα 

(42,9%). Λίγν ή θαζφινπ επεξεάδνληαη 15 άηνκα (26,8%). 

 

 

Πίλαθαο 10
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ  έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη ειιηπήο πξνζνρή 

ησλ καζεηώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 4 7,1 7,1 12,5 

Μέηξηα 16 28,6 28,6 41,1 

Πνιχ 19 33,9 33,9 75,0 

Πάξα Πνιχ 14 25,0 25,0 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=3,66 Σ. Α.= 1,10 

 

Απφ ηνλ 10
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 19 άηνκα (33,9%) επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηελ 

έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη ειιηπήο πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Μέηξηα έσο θαζφινπ 

επεξεάδνληαη 23 άηνκα (41,1%), ελψ πάξα πνιχ επεξεάδνληαη 14 άηνκα (25%). 

 

 



Η επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε ζσολεία δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 
 

Ππόγπαμμα Διδίκεςζηρ ζηη Σςμβοςλεςηική & ηον Πποζαναηολιζμό: Γιπλυμαηική Δπγαζία 37 
 

Πίλαθαο 11
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην αλ έρεηε αλαξσηεζεί γηα πόζν  

θαηξό ζα είζηε ζε ζέζε λα εξγάδεζηε κε ηνπο καζεηέο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 10 17,9 18,2 18,2 

Λίγν 7 12,5 12,7 30,9 

Μέηξηα 8 14,3 14,5 45,5 

Πνιχ 14 25,0 25,5 70,9 

Πάξα Πνιχ 16 28,6 29,1 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0  

 Απνχζεο Σηκέο 1 1,8   

χλνιν 56 100,0   

Μ.Ο.=  3,35 Σ. Α.= 1,48 

 

Απφ ηνλ 11
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 16 άηνκα (28,6%) επεξεάδνληαη πάξα πνιχ  

απφ ην εξψηεκα αλ έρνπλ αλαξσηεζεί γηα πφζν θαηξφ ζα είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη 

κε ηνπο καζεηέο. Πνιχ επεξεάδνληαη 14 άηνκα (25%). Μέηξηα έσο θαζφινπ 

επεξεάδνληαη 25 άηνκα (44,7%). 

 

 

Πίλαθαο 12
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε ζθέςε όηη ην πξσί πξέπεη λα πάηε 

ζην ζρνιείν 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 28 50,0 50,0 50,0 

Λίγν 16 28,6 28,6 78,6 

Μέηξηα 9 16,1 16,1 94,6 

Πνιχ 3 5,4 5,4 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=1,77  Σ. Α.= 0,91 

 

Απφ ηνλ 12
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 28 άηνκα (50%)  δελ ηνπο επεξεάδεη θαζφινπ 

ε ζθέςε φηη ην πξσί πξέπεη λα πάλε ζην ζρνιείν. Πνιχ επεξεάδνληαη 4 άηνκα 

(5,4%), ελψ ιίγν θαη κέηξηα επεξεάδνληαη 25 άηνκα (44,7%). Σέινο, πάξα πνιχ δελ 

επεξεάδεηαη θαλέλαο. 
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Πίλαθαο 13
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ  γηα ηε ζθέςε όηη νη καζεηέο, ζαο 

επηξξίπηνπλ επζύλεο γηα κεξηθά από ηα πξνβιήκαηα ηνπο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 15 26,8 26,8 26,8 

Λίγν 15 26,8 26,8 53,6 

Μέηξηα 17 30,4 30,4 83,9 

Πνιχ 7 12,5 12,5 96,4 

Πάξα Πνιχ 2 3,6 3,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=2,39        Σ. Α.= 1,12 

 

Απφ ηνλ 13
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη 17 άηνκα (30,4%) δελ ηνπο επεξεάδεη θαζφινπ 

ε ζθέςε φηη νη καζεηέο ηνπο επηξξίπηνπλ επζχλεο γηα κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο. Πνιχ θαη πάξα πνιχ επεξεάδνληαη 9 άηνκα (16,1%). Δλψ ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ  πνπ απαληνχλ ιίγν ή θαζφινπ είλαη ίδηνο αξηζκφο, δειαδή 15 (ζπλνιηθά 30 

άηνκα ή πνζνζηφ 53,6%). 

 

 

Πίλαθαο 14
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο  

από ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 2 3,6 3,6 3,6 

Λίγν 15 26,8 26,8 30,4 

Μέηξηα 22 39,3 39,3 69,6 

Πνιχ 13 23,2 23,2 92,9 

Πάξα Πνιχ 4 7,1 7,1 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.= 3,04 Σ. Α.= 0,97 

 

Απφ ηνλ 14
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 22 άηνκα (πνζνζηφ 39,3%) επεξεάδνληαη 

κέηξηα  απφ ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Πνιχ θαη πάξα 

πνιχ επεξεάδνληαη 17 άηνκα ή 30,3%, ελψ ιίγν ή θαζφινπ επεξεάδνληαη 17 άηνκα, 

πνζνζηφ 30,4%. 



Η επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε ζσολεία δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 
 

Ππόγπαμμα Διδίκεςζηρ ζηη Σςμβοςλεςηική & ηον Πποζαναηολιζμό: Γιπλυμαηική Δπγαζία 39 
 

Πίλαθαο 15
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζαο αθνξνύλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 8 14,3 14,3 14,3 

Λίγν 7 12,5 12,5 26,8 

Μέηξηα 9 16,1 16,1 42,9 

Πνιχ 17 30,4 30,4 73,2 

Πάξα Πνιχ 15 26,8 26,8 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=  3,43  Σ. Α.= 1,38 

 

Απφ ην 15
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 17 άηνκα (30,4%) επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηε 

κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Πάξα πνιχ 

επεξεάδνληαη 15 άηνκα (26,8%). Μέηξηα έσο θαζφινπ επεξεάδνληαη 24 άηνκα 

(42,9%). 

 

 

Πίλαθαο 16
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε κε αλαγλώξηζε ηνπ επηπιένλ 

πξνζθεξόκελνπ έξγνπ θαζεγεηώλ /ξηώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 4 7,1 7,1 12,5 

Μέηξηα 17 30,4 30,4 42,9 

Πνιχ 13 23,2 23,2 66,1 

Πάξα Πνιχ 19 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=3,73   Σ. Α.= 1.16 

 

Απφ ηνλ 16
ν
 πίλαθα  θαίλεηαη φηη 19 άηνκα (33,9%) επεξεάδνληαη πάξα πνιχ 

απφ ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ. Μέηξηα επεξεάδνληαη 17 

άηνκα, πνζνζηφ 30,3% , ελψ ιίγν ε θαζφινπ επεξεάδνληαη 7 άηνκα (12,5%). 
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Πίλαθαο 17
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ έιιεηςε πξννπηηθώλ θαξηέξαο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 12 21,4 21,8 21,8 

Λίγν 9 16,1 16,4 38,2 

Μέηξηα 12 21,4 21,8 60,0 

Πνιχ 11 19,6 20,0 80,0 

Πάξα Πνιχ 11 19,6 20,0 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0  

 Απνχζεο ηηκέο 1 1,8   

χλνιν 56 100,0   

Μ.Ο.= 3,00  Σ. Α.= 1,44 

 

ην 17
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξψηεκα γηα ηελ έιιεηςε πξννπηηθψλ θαξηέξαο είλαη παξφκνηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θιίκαθαο κε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 21,4 % ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη θαζφινπ ή 

κέηξηα απφ ηελ έιιεηςε πξννπηηθψλ, ην 19,6 % ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη πνιχ ή 

πάξα πνιχ, ελψ ην 16, 1% ησλ αηφκσλ ιίγν. 

 

 

Πίλαθαο 18
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηηο επθαηξίεο επηκόξθσζεο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 6 10,7 10,9 10,9 

Λίγν 5 8,9 9,1 20,0 

Μέηξηα 17 30,4 30,9 50,9 

Πνιχ 21 37,5 38,2 89,1 

Πάξα Πνιχ 6 10,7 10,9 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0  

 Απνχζεο ηηκέο 1 1,8   

χλνιν 56 100,0   

Μ.Ο.=  3,29 Σ. Α.= 1,13 

 

ην 18
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη 21 άηνκα, πνζνζηφ 37,5%, επεξεάδνληαη πνιχ απφ 

ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο. Μέηξηα επεξεάδνληαη 17 άηνκα (30,4%), ιίγν ή θαζφινπ 

11 άηνκα (19,6%), θαη πάξα πνιχ 6 άηνκα (10,7%). 
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Πίλαθαο 19
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε κε ζηήξημεο από εηδηθνύο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 5 8,9 8,9 8,9 

Λίγν 9 16,1 16,1 25,0 

Μέηξηα 13 23,2 23,2 48,2 

Πνιχ 18 32,1 32,1 80,4 

Πάξα Πνιχ 11 19,6 19,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=   3,38 Σ. Α.= 1,22 

 

ην 19
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη 18 άηνκα, πνζνζηφ 32,1%, επεξεάδνληαη πνιχ απφ 

ηε κε ζηήξημε απφ εηδηθνχο. Μέηξηα επεξεάδνληαη 13 άηνκα (23,2%), ιίγν ή θαζφινπ 

επεξεάδνληαη 14 άηνκα (25%), θαη πάξα πνιχ 11 άηνκα (19,6%). 

 

 

Πίλαθαο 20
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην αλ ληώζσ άδεηνο/α  

ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 17 30,4 30,4 30,4 

Λίγν 12 21,4 21,4 51,8 

Μέηξηα 17 30,4 30,4 82,1 

Πνιχ 8 14,3 14,3 96,4 

Πάξα Πνιχ 2 3,6 3,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=    2,39 Σ. Α.= 1,17 

 

ηνλ 20
ν
 πίλαθα κε ην εξψηεκα ληψζσ άδεηνο/α ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο 

εκέξαο ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζηα επίπεδα ηεο θιίκαθαο κέηξηα θαη 

θαζφινπ είλαη ίδηα θαη πςειά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 30,4 % ησλ αηφκσλ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη κέηξηα ή θαζφινπ, ην 21,4 % ησλ αηφκσλ ιίγν, ελψ ην 17,9% πνιχ θαη 

πάξα πνιχ. 
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Πίλαθαο 21
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηηο λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 12 21,4 21,4 21,4 

Λίγν 12 21,4 21,4 42,9 

Μέηξηα 21 37,5 37,5 80,4 

Πνιχ 9 16,1 16,1 96,4 

Πάξα Πνιχ 2 3,6 3,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=2,59 Σ. Α.= 1.10 

  

ηνλ 21
ν
 πίλαθα κε ην εξψηεκα λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ απάληεζε κέηξηα είλαη 37,5% (21/56), ελψ ηα πνζνζηά είλαη ίδηα ζηα 

επίπεδα ηεο θιίκαθαο ιίγν ή θαζφινπ, δειαδή 21,4% (12/56). Δπηπιένλ ην 19,7 % 

ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη πνιχ θαη πάξα πνιχ (11/56). 

 

 

Πίλαθαο 22
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηα  πξνβιήκαηα ππνδνκώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 10 17,9 17,9 23,2 

Μέηξηα 13 23,2 23,2 46,4 

Πνιχ 13 23,2 23,2 69,6 

Πάξα Πνιχ 17 30,4 30,4 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.= 3,55 Σ. Α.= 1,24 

 

Απφ ηνλ 22
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 30,4% ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη πάξα 

πνιχ ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ. Σα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ 

επεξεάδνληαη πνιχ ή κέηξηα είλαη ίδηα, δειαδή 23,2% (13/56), ελψ παξφκνην είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδεηαη ιίγν ή θαζφινπ (23,3%). 



Η επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε ζσολεία δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 
 

Ππόγπαμμα Διδίκεςζηρ ζηη Σςμβοςλεςηική & ηον Πποζαναηολιζμό: Γιπλυμαηική Δπγαζία 43 
 

Πίλαθαο 23
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ έιιεηςε ή αλεπάξθεηα 

πιηθώλ/κέζσλ δηδαζθαιίαο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 2 3,6 3,6 3,6 

Λίγν 7 12,5 12,5 16,1 

Μέηξηα 14 25,0 25,0 41,1 

Πνιχ 17 30,4 30,4 71,4 

Πάξα Πνιχ 16 28,6 28,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=   3,68 Σ. Α.= 1,13 

 

Απφ ηνλ 23
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη ην 30,4% ησλ αηφκσλ (17/56) επεξεάδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πνιχ απφ ηελ έιιεηςε ή ηελ αλεπάξθεηα πιηθψλ θαη κέζσλ 

δηδαζθαιίαο. Πάξα πνιχ επεξεάδεηαη ην 28,6% ησλ αηφκσλ (16/56), ελψ κέηξηα έσο 

θαζφινπ επεξεάδνληαη 23 άηνκα (41,1%). 

 

 

Πίλαθαο 24
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ κεγάιν αξηζκό καζεηώλ κε 

πξνβιήκαηα κάζεζεο / ζπκπεξηθνξάο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 1 1,8 1,8 1,8 

Λίγν 3 5,4 5,4 7,1 

Μέηξηα 14 25,0 25,0 32,1 

Πνιχ 21 37,5 37,5 69,6 

Πάξα Πνιχ 17 30,4 30,4 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.= 3,89 Σ. Α.=  0,96 

 

ηνλ 24
ν
 πίλαθα θαίλεηαη φηη ην 30,4% (17/56) θαη ην 37,5% ησλ αηφκσλ 

(21/56) επεξεάδεηαη πάξα πνιχ ή πνιχ απφ ηελ παξνπζία καζεηψλ κε πξνβιήκαηα 

κάζεζεο / ζπκπεξηθνξάο, αληίζηνηρα. Δπίζεο κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ επεξεάδεηαη κέηξηα (25% ή 14/56 άηνκα), ελψ ιίγν ή θαζφινπ 

επεξεάδνληαη κφλν ηέζζεξα άηνκα  (7,2%). 
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Πίλαθαο 25
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην θόξην εξγαζίαο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγν 10 17,9 17,9 23,2 

Μέηξηα 21 37,5 37,5 60,7 

Πνιχ 16 28,6 28,6 89,3 

Πάξα Πνιχ 6 10,7 10,7 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=3,21  Σ. Α.=1,03 

 

ηνλ 25
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 28,6% (16/56) θαη ην 37,5% ησλ αηφκσλ 

(21/56) επεξεάδεηαη πνιχ ή κέηξηα απφ ην θφξην εξγαζίαο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ ην 

10,7% (6/56) ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη πάξα πνιχ, ελψ κφλν ην 5,4% (3/56) δελ 

επεξεάδεηαη απφ ην θφξην εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 26
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ  ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 9 16,1 16,1 16,1 

Λίγν 11 19,6 19,6 35,7 

Μέηξηα 21 37,5 37,5 73,2 

Πνιχ 8 14,3 14,3 87,5 

Πάξα Πνιχ 7 12,5 12,5 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=  2,88 Σ. Α.= 1,22 

 

ηνλ 26
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 37,5% ησλ αηφκσλ (21/56) επεξεάδεηαη 

κέηξηα απφ ην ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηηο 

ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο ηα πνζνζηά είλαη κηθξφηεξα θαη θπκαίλνληαη, φπσο 

παξαηεξνχκε, απφ 12,5% έσο 19,6%. 
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Πίλαθαο 27
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

καζήκαηνο/δηόξζσζε γξαπηώλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 9 16,1 16,4 16,4 

Λίγν 8 14,3 14,5 30,9 

Μέηξηα 22 39,3 40,0 70,9 

Πνιχ 12 21,4 21,8 92,7 

Πάξα Πνιχ 4 7,1 7,3 100,0 

χλνιν 55 98,2 100,0  

 Απνχζεο ηηκέο 1 1,8   

χλνιν 56 100,0   

Μ.Ο.=2,89  Σ. Α.= 1,14 

 

ηνλ 27
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 21,4% (12/56) θαη ην 39,3% (22/56) ησλ 

αηφκσλ, αληίζηνηρα, επεξεάδεηαη πνιχ ή κέηξηα απφ ην ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

καζήκαηνο ή ηε δηφξζσζε γξαπηψλ. Αληηζέησο, κφλν ηέζζεξα άηνκα (7,1%) 

επεξεάδνληαη πάξα πνιχ απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ  ησλ αηφκσλ (30,4%) επεξεάδεηαη ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

 

Πίλαθαο 28
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε κε δηδαθηηθή εξγαζία (δηνηθεηηθό έξγν) 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 11 19,6 19,6 19,6 

Λίγν 11 19,6 19,6 39,3 

Μέηξηα 18 32,1 32,1 71,4 

Πνιχ 8 14,3 14,3 85,7 

Πάξα Πνιχ 8 14,3 14,3 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=2,84 Σ. Α.= 1,30 

 

ηνλ 28
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη είθνζη δχν άηνκα (39,2%) επεξεάδνληαη 

ειάρηζηα ή θαζφινπ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε δηδαθηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ ην 

32,1% (18/56) θαη 28,6% (16/56) ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη κέηξηα, πνιχ/πάξα πνιχ, 

αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 29
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ηνλ 

ζπλαδέιθσλ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 18 32,1 32,1 32,1 

Λίγν 14 25,0 25,0 57,1 

Μέηξηα 14 25,0 25,0 82,1 

Πνιχ 6 10,7 10,7 92,9 

Πάξα Πνιχ 4 7,1 7,1 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=2,36 Σ. Α.= 1,24 

 

ηνλ 29
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη παξαπάλσ απφ ηα κηζά άηνκα (32/56 ή 

57,1%) επεξεάδνληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ απφ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, 

ελψ κέηξηα ή πνιχ/πάξα πνιχ επεξεάδεηαη ην 25% θαη 17,8% ησλ αηφκσλ, 

αληίζηνηρα. 

 

 

Πίλαθαο 30
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ κηζζό 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 6 10,7 10,7 10,7 

Λίγν 7 12,5 12,5 23,2 

Μέηξηα 10 17,9 17,9 41,1 

Πνιχ 13 23,2 23,2 64,3 

Πάξα Πνιχ 20 35,7 35,7 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.= 3,61 Σ. Α.= 1,37 

 

ηνλ 30
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 77% ησλ αηφκσλ (43/56) 

επεξεάδεηαη κέηξηα έσο πάξα πνιχ απφ ην κηζζφ. 
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Πίλαθαο 31
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ  εξγαζηαθή αλαζθάιεηα 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 9 16,1 16,1 16,1 

Λίγν 11 19,6 19,6 35,7 

Μέηξηα 10 17,9 17,9 53,6 

Πνιχ 10 17,9 17,9 71,4 

Πάξα Πνιχ 16 28,6 28,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.= 3,23     Σ. Α.= 1,46 

 

ηνλ 31
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 36 άηνκα (36/56 ή 64,4%) επεξεάδνληαη 

πάξα πνιχ έσο κέηξηα απφ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ελψ ιίγν επεξεάδεηαη ην 

19,6% (11/56) θαη θαζφινπ ην 16,1%  (9/56) ησλ αηφκσλ. 

 

 

Πίλαθαο 32
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 6 10,7 10,7 10,7 

Λίγν 3 5,4 5,4 16,1 

Μέηξηα 9 16,1 16,1 32,1 

Πνιχ 10 17,9 17,9 50,0 

Πάξα Πνιχ 28 50,0 50,0 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=  3,91    Σ. Α.= 1,36 

 

ηνλ 32
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 38 άηνκα (36/56 ή 67,9%) επεξεάδνληαη 

πνιχ, πάξα πνιχ, απφ ηελ Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ελψ κέηξηα έσο θαζφινπ 

επεξεάδεηαη ην 32,2% (18/56) ησλ αηφκσλ. 
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Πίλαθαο 33
νο

 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ απνθόξηηζε ζαο, πόζν ζαο βνεζάεη ε 

ζπδήηεζε κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 10 17,9 18,5 18,5 

Λίγν 11 19,6 20,4 38,9 

Μέηξηα 19 33,9 35,2 74,1 

Πνιχ 6 10,7 11,1 85,2 

Πάξα Πνιχ 8 14,3 14,8 100,0 

χλνιν 54 96,4 100,0  

 Απνχζεο ηηκέο 2 3,6   

χλνιν 56 100,0   

Μ.Ο.=   2,83 Σ. Α.= 1,28 

 

 

ηνλ 33
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 19 άηνκα (πνζνζηφ 33,9%) απάληεζαλ 

κέηξηα ζηελ εξψηεζε αλ γηα ηελ απνθφξηηζε ηνπο βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ιίγν ή θαζφινπ 21 (37,5% ) θαη πνιχ ή πάξα πνιχ 14 άηνκα 

(25%). 
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Πίλαθαο 34
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ απνθόξηηζε ζαο, πόζν ζαο 

βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 4 7,1 7,1 7,1 

Λίγν 5 8,9 8,9 16,1 

Μέηξηα 17 30,4 30,4 46,4 

Πνιχ 19 33,9 33,9 80,4 

Πάξα Πνιχ 11 19,6 19,6 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

Μ.Ο.=  3,50   Σ. Α.= 1,12 

 

ηνλ 34
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 19 άηνκα (33,9%) απάληεζαλ φηη 

επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά πνιχ ζηελ εξψηεζε αλ γηα ηελ απνθφξηηζε ηνπο 

βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ζπλαδέιθνπο, κέηξηα απάληεζαλ  17 (30,4%), πάξα πνιχ 11 

(19,6%), ελψ ιίγν ή θαζφινπ 9 άηνκα (16%) . 

 

Πίλαθαο 35
νο 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ απνθόξηηζε ζαο πόζν ζαο βνεζάεη 

ε ζπδήηεζε κε ηνλ / ηελ ζύληξνθν ή θίιν/ε 

 
n % Έγθπξν % 

Αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα 

 

Καζφινπ 7 12,5 12,5 12,5 

Λίγν 3 5,4 5,4 17,9 

Μέηξηα 8 14,3 14,3 32,1 

Πνιχ 18 32,1 32,1 64,3 

Πάξα Πνιχ 20 35,7 35,7 100,0 

χλνιν 56 100,0 100,0  

 Μ.Ο.=  3,73 Σ. Α.= 1,34 

 

ηνλ 35
ν
 πίλαθα παξαηεξνχκε φηη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

(67,8% ή 38/56) απάληεζαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ζηελ εξψηεζε αλ γηα ηελ 

απνθφξηηζε ηνπο βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ή θίιν/ε, ελψ κέηξηα έσο 

θαζφινπ ην 32,2% ησλ αηφκσλ (18/56).  
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8.2 πγθξηηηθή Μειέηε Απνηειεζκάησλ  

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή 

έληαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

  

 Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα «πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ ηυν μαθηηών ζηο ζσολείο» 

πξνέθπςε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ. Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαίλεηαη φηη 

νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (t=-2,218, df =53, κ.ν.γπλαηθψλ=3,80 έλαληη κ.ν.αλδξψλ=3,16; 

p=0,03< 0,05; Πίλαθαο 36).  

 

Πίλαθαο 36
νο

: Σύγκπιζη ηυν πποβλημάηυν ζςμπεπιθοπάρ 

ηυν μαθηηών με ηο θύλο ηυν επυηηθένηυν 

Φύιν Μ.Ο. Σ.Α. 

Άλδξεο 3,16 1,24 

Γπλαίθεο 3,80 0,88 

t= - 2,218, df = 53, p 0,03 < 0,05 

 

 

 Πξνβιήκαηα ππνδνκώλ (θηηξίσλ, ζέξκαλζεο) 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα «πποβλήμαηα ςποδομών» πξνέθπςε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαίλεηαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 40 έσο 49 εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 50 έσο 59 

φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ (θηίξηα, ζέξκαλζε) (F = 5.612, df = 2,52 , p = 

0,006 < 0,05, Πίλαθαο 37) .  
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Πίλαθαο 37
νο

: Σύγκπιζη ηυν πποβλημάηυν ςποδομών με 

ηην ηλικία 

Ηιηθία Μ.Ο. Σ.Α. 

40 - 49 4,16 1,11 

50 - 59 2,89 1,04 

Anova: F = 5.612, df = 2,52 , p = 0,006 < 0,05 

 

 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ παξάγνληα «πποβλήμαηα ςποδομών» πξνέθπςε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο φπνπ εξγάδνληαη νη εξσηεζέληεο. 

πγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε Γπκλάζην Δηδηθήο 

Αγσγήο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε γηα ηα 

πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ (p = 0,004; Πίλαθαο 38).  

 

Πίλαθαο 38
νο

: Σύγκπιζη ηυν πποβλημάηυν ςποδομών με ηο 

Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα 

Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Γπκλάζην Δηδηθήο 4,31 1,03 

Λχθεην Γεληθήο 2,96 1,19 

Anova:F = 4,987 , df = 3,52 , p = 0,004 < 0,05 

 

 

 Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα καζεηώλ 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα «μαθηζιακά πποβλήμαηα ηυν μαθηηών» πξνέθπςε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο φπνπ εξγάδνληαη νη εξσηεζέληεο. 

Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν ηχπσλ Λπθείσλ (Γεληθήο θαη Δηδηθήο) θαίλεηαη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε Λχθεην Γεληθήο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Λπθείνπ Δηδηθήο φζνλ αθνξά ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ (p = 0,009, Πίλαθαο 39) .  
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Πίλαθαο 39
νο

: Σύγκπιζη ησλ μαθηζιακών πποβλημάηυν 

ηυν μαθηηών με ηο Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα 

Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Λχθεην Δηδηθήο 2,46 0,96 

Λχθεην Γεληθήο 3,70 0,91 

Anova: F = 4,295 , df = 3 , p = 0,009 < 0,05 

 

 

 Με αλαγλώξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξόκελνπ έξγνπ θαζεγεηώλ/ξηώλ 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα ηεο «κε αναγνώπιζηρ ηος επιπλέον πποζθεπόμενος 

έπγος καθηγηηών/πιών» πξνέθπςε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο Οηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαίλεηαη φηη νη 

δηαδεπγκέλνη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ κηθξφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε απφ ηε κε 

αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ έληαζε 

πνπ δειψλνπλ νη έγγακνη ή άγακνη εθπαηδεπηηθνί (κ.ν.δηαδεπγκέλσλ=1,5 έλαληη κ.ν. 

έγγακσλ=3,80 ή κ.ν.άγακσλ=3,90; p = 0,019; Πίλαθαο 40).  

 

Πίλαθαο 40
νο

: Σύγκπιζη ηηρ μη αναγνώπιζηρ ηος επιπλέον πποζθεπόμενος 

έπγος καθηγηηών/πιών με ηην οικογενειακή καηάζηαζη ηυν επυηηθένηυν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Μ.Ο. Σ.Α. 

Γηαδεπγκέλνη  1,5   0,70 

Έγγακνη 3,80   1,06 

Άγακνη 3,90   1,28 

Anova: f = 4,27 ,  df = 2,53;  p = 0,019 <  0,05 

 

 

Δπηπιένλ αλαιχνληαο (κε Anova ή t-test) ηα δεδνκέλα, μαλά πξνο ηνλ 

παξάγνληα «ηεο κε αναγνώπιζηρ ηος επιπλέον πποζθεπόμενος έπγος 

καθηγηηών/πιών» δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζέζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (αζηηθήο έλαληη αγξνηηθήο) ή ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.  
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 Έιιεηςε πξννπηηθώλ θαξηέξαο 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα «έλλειτη πποοπηικών καπιέπαρ» πξνέθπςε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

θαίλεηαη φηη νη αλαπιεξσηέο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε 

πξννπηηθψλ θαξηέξαο (κ.ν. αλαπιεξσηψλ =3,76 έλαληη κ.ν. κφληκσλ =2,66; p = 0,007; 

Πίλαθαο 41). 

 

Πίλαθαο 41
νο

: Σύγκπιζη ηηρ έλλειτη πποοπηικών καπιέπαρ με 

ηη ζσέζη επγαζίαρ ηυν επυηηθένηυν 

ρέζε εξγαζίαο Μ.Ο. Σ.Α. 

Αλαπιεξσηέο 3,76   1,14 

Μφληκνη 2,66   1,43 

t – test: f = 2,795 ,  df = 5,3;  p = 0,007 < 0,005 
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9 πδήηεζε – Δξκελεία  

Τςειά πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο παξαηεξνχληαη ζηνλ παξάγνληα 

πνπ αθνξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα κάζεζεο / 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ ζε αξηζκφ ηάμεσλ. Σα 

παξαπάλσ βέβαηα αλαδεηθλχνπλ έλα άιιν ζεκαληηθφ παξάγνληα ζπλαηζζεκαηηθήο 

έληαζεο ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ειιηπή πξνζνρή ησλ καζεηψλ.            

ρεηηθά κε ηηο πεγέο άγρνπο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ 

κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία φπνπ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί έλα απφ 

ηα πην ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα θαη φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπο (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). 

Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο βηψλνπλ 

έληνλν εξγαζηαθφ άγρνο θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο (Ross & Atmaier, 

1994; Αλησληάδε, 2013).  

πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα 

κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Σν παξαπάλσ εχξεκα ζπκθσλεί κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

δηεζλψλ εξεπλψλ (Μνπδνχξα,;2005; Kyriacou & Sutcliffe, 1978; Geving 2007; 

Yazhua et al 2010; Αλησληάδε 2013). πκπιεξσκαηηθά αλαδείρζεθε φηη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ ζηεο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο 

κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Δπηπιένλ ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζηα ιχθεηα 

γεληθήο παηδείαο απφ φηη ζηα εηδηθήο αγσγήο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηελ κειέηε ησλ Κνιηάδε θαη ζπλ. (2003), νη νπνίνη εληφπηζαλ ιηγφηεξε 

εμνπζέλσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

Δπηπξνζζέησο ζηελ παξνχζα κειέηε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ 

φηη γηα ηελ απνθφξηηζε, ηνπο βνήζεζε πνιχ ε ζπδήηεζε κε θίιν / ζχληξνθν θαη φρη 

ηφζν ε ζπδήηεζε κε θάπνην ζπλάδειθν ή ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζηελ κε αξκνληθή ζπλεξγαζία / ζρέζε κε ηνπ ζπλαδέιθνπο.  

ηελ παξνχζα κειέηε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ (αζηηθή, αγξνηηθή), ην επίπεδν κφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε, παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί 

ζεκαληηθνί ζε άιιεο έξεπλεο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ πσο θξίλεηαη αλαγθαία ε 

εθαξκνγή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ σο κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ςπρνιφγνπο θαη 

θνηλσληνιφγνπο γηα άκεζε επαθή θαη ζηήξημε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ 

εθδειψλνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ηξφπν 

βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ γηα ηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ καζήκαηα επηινγήο θαη λα 

γίλεη ζηξνθή πξνο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα θαζνδεγεζνχλ ηειηθά πξνο 

ηερληθά επαγγέικαηα. Δπηπιένλ ελδεηθηηθά ζα βνεζνχζε ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα ληψζνπλ δεκηνπξγηθνί 

θαη φηη πξνζθέξνπλ. 
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10 πκπεξάζκαηα –Πξνηάζεηο  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη πξνηείλνληαη θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπεξαίλνπκε 

ηα εμήο: 

1) Ζ κε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ πξνθαιεί απμεκέλν ζηξεο. 

2) Ζ ζθέςε φηη ην πξσί ζα πάλε ζην ζρνιείν δελ απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ πεγή 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο. 

3) Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αληηιακβάλνληαη φηη γηα ηελ απνθφξηηζε, ηνπο 

βνήζεζε πνιχ ε ζπδήηεζε κε θίιν / ζχληξνθν. 

4) Οη γπλαίθεο εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. (Σα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ηνλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ ζηεο γπλαίθεο κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε). 

5) Οη εθπαηδεπηηθνί 40 έσο 49 εηψλ ζεσξνχλ φηη ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ 

πξνθαινχλ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 50 – 59. Αλάινγα ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

εηδηθνχ γπκλαζίνπ ζε ζρέζε κε ην ιχθεην γεληθήο παηδείαο. 

6) Σα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ πςειφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζηα ιχθεηα γεληθήο παηδείαο απφ φηη ζηα εηδηθήο 

αγσγήο. 

7) Οη δηαδεπγκέλνη αηζζάλνληαη κηθξφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε απφ ηε κε 

αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

έγγακνπο θαη άγακνπο. 

8) Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο ιφγσ έιιεηςεο πξννπηηθψλ θαξηέξαο. 

9) Ζ ζέζε ηνπ ζρνιείνπ (αζηηθή, αγξνηηθή), ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ηνλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Ζ παξνχζα κειέηε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ δηεμαγσγή 

λέσλ κειεηψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηελ 
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Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη επίθαηξν θαη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο πνπ θαηαγξάθεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ην εξγαζηαθφ άγρνο. Βέβαηα ν 

ππφ κειέηε πιεζπζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πεξηνξηζηηθά ζηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαζψο πξφθεηηαη γηα κηθξφ αξηζκφ δείγκαηνο, επνκέλσο ε έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί κε κεγαιχηεξν δείγκα αμηνινγψληαο θαη ζπγθξίλνληαο 

πηζαλφλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο.  

Αμίδεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειινληηθέο κειέηεο πνπ ζα δηελεξγνχλ 

πξνθαηαξθηηθά πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

παξάγνληεο άγρνπο φπσο απηνί γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ. 

Δπηπιένλ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη θαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πεγψλ άγρνπο ζε 

ηδησηηθά θαη δεκφζηα ζρνιεία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ πσο θξίλεηαη αλαγθαία ε 

εθαξκνγή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ σο κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ςπρνιφγνπο θαη 

θνηλσληνιφγνπο γηα άκεζε επαθή θαη ζηήξημε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ 

εθδειψλνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ηξφπν 

βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ γηα ηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ καζήκαηα επηινγήο θαη λα 

γίλεη ζηξνθή πξνο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα θαζνδεγεζνχλ ηειηθά πξνο 

ηερληθά επαγγέικαηα. Δπηπιένλ ελδεηθηηθά ζα βνεζνχζε ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα ληψζνπλ δεκηνπξγηθνί 

θαη φηη πξνζθέξνπλ. 
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Δξσηεκαηνιόγην 

 

Αγαπεηή/έ πλάδειθε, 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί ζπληάρζεθε ψζηε λα θαιχςεη ηηο 

εξεπλεηηθέο αλάγθεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Η 

επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε ζσολεία δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (ΠΔΤΠ).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαδείμεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Σν επυηημαηολόγιο απνηειείηαη απφ δπν κέξε, είναι ανώνςμο θαη ηα ζηνηρεία 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αποκλειζηικά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ να 

απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ζαο ε 

νπνία είλαη εζεινληηθή θαη ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ 

κειέηεο. Για ηην εγκςπόηηηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, να είζηε ανηικειμενικοί ζηηο 

απαληήζεηο ζαο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη λα 

δηαξθέζεη  πεξίπνπ 5 ιεπηά. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

είλαη ν θνο Αλησλίνπ Θεφδσξνο. 

 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν ζαο. 

 

Καξαλδηλάθεο Μαλψιεο  – Λακπξάθεο Αληψλεο   
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εκεηώζηε   ζε όηη ηζρύεη: 

1. Φχιν 

 

 Άλδξαο  Γπλαίθα 

2. Ζιηθία 

 

 20 – 29  30 – 39  40 – 49   50 – 59   60 θαη άλσ 

3. Έηε  πξνυπεξεζίαο  

 
 0-5  6- 10  11- 15  16 -20  21-25  26-30  30 θαη άλσ 

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 Άγακνο/ε  Έγγακνο/ε  Γηαδεπγκέλνο/ε 

5. Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα φπνπ εξγάδεζηε: 

 

 Γπκλάζην γεληθήο εθπαίδεπζεο   Λχθεην γεληθήο εθπαίδεπζεο   

 Γπκλάζην εηδηθήο αγσγήο  Λχθεην εηδηθήο  αγσγήο 

6. Πεξηνρή εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο: 

 

 Αζηηθή    Αγξνηηθή 

7. Δπίπεδν κφξθσζεο: 

 

 Πηπρίν  Μεηαπηπρηαθφ  Γηδαθηνξηθφ 

8. ρέζε εξγαζίαο: 

 

 Μφληκνο/ε   Αλαπιεξσηήο/ξηα 

9. Θέζε ζην ζρνιείν  

 

 Καζεγεηήο/ξηα  Γηεχζπλζε 

  

ΜΔΡΟ Α: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
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1  Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 1 2 3 4 5 

2  Σάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ 1 2 3 4 5 

3  Σάμεηο αλνκνηνγελείο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ 1 2 3 4 5 

4  Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα καζεηψλ 1 2 3 4 5 

5  Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε ειιηπήο πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ 

1 2 3 4 5 

6  Έρεηε αλαξσηεζεί γηα πφζν θαηξφ ζα είζηε ζε ζέζε λα 

εξγάδεζηε κε ηνπο καζεηέο; 

1 2 3 4 5 

7  Ζ ζθέςε φηη ην πξσί πξέπεη λα πάηε ζην ζρνιείν 1 2 3 4 5 

8  Ζ ζθέςε φηη νη καζεηέο, ζαο επηξξίπηνπλ επζχλεο γηα κεξηθά 

απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπο 

1 2 3 4 5 

9  Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ  1 2 3 4 5 

10  Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζαο 

αθνξνχλ  

1 2 3 4 5 

11  Με αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ 

θαζεγεηψλ/ξηψλ 

1 2 3 4 5 

12  Έιιεηςε πξννπηηθψλ θαξηέξαο  1 2 3 4 5 

13  Δπθαηξίεο επηκφξθσζεο 1 2 3 4 5 

14  Με ζηήξημε απφ εηδηθνχο (π.ρ. ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ θ.α.) 1 2 3 4 5 

15  Νηψζσ << άδεηνο/α >> ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο 1 2 3 4 5 

16  Νένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 1 2 3 4 5 

17  Πξνβιήκαηα ππνδνκψλ (θηηξίσλ, ζέξκαλζεο θ. α.) 1 2 3 4 5 

18  Έιιεηςε ή αλεπάξθεηα πιηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 1 2 3 4 5 

19  Πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο / ζπκπεξηθνξάο 1 2 3 4 5 

20  Φφξηνο  εξγαζίαο 1 2 3 4 5 

21  Υξφλνο γηα νινθιήξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 1 2 3 4 5 

22  Υξφλνο γηα πξνεηνηκαζία καζήκαηνο / δηφξζσζε γξαπηψλ 1 2 3 4 5 

23  Με δηδαθηηθή εξγαζία (δηνηθεηηθφ έξγν) 1 2 3 4 5 

24  Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 1 2 3 4 5 

25  Μηζζφο 1 2 3 4 5 

26  Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα 1 2 3 4 5 

27  Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 1 2 3 4 5 

28  Γηα ηελ απνθφξηηζε ζαο πφζν ζαο βνεζάεη  ε ζπδήηεζε κε ην 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ; 

1 2 3 4 5 

29  Γηα ηελ απνθφξηηζε ζαο πφζν ζαο βνεζάεη  ε ζπδήηεζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο; 

1 2 3 4 5 

30  Γηα ηελ απνθφξηηζε ζαο πφζν ζαο βνεζάεη  ε ζπδήηεζε κε 

ηνλ/ηελ ζχληξνθν ή θίιν/ε;  

1 2 3 4 5 

 

ΜΔΡΟ Β:  

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πην θάησ θιίκαθα απαληήζηε πφζν κεγάιε πεγή 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο (ζηξεο) απνηεινχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο, θπθιψλνληαο 

ηελ επηινγή ζαο.  

Καθόλος: 1      Λίγο: 2       Μέηπια: 3      Πολύ: 4       Πάπα Πολύ: 5    


