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ΠΕΡΙΛΗΨΗ     

          Τις τελευταίες δεκαετίες η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

μελετάται συστηματικά στο διεθνή χώρο, καθώς οι ίδιοι αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Για το λόγο αυτό πολλές 

μελέτες επιχειρούν να προσδιορίσουν τις πηγές ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των 

εκπαιδευτικών, αλλά και τους παράγοντες που συνδέονται με την αποδοτικότητα και 

δημιουργικότητα τους.   

     Η παρούσα εργασία διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της 

επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι με την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια που βιώνουν οι ίδιοι στη σημερινή 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

     Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης το Φεβρουάριο- Απρίλιο του 2018. Για να εντοπιστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιήθηκε ως 

ερευνητικό εργαλείο η ημι-δομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 

δέκα εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.      

     Από την ανάλυση των δεδομένων, μέσω της κωδικοποίησης των συνεντεύξεων, 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν ικανοποίηση από την εργασία τους σε σχέση 

με συγκεκριμένους παράγοντες ενώ σε σχέση με άλλους δηλώνουν δυσαρέσκεια. 

Αναλυτικότερα, τα επίπεδα της ικανοποίησης ήταν υψηλά όσον αφορά τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους, τη συνεργασία με το διευθυντή, τη σχολική 

επίδοση και την επικοινωνία με τους μαθητές. Μέτρια ικανοποίηση παρατηρήθηκε σε 

σχέση με τις εργασιακές συνθήκες, τις κτιριακές υποδομές, την ομαδικότητα για την 

επίτευξη στόχων, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και την κατανομή των ευθυνών. Τέλος, δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε σχετικά με τις 

μισθολογικές αποδοχές, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του 

δήμου και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς.  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, εκπαιδευτικοί, εργασιακές συνθήκες, 

επαγγελματική εξουθένωση  
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ABSTRACT  

     Teachers’ job satisfaction has been systematically studied internationally over the 

last few decades, as they themselves are a determining factor in a successful educational 

system. For this reason, many studies attempt to identify sources of satisfaction or 

dissatisfaction among teachers, as well as factors related to their efficiency and 

creativity. 

     This paper explores the factors that affect the quality of professional life of primary 

education teachers and is directly related to the satisfaction oy dissatisfaction they 

experience in today’s Greek educational reality.   

     The survey was carried out in public primary schools of the Regional Unity of 

Kozani in February- April 2018. In order to identify the factors affecting the job 

satisfaction of teachers, the semi- structured interview was used as a research tool. The 

sample of the survey was ten teachers working in Primary schools.  

     From the analysis of the data, through the coding of the interviews, it emerges that 

teachers are satisfied with their work in relation to specific factors and, in comparison 

with others, they are unsatisfied. In more detail, levels of satisfaction were high in terms 

of teacher relations with colleagues, co- operation with the director, school performance 

and student communication. Moderate satisfaction has been observed in terms of 

working conditions, building infrastructure, teamwork for achieving goals, teacher 

involvement in decision- making processes and the allocation of responsibilities. 

Finally, dissatisfaction was expressed with regard to wages, career opportunities, the 

municipality’s response and the recognition of educational work by parents.         

Keywords: job satisfaction, teachers, working conditions, burnout  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

     Στη σημερινή κοινωνία, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ως  κατεξοχήν 

ανθρωποκεντρικό, καλείται να διαχειριστεί σε καθημερινή βάση πολλές αγχωτικές 

καταστάσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα επίπεδα ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ίδιοι, εκτός από τη διδασκαλία 

αντιμετωπίζουν καθημερινά τη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν το πρόγραμμα 

σπουδών, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

συναδέλφους, τον διευθυντή, τους μαθητές και τους γονείς. Αυτό τις περισσότερες 

φορές οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική εξουθένωση και στην έλλειψη 

επαγγελματικής ικανοποίησης. 

     Γενικότερα, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολύ δημοφιλή περιοχή 

έρευνας, καθώς επηρεάζει πολλές παραμέτρους της καθημερινής ζωής και η ίδια η 

ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως τελικός στόχος στη ζωή κάθε ανθρώπου 

(Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εργαζομένων, επηρεάζονται και καθορίζονται από ένα σύνολο οργανωτικών, 

ατομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών παραγόντων (Κάντας, 

2009).  

     Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό κλάδο, η επαγγελματική ικανοποίηση μελετάται 

συστηματικά στο διεθνή χώρο και αρκετές έρευνες επιχειρούν να προσδιορίσουν τις 

πηγές ικανοποίησης και δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών. Η ικανοποίηση στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς σχετίζεται με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη 

δημιουργικότητα, αλλά και την προσωπική ευημερία των εκπαιδευτικών και του 

άμεσου περιβάλλοντος τους (Κάντας, 2009).  

     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε πως η επαγγελματική 

ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση, είναι παράγοντες που συνυπάρχουν και 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός, λοιπόν, της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια που βιώνουν οι  

ίδιοι στη σημερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.    
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     Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο 

μέρος, το οποίο απαρτίζεται από δυο κεφάλαια, μελετάται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

έρευνας και γίνεται αναφορά στην επαγγελματική ικανοποίηση γενικότερα, αλλά και 

ειδικότερα στον εκπαιδευτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο, 

προσεγγίζει εννοιολογικά την επαγγελματική ικανοποίηση και η ίδια μελετάται 

ευρύτερα στην αγορά εργασίας. Επίσης, προσεγγίζεται θεωρητικά η επαγγελματική 

ικανοποίηση και αναφέρονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν και την καθορίζουν. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, αναλύονται οι επιπτώσεις της απουσίας της επαγγελματικής 

ικανοποίησης στην εργασιακή συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά και οι περιπτώσεις  

εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης και άγχους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

προσεγγίζεται το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης στον εκπαιδευτικό χώρο, 

μέσα από το έργο και τον ρόλο των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αλλά και οι επιπτώσεις από την απουσία της ικανοποίησης. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί μια εκτενής αναφορά σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

τόσο στο διεθνή χώρο, όσο και στην ελληνική πραγματικότητα, σχετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Τέλος, γίνεται λόγος για την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και την απουσία της ικανοποίησης 

στον εργασιακό τους χώρο.  

     Το δεύτερο μέρος της εργασίας, αποτελείται από έξι κεφάλαια και αποτελεί το 

ερευνητικό τμήμα της μελέτης. Αναλυτικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο 

σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια, στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα, μέσα από την περιγραφή του 

δείγματος, την ανάλυση του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και τέλος, 

την παρουσίαση της διαδικασίας διεξαγωγής της έρευνας και ανάλυσης των 

δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως 

προέκυψαν από τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται με βάση τους πέντε θεματικούς άξονες που δημιουργήθηκαν και 

αναλύονται σε σχέση με τους κωδικούς που προέκυψαν από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων. Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και 

προσπάθεια σύνδεσης τους με την προϋπάρχουσα θεωρία. Επίσης, παρουσιάζονται οι 

περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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     Εν κατακλείδι, στα δύο τελευταία κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η 

βιβλιογραφία και τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

έρευνας και το παράρτημα, που περιλαμβάνει το εργαλείο συλλογής δεδομένων, τις 

συνεντεύξεις, τους ατομικούς και το συγκεντρωτικό πίνακα που δημιουργήθηκαν μετά 

την ανάλυση των δεδομένων.          
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ΜΕΡΟΣ Α.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επαγγελματική ικανοποίηση  

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής ικανοποίησης  

     Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η εργασία κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή 

του κάθε ατόμου, καθώς απαιτεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, τον 

χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Για το λόγο 

αυτό, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολύ δημοφιλή περιοχή έρευνας για 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς επηρεάζει σημαντικά πολλές παραμέτρους της 

καθημερινής ζωής. Ωστόσο, μελετώντας το περιεχόμενο της έννοιας, διαπιστώνουμε 

πως πρόκειται για ένα συγκεχυμένο τομέα έρευνας, καθώς στερείται εννοιολογικής 

σαφήνειας και δεν υφίσταται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός (Δημητρόπουλος, 

1998· Μπρούζος, 2004).  

     Η οργανωσιακή ψυχολογία έχει εστιάσει στο ζήτημα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη ψυχική υγεία των εργαζομένων αλλά και 

με την ανάγκη των οργανισμών για υψηλή αποδοτικότητα και ικανοποιημένο 

προσωπικό. Η επαγγελματική ικανοποίηση στην εργασία θεωρείται από αρκετούς 

ερευνητές ως κάτι αυτονόητο, γεγονός που δεν επέτρεψε τον προσδιορισμό της με έναν 

αυστηρά εννοιολογικό ορισμό (Evans, 1999). Ωστόσο, παρόλο που το φαινόμενο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης προσδιορίστηκε από τους ερευνητές με διαφορετικό 

τρόπο, αποτελεί κοινή ομολογία πως πρόκειται για μια πολυδιάστατη εννοιολογική 

κατασκευή και συνίσταται από πολλά επιμέρους στοιχεία (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 

2001· Μπρούζος, 2004). Βέβαια, οι ερευνητές δεν αρνούνται και την ύπαρξη μιας 

σφαιρικής ικανοποίησης από την εργασία γενικότερα (Perie, Baker & Whitener, 1997).  

     Σύμφωνα με το Locke (1976), η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια θετική 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, που προέρχεται από την αποτίμηση της 

εργασίας ή των εργασιακών εμπειριών του. Υποστηρίζει, λοιπόν, πως η επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι μια θετική κατάσταση που προκύπτει από την πλήρωση των 

εργασιακών αξιών του ατόμου, ώστε ο ίδιος να αποκτήσει ή να διατηρήσει κάτι 

(Demirtas, 2010). Αντιθέτως, η επαγγελματική δυσαρέσκεια προκύπτει όταν υπάρχουν 

συγκρουσιακά στοιχεία, αποτελώντας μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, η 

οποία προέρχεται από τη ματαίωση των εργασιακών αξιών.  
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     Ο Allport (1954) διατύπωσε τον κλασικό ορισμό της επαγγελματικής ικανοποίησης 

ως «τη στάση του ατόμου απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία» (Κάντας, 1998). 

Σύμφωνα με τους Warr (1987) και Landy (1989), η επαγγελματική ικανοποίηση δεν 

αποτελεί μια σταθερή κατάσταση, καθώς δε μπορεί να υπάρξει απόλυτη ικανοποίηση 

στον εργαζόμενο, λόγω της διαφοροποίησης των παραγόντων που την καθορίζουν 

(Κάντας, 1998).  

     Οι Smith, Kendall και Hulin (1969), υποστηρίζουν πως η επαγγελματική 

ικανοποίηση συνδέεται με τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις όταν 

κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση. Από την άλλη πλευρά οι Dawis και 

Lofquist (1984), θεωρούν πως η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια θετική 

συναισθηματική κατάσταση, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εργαζομένου στο 

βαθμό που εκπληρώνονται οι αξίες, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του.  

     Οι Granny, Smith και Stone (1992), υποστηρίζουν πως η ικανοποίηση από την 

εργασία, συνδέεται με τη στάση που έχει το άτομο για το επάγγελμα του, γεγονός που 

προκύπτει από τη σύγκριση ανάμεσα στα οφέλη που προκύπτουν και σε αυτά που θα 

επιθυμούσε να έχει. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές πιστεύουν πως οι ορισμοί που 

εστιάζουν στο συναισθηματικό τομέα είναι επαρκείς, αν και τονίζουν την πρακτική 

διάσταση της ικανοποίησης ταυτίζοντας την εργασιακή ικανοποίηση με την εργασιακή 

συμπεριφορά (Παπάνης & Ρόντος, 2005).  

     Σύμφωνα με τον Spector (2000), η επαγγελματική ικανοποίηση είναι συνδεδεμένη 

με τα θετικά συναισθήματα που έχει κάποιος για την εργασία του, ενώ η επαγγελματική 

δυσαρέσκεια με τα αρνητικά συναισθήματα. Επομένως σύμφωνα με τον ίδιο, ένας 

αποδεκτός ορισμός της επαγγελματική ικανοποίησης θα μπορούσε να είναι η στάση 

του ατόμου απέναντι στην εργασία του, θετική ή αρνητική, αλλά και η στάση του 

ατόμου για ορισμένες πτυχές της εργασίας του (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). 

Επομένως, η μελέτη των διαφορετικών πτυχών της επαγγελματικής ικανοποίησης μας 

βοηθά να διαπιστώσουμε τη συμβολή τους γενικότερα στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, μελετώντας την καθεμία ξεχωριστά. Η εκτίμηση της γενικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης, προκύπτει από το σύνολο των θετικών στάσεων και 

συναισθημάτων για συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας (Spector, 2000).  

     Η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να προσδιοριστεί εννοιολογικά ως η θετική 

στάση που έχει ο εργαζόμενος για το επαγγελματικό του έργο. Είναι αποτέλεσμα, 
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λοιπόν, των προσδοκιών του κάθε ατόμου ή της σύνδεσης του περιβάλλοντος εργασίας 

με την προσωπικότητα του εργαζομένου, γεγονός που δικαιολογεί τη διαφορετική 

εκτίμηση της ίδιας εργασίας από διαφορετικά άτομα (Χαραλαμπίδου, 1996). Ο Warr 

(1996) διακρίνει την επαγγελματική ικανοποίηση σε εσωτερική και εξωτερική. Στην 

πρώτη περίπτωση, εστιάζει στην ικανοποίηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι από την 

εκτέλεση της εργασίας, μέσω της αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους και της εναλλαγής 

των καθηκόντων. Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική ικανοποίηση, είναι αυτή που 

προκύπτει από τις συνθήκες εργασίας, όπως οι οικονομικές απολαβές και οι 

συναδελφικές σχέσεις.    

     Σύμφωνα με τον Ερωτοκρίτου (1996), η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παρώθηση και την αποδοτικότητα στην εργασία. Πιο 

συγκεκριμένα, η παρώθηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συμπεριφορά και τη 

στάση του ατόμου στον εργασιακό χώρο και συνδέεται με τις ανάγκες του ατόμου σε 

ψυχοσωματικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η αποδοτικότητα στη εργασία είναι το 

αποτέλεσμα της ικανοποίησης ή όχι των προαναφερθέντων αναγκών, βιώνοντας 

αντίστοιχα ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα.    

1.2 Αίσθημα ικανοποίησης στην αγορά εργασίας   

     Είναι αδιαμφισβήτητο πως στη ζωή του ανθρώπου, το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου του καταλαμβάνει η εργασία του, η οποία τον χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει 

σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό η επαγγελματική ικανοποίηση 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μελετούν οι ανθρωπιστικές 

επιστήμες (Crites, 1969).  

     Μια από τις σημαντικότερες και πιο δημοφιλείς ερευνητικές περιοχές της 

Οργανωτικής –Βιομηχανικής Ψυχολογίας αποτελεί η μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, καθώς συνδέεται με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για υψηλή 

απόδοση στην εργασία, σταθερές συνθήκες εργασίας και ικανοποίηση των 

εργαζομένων (Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004). Σύμφωνα με τον Κάντα 

(1998) και Δημητρόπουλο (1998), όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση ενός ατόμου 

από το επάγγελμα του, τόσο πιο πολύ επηρεάζεται η κοινωνική και η οικογενειακή του 

κατάσταση, αλλά και η ψυχική υγεία του ίδιου αλλά και των ατόμων που βρίσκονται 

στο άμεσο περιβάλλον του.  
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     Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εργαζομένων μελετάται από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει 

καθώς τα περισσότερα επιστημονικά πορίσματα, συνδέουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση με την αποδοτικότητα των εργαζομένων, την ομαλή συνεργασία και την 

επίτευξη απαιτητικών στόχων από τους ίδιους (Κάντας, 1998). Η αύξηση του 

εργασιακού χρόνου και η σημαντική επιρροή της εργασίας στη συναισθηματική, 

ψυχική και κοινωνική ζωή του ατόμου, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των 

επιστημονικών ερευνών στη μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης και 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων (Alexander & Hegarty, 2000). 

1.3. Επαγγελματική ικανοποίηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις     

     Η εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα 

στις προσδοκίες των εργαζομένων και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Επομένως, 

το αίσθημα και η αντίληψη της ικανοποίησης στην εργασία συνδέεται άμεσα με τα 

κίνητρα της εργασίας, τις αξίες και τις στάσεις (Κάντας, 1993).  

     Οι θεωρίες των κινήτρων και η εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο, συνδέονται 

στενά με την επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία αποτελεί την πιο μελετημένη 

μεταβλητή στην εργασιακή πραγματικότητα. Λόγω της πολύπλοκης σχέσης που 

υπάρχει μεταξύ των ανθρωπίνων αναγκών και της συμπεριφοράς του ανθρώπου, η 

οποία δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, πολλοί ερευνητές οδηγήθηκαν στη διατύπωση 

διάφορων θεωριών περί κινήτρων, ώστε να μελετήσουν την ανθρώπινη παρακίνηση. 

Οι θεωρίες αυτές, μπορούν να διαιρεθούν στις οντολογικές και στις μηχανιστικές ή 

διαδικαστικές. Οι πρώτες, προσπαθούν να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο και το είδος 

των κινήτρων, ενώ οι δεύτερες εστιάζουν στις συμπεριφορές και τις συνθήκες που 

ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την εργασιακή απόδοση (Παπάνης & Ρόντος, 2005).  

Οντολογικές θεωρίες  

Θεωρία των αναγκών (Abraham Maslow) 

     Ο Abraham Maslow (1943) αποτελεί τον κύριο εμπνευστή της θεωρίας των 

κινήτρων, ο οποίος βασίστηκε στις προτεραιότητες που θέτει η κοινωνική υπόσταση  

του ανθρώπου και συσχέτισε την επαγγελματική ικανοποίηση με την ικανοποίηση των 

πέντε βασικών ιεραρχικών αναγκών του ατόμου. Ο ίδιος υποστήριξε πως ο τρόπος με 

τον οποίο ενεργούν οι άνθρωποι, έχει ως στόχο την ικανοποίηση ολοένα και 
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περισσότερων αναγκών, καθώς όταν ικανοποιείται μια ανάγκη προκύπτει η επιθυμία 

ικανοποίησης νέων αναγκών με μια αυστηρά ιεραρχική κλιμάκωση (Παπάνης & 

Ρόντος, 2005). 

     Ο Maslow υποστηρίζει πως κάθε άτομο για να αναπτύξει τις δυνατότητες του θα 

πρέπει να ικανοποιήσει πρώτα τις φυσιολογικές ανάγκες του, στη συνέχεια τις ανάγκες 

για αγάπη και ασφάλεια, την ανάγκη για προστασία και τέλος τη μεγαλύτερη και 

κορυφαία ανάγκη για αυτοπραγμάτωση (Κορομηλάς, 1983· Κάντας, 1998). Ενώ οι 

φυσιολογικές ανάγκες του ατόμου εμφανίζονται πιο επιτακτικές, ιδιαίτερη σημασία 

έχει η  ψυχολογική ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, καθώς στην ιεράρχηση των αναγκών 

στην πυραμίδα του Maslow, χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται όλες οι ικανότητες 

και δεξιότητες των ατόμων (Ζάβλανος, 2002).  

     Όσον αφορά τον εργασιακό χώρο, οι  βασικές ανάγκες γύρω από την εργασία, όπως 

η αμοιβή, τα επιδόματα ή άλλες παροχές μη οικονομικού χαρακτήρα, τοποθετούνται 

στις φυσιολογικές ανάγκες. Οι ανάγκες ασφάλειας, συμπεριλαμβάνουν την επιθυμία 

για σταθερή εργασία και για σωματική και ψυχική ευημερία. Οι κοινωνικές ανάγκες 

σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικής φύσεως, ενώ οι ανάγκες αυτοεκτίμησης έχουν 

σχέση με την επαγγελματική καταξίωση και την επιθυμία του ατόμου για την προβολή 

των ικανοτήτων και των προσόντων του, καλλιεργώντας ένα κλίμα υπόληψης. Τέλος, 

οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης, σχετίζονται με την επιθυμία για ανάπτυξη και πρόοδο 

σε υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο (Κουτούζης, 1999).   

     Η απλότητα της θεωρίας του Maslow, είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη της απήχηση 

στην προσπάθεια κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. 

Επίσης, αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια να δοθεί έμφαση σε ανώτερες ανάγκες στη 

διοίκηση ενός οργανισμού. Ωστόσο, μέσω της εμπειρικής διερεύνησης δε φάνηκε να 

επιβεβαιώνεται η λειτουργία και των πέντε κατηγοριών, καθώς ορισμένες ανάγκες 

εντάσσονται σε παραπάνω από μια κατηγορίες (Κάντας, 1998· Kaur, 2013).  

Θεωρία του Alderfer 

     Η θεωρία του Alderfer (1972), αποτελεί μια προέκταση της θεωρίας του Maslow, 

καθώς ο ίδιος περιόρισε τις πέντε κατηγορίες αναγκών σε τρεις. Σε πρώτο στάδιο, 

τοποθέτησε τις ανάγκες ύπαρξης, κατηγορία στην οποία υπάγονται οι φυσιολογικές 

ανάγκες και οι ανάγκες για ασφάλεια του ατόμου. Στη συνέχεια, αναφέρει τις ανάγκες 

σχέσης, όπου τοποθετούνται οι κοινωνικές ανάγκες και τέλος, τις ανάγκες ανάπτυξης, 
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όπου υπάγονται οι δυο πιο σημαντικές ανάγκες του Maslow, η αυτοπραγμάτωση και ο 

αυτοσεβασμός (Κάντας, 1998· Παπάνης & Ρόντος, 2005).   

     Η θεωρία του Alderfer παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από αυτή του Maslow σε δυο 

βασικά σημεία. Από τη μια πλευρά, ο μειωμένος αριθμός κατηγοριών, μειώνει και την 

ακαμψία της ιεράρχησης, καθώς προσδίδεται μεγαλύτερη εννοιολογική ευρύτητα σε 

κάθε κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, δε δέχεται τη μονόδρομη πορεία κάλυψης των 

αναγκών, αλλά αναγνωρίζει τη δυνατότητα κάλυψης των ανώτερων αναγκών στην 

προσπάθεια κάλυψης κατώτερων (Κάντας, 1998).  Ωστόσο, η θεωρία του Alderfer 

τεκμηριώθηκε εμπειρικά σε μεγάλο βαθμό και η αδυναμία της σχετίζεται με την 

ταύτιση των κινήτρων και των αναγκών, οι οποίες δε μπορεί να είναι ταυτόσημες σε 

διαφορετικά άτομα (Arnolds & Boshoff, 2002).  

Θεωρία των δύο παραγόντων (Frederick Herzberg) 

     Ωστόσο, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκφραστές που συνέδεσε την 

επαγγελματική ικανοποίηση με τα κίνητρα εργασίας, είναι ο Frederick Herzberg 

(1959), ο οποίος πρώτος προσδιόρισε τους παράγοντες που καθορίζουν την εργασιακή 

συμπεριφορά των ανθρώπων (Μιχόπουλος, 1996).  Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ομάδα 

πέντε παραγόντων, που ο Herzberg αποκαλεί κίνητρα, είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη θετικού κλίματος και ικανοποίησης στην εργασία. Τα κίνητρα αυτά είναι η 

επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, η εργασία, η υπευθυνότητα και η εξέλιξη, που 

οδηγούν τον εργαζόμενο στην αυτοπραγμάτωση και την αποδοτική εργασία. Από την 

άλλη πλευρά, μια δεύτερη ομάδα παραγόντων, που ο Herzberg αποκαλεί παράγοντες 

υγιεινής ή συντήρησης, συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας και δε βοηθούν στην 

άντληση ικανοποίησης. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι αποδοχές, η διοίκηση του 

οργανισμού, οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διεύθυνση και η 

εργασιακή σταθερότητα (Μιχόπουλος, 1996· Κάντας, 1998·  Μακρή- Μπότσαρη & 

Ματσαγγούρας, 2003).  

     Επομένως, η ικανοποίηση προέρχεται από παράγοντες της πρώτης ομάδας, ενώ η 

δυσαρέσκεια από παράγοντες της δεύτερης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει έναν 

εργαζόμενο σε ταυτόχρονη ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια από το επάγγελμα του 

(Μπρούζος, 2004).  Ωστόσο, σύμφωνα με το Herzberg (1968), η εξάλειψη των 

παραγόντων που προκαλούν δυσαρέσκεια δεν οδηγούν αυτόματα στην ικανοποίηση 

από την εργασία. Προκειμένου να δημιουργηθούν συναισθήματα ικανοποίησης, η 
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προσοχή θα πρέπει να στραφεί στους παράγοντες που υπάγονται στη θεωρία των 

κινήτρων (Κουτούζης, 1999). 

     Η συγκεκριμένη θεωρία αν και έχει αξιοποιηθεί ευρύτατα, έχει επικριθεί για μια 

σειρά από μεθοδολογικά προβλήματα. Η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι δε 

λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά στις στάσεις και τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι ο διαχωρισμός σε κίνητρα και 

αντικίνητρα είναι άκαμπτος, αφού και οι δύο κατηγορίες μπορεί να οδηγήσουν σε 

αισθήματα ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας (Rollinson, 2008).  

Θεωρία των κινήτρων επίτευξης (McClelland)  

     Σημαντική είναι επίσης η θεωρία του McClelland,  για την κάλυψη των επίκτητων 

αναγκών. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν τρία βασικά 

επίκτητα κίνητρα, που είναι το κίνητρο για επίτευξη στόχων, το κίνητρο για δημιουργία 

δεσμών και αυτό για την εξουσία. Αυτό που διαφοροποιείται στο κάθε άτομο είναι ο 

βαθμός που το κάθε κίνητρο χαρακτηρίζει τον καθένα, καθώς όλοι έχουν την επιθυμία 

κάλυψης τους (Κουτούζης, 1999). Βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας, η ικανοποίηση 

σε κάθε εργαζόμενο προέρχεται από την κάλυψη της ανάγκης που ο καθένας θεωρεί 

σημαντικότερη. Στα άτομα που ιεραρχούν υψηλότερα την επίτευξη στόχων, θα πρέπει 

να ανατίθενται σύνθετες εργασίες, ενώ στα άτομα που ιεραρχούν υψηλότερα τη 

δημιουργία δεσμών, είναι προτιμότερο να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε 

συνεργατικές διαδικασίες. Τέλος, τα άτομα που θεωρούν πως η ανάγκη για εξουσία 

είναι πιο σημαντική, η θέση που θα αναλάβουν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αρμοδιότητες που θα ελέγχουν και θα ασκούν επιρροή σε άλλους (Montana & Charnov, 

2008· Κουτούζης, 1999).  

Θεωρία Χ και Y ( Douglas Mc Gregor)  

     Ο Douglas Mc Gregor (1960) ήταν ο εμπνευστής της διπολικής θεωρίας χ και ψ 

(employee motivation theory X and theory Y).  Σύμφωνα με τη θεωρία χ, τα 

περισσότερα άτομα προτιμούν να αναλαμβάνουν άλλοι τις ευθύνες και τις 

πρωτοβουλίες, ώστε οι ίδιοι να νιώθουν ασφάλεια και ικανοποίηση. Αντιθέτως, τα 

άτομα που περιγράφονται από τη θεωρία ψ, διακρίνονται για την έντονη αυτονομία και 

δημιουργικότητα τους, με την προϋπόθεση ότι το εργασιακό τους περιβάλλον, τους 

εξασφαλίζει κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να ξεδιπλώσουν τις ικανότητες τους. Αν τους 

δοθούν, λοιπόν τα κατάλληλα κίνητρα, τα άτομα θα αποδώσουν και θα είναι 
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δημιουργικά στην εργασία τους (Ζαβλάνος, 2002· Παπάνης & Ρόντος, 2005).  Όσον 

αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, αν η διοίκηση ενός σχολείου γίνεται με βάση τις 

αρχές της θεωρίας χ, ο διευθυντής θα γίνεται ολοένα και πιο συγκεντρωτικός, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητικό κλίμα και οι εκπαιδευτικοί να μην είναι 

αποτελεσματικοί. Ωστόσο, αν η διεύθυνση λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά της 

θεωρίας ψ, θα δημιουργηθεί κλίμα επαγγελματισμού, έχοντας ως απόρροια την 

αποδοτική και αποτελεσματική εργασία (Πασιαρδής, 2004). 

Μηχανιστικές θεωρίες  

Θεωρία της προσδοκίας (Vroom) 

     Ο Vroom (1964), διατυπώνοντας τη θεωρία της προσδοκίας, συνέδεσε τα κίνητρα 

με την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι άνθρωποι μπορεί να πετύχουν ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα, είτε λόγω της προσπάθειας τους, είτε λόγω της αντιμετώπισης κάποιων 

ανασταλτικών παραγόντων (Koontz & Weilrich, 2007). Η θεωρία του βασίζεται στο 

σθένος, τη λειτουργικότητα και την προσδοκία, στοιχεία που παίζουν το 

σημαντικότερο ρόλο για την επαγγελματική ικανοποίηση.  Το σθένος αντανακλά τη 

θέληση του ατόμου να είναι αποτελεσματική η εργασία του, η λειτουργικότητα είναι η 

πεποίθηση για ανταμοιβή της εργασίας και η προσδοκία αναφέρεται στο αν θα 

επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα συγκριτικά με τις καταβαλλόμενες 

προσπάθειες (Landy & Corte, 2010).  

Θεωρία της απόκλισης  

     Η θεωρία της απόκλισης μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής ικανοποίησης, 

με κύριους εκφραστές το Locke (1969) και τον Porter (1961), υποστηρίζει πως η 

ικανοποίηση από την εργασία προκύπτει από αυτά που οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται ως τα πιο σημαντικά και όχι από την εκπλήρωση ή όχι των αναγκών 

τους. Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη όταν τα αποτελέσματα που 

αναμένουν να πετύχουν, είναι μικρότερα από αυτά που έχουν προβλέψει 

(Δημητρόπουλος, 1998· Σαλωνίτης, 2002).  

     Το αίσθημα της ικανοποίησης, με βάση τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις, 

αποδεικνύεται σημαντική παράμετρος για την επαγγελματική δραστηριότητα των 

εργαζομένων (Μπρούζος, 2002). Είναι απαραίτητο, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να 

παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν ικανοποιημένοι. 
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Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, η ελευθερία να δρουν ως επιστήμονες και όχι 

εκτελώντας αποφάσεις, αλλά και η προσωπική τους επιλογή στον τρόπο διδασκαλίας 

τους, είναι δυνατό να τους καταστήσει αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους 

(Πασιαρδής, 2004).   

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

     Η μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ως 

ανεξάρτητη είτε ως εξαρτημένη μεταβλητή.  Στην πρώτη περίπτωση, εξετάζεται ως 

στάση που μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει άλλες συμπεριφορές, 

αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα ή αίτιο. Στη δεύτερη περίπτωση, η προσπάθεια 

διερεύνησης της ως εξαρτημένης μεταβλητής, ως το αποτέλεσμα δηλαδή άλλων 

παραγόντων, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω της απουσίας ενός ξεκάθαρου 

ορισμού της επαγγελματικής ικανοποίησης και της αδυναμίας μέτρησης της με έναν 

ξεκάθαρο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, όταν η επαγγελματική ικανοποίηση εξετάζεται ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή, εξετάζονται οι συνέπειες της ύπαρξης ή της έλλειψης της, ενώ 

όταν εξετάζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή, εξετάζονται  οι παράγοντες που την 

καθορίζουν (Κάντας, 2009). Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εργαζομένων, επηρεάζεται και καθορίζεται από ένα σύνολο οργανωτικών και 

ατομικών παραγόντων (Μπρούζος, 2004).  

     Σύμφωνα με την Evans (1999), οργανωτικοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με 

το περιεχόμενο της εργασίας και συμβάλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια (πηγές ικανοποίησης). Ο Warr (2005) υποστηρίζει πως ορισμένα καίρια 

εργασιακά χαρακτηριστικά, μπορούν να ταξινομηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η ύπαρξη 

ή η απουσία αυτών, μπορεί να προάγει την ικανοποίηση και την ευεξία στην εργασιακή 

ζωή των ανθρώπων. Ο ίδιος διακρίνει την επαγγελματική ικανοποίηση σε εσωγενή και 

εξωγενή.  

     Οι παράγοντες εσωγενούς επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονται με το 

περιεχόμενο της εργασίας, όσον αφορά την ελεύθερη επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

της εργασίας, την ποικιλία δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και το 

βαθμό υπευθυνότητας των εργαζομένων. Οι βασικότεροι παράγοντες για τη 

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών που διέπουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

προέκυψαν από τους Hackman και Oldham (1980), μέσα από το μοντέλο των 

χαρακτηριστικών της εργασίας, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
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προσφορές στη θεωρία της επαγγελματικής ικανοποίησης (Κάντας, 1998· Παπάνης & 

Ρόντος, 2005).  Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, οι σημαντικότεροι παράγοντες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης είναι η ποικιλία των διαθέσιμων ικανοτήτων, η 

ταυτότητα του έργου, η σημαντικότητα των επιτελούμενων εργασιών, η αυτονομία και 

η εργασιακή ανατροφοδότηση (Spector, 2000). Ωστόσο, το πλήθος των ερευνών που 

ακολούθησε σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, απέδειξε πως το παραπάνω 

μοντέλο ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έδειξαν όλες οι έρευνες τις συγκεκριμένες 

διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης (Κάντας, 1998).  

     Οι παράγοντες εξωγενούς επαγγελματικής ικανοποίησης, αναφέρονται στο 

γενικότερο πλαίσιο άσκησης της εργασίας περιλαμβάνοντας τις εργασιακές συνθήκες, 

το ωράριο εργασίας, τις οικονομικές απολαβές, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

ασφάλεια στην εργασία. Για τη βίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης καθοριστικό 

ρόλο παίζουν οι παράγοντες που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον και τις 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων (Antoniou, 2009). Σύμφωνα με το Warr (2005), η 

αποτελεσματική ηγεσία και η ομαλή σχέση μεταξύ των συναδέλφων, μέσω της 

απουσίας αυστηρής επιτήρησης, μπορούν να προάγουν συναισθήματα επαγγελματικής 

ικανοποίησης.  Οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον, η 

σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για τη συνολική 

ικανοποίηση των εργαζομένων ( Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004).  

     Από την άλλη πλευρά, οι ατομικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο) 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα του ατόμου, 

επηρεάζοντας την ικανοποίηση στην εργασία του (Σαλωνίτης, 2002). Σύμφωνα με τις 

περισσότερες έρευνες, η ηλικία των εργαζομένων παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ικανοποίηση τους, καθώς με το πέρασμα του χρόνου προσαρμόζονται περισσότερο 

στις εργασιακές συνθήκες, νιώθοντας μεγαλύτερη ικανοποίηση (Spector, 2000). 

Επίσης, η σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και του φύλου, έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών. Ωστόσο τα ευρήματα είναι ασυνεπή και πολλές 

φορές και αντιφατικά, καθώς κάποιες έρευνες εξετάζοντας συγκεκριμένες διαστάσεις 

της ικανοποίησης, αναδεικνύουν τις γυναίκες περισσότερο ικανοποιημένες από την 

εργασία τους, άλλες τους άνδρες και άλλες υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει καμία 

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (Izhar & Rivka, 2008). Σύμφωνα με το Spectror 

(2000), οι περισσότερες έρευνες που προσπάθησαν να εντοπίσουν τις διαφορές στην 

επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατέληξαν σε ελάχιστες 
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έως και ανύπαρκτες διαφορές μεταξύ τους. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι 

διαφορετικές οπτικές ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές 

πηγές ικανοποίησης για τους άνδρες και τις γυναίκες ( Schultz & Schultz, 1994). Τέλος, 

ένας μεγάλος όγκος ερευνών καταδεικνύει πως το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

επιφέρει και μεγαλύτερη ικανοποίηση, καθώς σε αυτά τα άτομα δίνεται η δυνατότητα 

για δουλειές με μεγάλες προκλήσεις. Ωστόσο, κάποιες άλλες έρευνες υποστηρίζουν 

πως τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης είναι πιθανότερο να αισθάνονται 

δυσαρεστημένα από την εργασία τους (Schultz & Schultz, 1994).  

1.5. Επιπτώσεις της ικανοποίησης όσον αφορά την εργασιακή συμπεριφορά του 

ανθρώπου  

     Αρκετοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, ώστε να προσδιορίσουν το περιεχόμενο και την επίδραση της σε 

διάφορους εργασιακούς χώρους και σε πολλά επαγγέλματα (Κουστέλιος & 

Κουστέλιου, 2001· Ζουρνατζή κ.ά., 2006). Στις περισσότερες έρευνες που μελετάται η 

συμπεριφορά των εργαζομένων, η επαγγελματική ικανοποίηση χρησιμοποιείται ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση 

ορισμένων άλλων συμπεριφορών και στάσεων στο χώρο εργασίας. Στοιχείο άξιο 

διερεύνησης είναι ο τρόπος επίδρασης της επαγγελματικής ικανοποίησης στο επίπεδο 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων, στις απουσίες και στην 

κινητικότητα και στις μετακινήσεις στον εργασιακό χώρο (Κάντας, 1998· Κουστέλιος 

& Κουστέλιου, 2001).  

1.5.1. Επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων  

     Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ικανοποίηση από την 

εργασία, έχει γίνει αντικείμενο έρευνας πολλών επιχειρήσεων, καθώς οι οργανωτικοί 

ψυχολόγοι εξετάζουν τον τρόπο που επηρεάζει η μια μεταβλητή την άλλη (Jewell & 

Siegall, 1990). Όσον αφορά τη σύνδεση της ικανοποίησης με την παραγωγικότητα, αν 

και τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν δεν είναι σαφή, δεν επιβεβαιώνεται η 

άποψη πως οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι αναγκαστικά και παραγωγικοί. 

Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες, λοιπόν, δεν αποδεικνύεται καμία σχέση 

ανάμεσα στην αποδοτικότητα και την ικανοποίηση ή η σχέση τους είναι πολύ 

περιορισμένη (Böckerman & Ilmakunnas, 2012).  
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     Το παραπάνω γεγονός μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους, καθώς η 

παραγωγικότητα συνδέεται κυρίως με εξωτερικούς παράγοντες ως προς το άτομο, 

όπως είναι η αμοιβή, η αναγνώριση και οι συνθήκες εργασίας, στοιχεία που 

επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ο ρυθμός 

με τον οποίο εργάζεται ένα άτομο και το επίπεδο της αποδοτικότητας του, σχετίζεται 

με το ρυθμό εργασίας και την αποδοτικότητα των άλλων, με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι να μην θέτουν τα δικά τους πρότυπα, γεγονός που οφείλεται σε κάποιους 

άτυπους κοινωνικούς κανόνες (Κάντας, 1998). Μια επίσης σημαντική παράμετρος 

είναι η ιεραρχία και η φύση του αντικειμένου της εργασίας, στοιχεία που καθορίζουν 

τη σύνδεση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, άτομα που 

εργάζονται σε κατώτερες ιεραρχικά θέσεις και σε μονότονα αντικείμενα, δεν έχουν την 

ευκαιρία να ικανοποιήσουν εσωτερικές ανάγκες και να εξελιχθούν σε προσωπικό 

επίπεδο, γεγονός που θα τους προσέφερε μεγαλύτερη ικανοποίηση.  Αντιθέτως, στα 

άτομα που εργάζονται σε διευθυντικές θέσεις, η σύνδεση της παραγωγικότητας και της 

ικανοποίησης είναι μεγαλύτερη, αφού οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις είναι 

περισσότερες (Warr, 2005).     

     Σύμφωνα με το Locke (1984), η σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την 

ικανοποίηση δεν είναι αυτή που οι περισσότεροι νομίζουν πως υπάρχει, αλλά 

αντίστροφη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως η ικανοποίηση δεν οδηγεί στην 

παραγωγικότητα, αλλά η παραγωγικότητα, δηλαδή η επιτυχής απόδοση στην εργασία 

και η επίτευξη των επιθυμητών στόχων, οδηγεί στην ικανοποίηση. Στη συνέχεια, η 

ικανοποίηση προτρέπει το άτομο να αφοσιωθεί στους στόχους του, επιδρώντας έτσι 

στην παραγωγικότητα με έμμεσο τρόπο (Κάντας, 1998).  

1.5.2. Απουσία από τον εργασιακό χώρο  

     Όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και 

τον αριθμό απουσιών από την εργασία, δηλαδή τις τάσεις φυγής που πιθανόν να έχει ο 

εργαζόμενος, ο δείκτης συνάφειας εμφανίζεται αρνητικός. Αυτό σημαίνει πως όσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση που βιώνει κάποιος στην εργασία του, τόσο λιγότερες 

απουσίες θα κάνει και το αντίστροφο (Κάντας, 1998· Rollinson, 2008). Ωστόσο, το 

ζήτημα των απουσιών από την εργασία τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζεται 

πολύπλοκο, καθώς μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες (Spector, 1997· Wegge et al., 

2007).  
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     Το πρόβλημα στη μελέτη των απουσιών στον χώρο της εργασίας έγκειται στο 

χαρακτηρισμό τους ως αυθαίρετες ή ως πραγματικά δικαιολογημένες, όπως σε 

περιπτώσεις ασθενειών, οικογενειακών προβλημάτων κτλ. , χωρίς όμως στην ουσία να 

είναι. Οι λόγοι για τους οποίους απουσιάζει ένα άτομο από την εργασία, δεν θα πρέπει 

να αναζητούνται στο ίδιο το άτομο και στο βαθμό ικανοποίησης που νιώθει, αλλά σε 

κανονιστικά πρότυπα στο χώρο εργασίας. Αυτό σημαίνει πως κάθε οργανισμός 

ακολουθεί μια δική του κουλτούρα απουσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους για συγκεκριμένο αριθμό απουσιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι 

απουσίες μπορεί να αποδοκιμάζονται τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους 

συναδέλφους, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται (Κάντας, 1998· Krumm, 2001). 

Επομένως, τα αίτια της απουσίας ενός εργαζομένου δε συνδέονται με την ικανοποίηση 

ή τη δυσαρέσκεια που ο ίδιος βιώνει, αλλά με το τι ισχύει στο συγκεκριμένο χώρο 

εργασίας και στην πολιτική που ακολουθείται σχετικά με τις εργασίες (Robbins, 2001).  

1.5.3. Κινητικότητα και μετακινήσεις στον εργασιακό χώρο  

     Όσον αφορά την κινητικότητα του προσωπικού, υπάρχει μια ασθενής σχέση 

ανάμεσα στην ικανοποίηση που βιώνει ο εργαζόμενος και στην αποχώρηση από τον 

εργασιακό χώρο, γεγονός που οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 

εργασίας και στις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία (Κάντας, 

1998). Πιο συγκεκριμένα, σε περιόδους που η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, 

είναι πιο πιθανό ένας εργαζόμενος να εγκαταλείψει έναν εργασιακό χώρο με σκοπό την 

αναζήτηση υψηλότερων αποδοχών και καλύτερων εργασιακών συνθηκών. Αντιθέτως, 

σε περιόδους μεγάλης οικονομικής ύφεσης, δύσκολα ένας εργαζόμενος θα αναζητήσει 

καινούριες συνθήκες εργασίας, ακόμα κι αν νιώθει δυσαρεστημένος, λόγω αδυναμίας 

επιλογών (Krumm, 2001). Επομένως, σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης και 

μείωσης της ανεργίας, η σχέση ανάμεσα στην κινητικότητα του προσωπικού και την 

επαγγελματική ικανοποίηση γίνεται ισχυρότερη (Carsten & Spector, 1987· Greenberg 

& Baron, 2000).  

     Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κινητικότητα του 

προσωπικού είναι η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

διάστημα που παραμένει ένας εργαζόμενος σε μια θέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

δέσμευση που αισθάνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το ποσοστό 

κινητικότητας του, ανεξαρτήτως της ικανοποίησης. Επιπλέον, η παραμονή ενός 
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εργαζομένου σε μια θέση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, του προσφέρει 

μεγαλύτερη πείρα και ασφάλεια, μειώνοντας το άγχος της δουλειάς, με αποτέλεσμα να 

μην επιθυμεί την ανάληψη νέων ευθυνών σε καινούριες εργασιακές συνθήκες 

(McKenna, 2012).  

     Συμπερασματικά, η ύπαρξη ή όχι της ικανοποίησης στον εργασιακό χώρο, δεν 

επηρεάζει μόνο την επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου, αλλά και τη γενικότερη 

ψυχική και σωματική του υγεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εκδήλωση 

συμπτωμάτων όπως η κούραση, η ψυχολογική πίεση και το άγχος (Fisher, 2010). 

Επιπλέον, η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με πτυχές της εργασίας 

όπως η μείωση λαθών, η παραγωγικότητα, ο αριθμός των απουσιών και το μειωμένο 

ποσοστό κινητικότητας (Κάντας, 1998). 

1.6. Απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης- Επαγγελματική εξουθένωση- 

Εργασιακό άγχος   

     Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζεται 

ολοένα και περισσότερο, απασχολώντας τους κοινωνιολόγους, τους ψυχολόγους αλλά 

και άτομα που ασχολούνται με τη διοίκηση, καθώς έχουν γίνει αντιληπτές οι συνέπειες 

τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για τους οργανισμούς. Στη σημερινή εποχή, ένας 

εργαζόμενος που για μεγάλο χρονικό διάστημα δε νιώθει ικανοποίηση στο επάγγελμα 

του και εκτίθεται σε καταστάσεις άγχους, βιώνει το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Αραμπατζή, 2009). 

     Η επαγγελματική εξουθένωση, αποτελεί μια ψυχολογική διαδικασία, που αν και 

είναι στενά συνδεδεμένη με το εργασιακό άγχος, δεν ταυτίζεται με αυτό. Ο 

Freudenberger (1974), μετά από έρευνες σε βοηθούς κοινωνικών επαγγελμάτων, 

κατέληξε πρώτος σε ένα σύνδρομο που ο ίδιος ονόμασε εργασιακή κόπωση 

προσωπικού (staff burnout) (Παππά, 2006). Ωστόσο, ο πιο αποδεκτός ορισμός της 

επαγγελματικής εξουθένωσης προέκυψε από την Christine Maslach (1982), το όνομα 

της οποίας έχει συνδεθεί με την επαγγελματική εξουθένωση και κόπωση (burnout). Η 

ίδια περιέγραψε μια κατάσταση κατά την οποία ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον 

του, εξαντλούμενος σωματικά και ψυχικά, ενώ αναπτύσσει αρνητικά συναισθήματα 

τόσο για τον εαυτό του όσο και για την εργασία του (Βλαχόπουλος, 1999).  

     Τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ερευνών για την 

επαγγελματική εξουθένωση σε επαγγελματίες που ασχολούνται με ανθρωπιστικές 
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επιστήμες, έναν χώρο που απαιτεί μεγάλο ψυχολογικό δέσιμο, γεγονός που μετά από 

ένα χρονικό διάστημα οδηγεί σε προβλήματα εξουθένωσης (Παπαστυλιανού & 

Πολυχρονόπουλος, 2007).  

     Από την άλλη πλευρά, το άγχος αποτελεί μια φυσιολογική εκδήλωση ενός 

οργανισμού στην προσπάθεια του να επιβιώσει. Σύμφωνα με τον Hans Selye (1946) το 

άτομο προκειμένου να αντιμετωπίσει καταστάσεις άγχους, διέρχεται από τρεις φάσεις. 

Σε πρώτο στάδιο, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί άμυνας του ατόμου, μέσω της 

εγρήγορσης. Στη συνέχεια το άτομο προσπαθεί να επανέλθει στην ισορροπία μέσω της 

αντίστασης. Τελευταίο είναι το στάδιο της εξουθένωσης, όπου εξαντλούνται οι 

αμυντικοί μηχανισμοί του ατόμου  (Κάντας, 2009).  

     Το περιεχόμενο και οι αιτίες της επαγγελματικής ικανοποίησης και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης αν και είναι διαφορετικά, κάποιοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση, είναι δυνατό να οδηγήσουν και στην 

επαγγελματική εξουθένωση. Παρατηρείται μια πολύπλοκη σχέση, καθώς η απουσία 

επαγγελματικής ικανοποίησης, μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση 

αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί και το αντίστροφο ή το άγχος και η εξουθένωση να 

εμφανιστούν ανεξάρτητα από την ικανοποίηση σε έναν εργασιακό χώρο (Κάντας, 

1995).  

  



26 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επαγγελματική ικανοποίηση στον εκπαιδευτικό χώρο  

2.1. Ο ρόλος και το έργο των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο 

     Στη σημερινή κοινωνία, οι μεγάλες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν 

επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις και στην άσκηση του επαγγέλματος των 

εκπαιδευτικών, καθώς ο εκπαιδευτικός χώρος δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος. Για το 

λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο το σχολείο να αναπτύξει αμυντικούς μηχανισμούς 

απέναντι στα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, ώστε να εξασφαλίσει 

κοινωνική και ατομική ευημερία στα μέλη της, προετοιμάζοντας τα επαρκώς. Προς 

αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των εκπαιδευτικών κρίνεται καταλυτικός, όσον αφορά 

τον προσανατολισμό τους στο επάγγελμα, την κατάλληλη προετοιμασία, τις συνθήκες 

εργασίας και την προσωπική τους εξέλιξη και επιμόρφωση (Παπαναούμ, 2003).  

     Πιο συγκεκριμένα, στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι 

εκπαιδευτικοί προσδιορίζεται από έννοιες όπως ο επαγγελματισμός, η δια βίου μάθηση 

και η ικανότητα να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους με 

πρόσωπα και οργανισμούς. Από τη μία πλευρά, με τη λέξη του ρόλου, γίνεται αναφορά 

στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 

ευρύτερη κοινωνιολογική έννοια, συμπεριλαμβάνει τις πράξεις και τις συμπεριφορές 

που αναμένονται από αυτόν, όπως τα προσδιορίζει η εκπαιδευτική κοινότητα και η 

ευρύτερη κοινωνία (Πολυζωάκης, 2008). 

     Τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι ρυθμιστής της παιδαγωγικής 

πράξης, είναι απαραίτητο να αναλυθούν , καθώς σχετίζονται με τη δράση του μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο και με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θέτουν στο επίκεντρο τους 

μαθητές. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται σε 

πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αφού βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, 

αντανακλώντας μέσα στην τάξη στοιχεία της προσωπικότητας του, τα οποία επιδρούν 

στη ψυχοσύνθεση των μαθητών, κατά τη διδακτική πράξη (Παπάνης & Γιαβρίμης, 

2007).  

     Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, συνδέεται με τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων, των 

παραδόσεων και των ιδεών στις νέες γενιές, καθώς επίσης και με την καλλιέργεια των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση τους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι (Μλεκάνης, 2005). Για το λόγο αυτό, η επαγγελματική επάρκεια 
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των εκπαιδευτικών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ως προς την ετοιμότητα των ίδιων για 

τη διδασκαλία, τη συνεχή επιμόρφωση και την ομαλή συνεργασία με τους κοινωνικούς 

φορείς, με στόχο τη βελτίωση του παιδαγωγικού τους ρόλου και τον καθορισμό των 

προσδοκιών τους (Ξωχέλης, 2006).  

     Στη σημερινή κοινωνία, η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να δράσουν ανάμεσα 

στον ρόλο τους ως υπάλληλοι και στο ρόλο τους ως παιδαγωγοί, δημιουργεί ένα 

αντιφατικό και συγκρουσιακό περιβάλλον το οποίο οι ίδιοι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν (Παπαναούμ, 2003). Για το λόγο αυτό, η μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, κρίνεται σημαντική παράμετρος που επηρεάζει το 

ρόλο τους, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών και συνεπώς με 

το μέλλον και τη συνέχεια της κοινωνίας. Εξασφαλίζοντας, την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, είναι δυνατό να  αυξηθούν τα επίπεδα ποιότητας και 

ανάπτυξης της εκπαίδευσης, σταθερά και αποτελεσματικά (Saiti, 2007). 

2.2. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα τους  

     Όπως έχει προκύψει από αρκετές έρευνες, η ικανοποίηση που βιώνουν οι άνθρωποι 

στη δουλειά τους, προέρχεται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται, 

όταν οι ίδιοι ταιριάζουν με αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη 

μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς είναι ένα 

επάγγελμα, που σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, πολλοί τείνουν να εγκαταλείψουν 

(Duffy & Lent, 2009).  

     Σύμφωνα με τους Saracaloglu και Yenice (2009), για να είναι ένα σχολείο 

αποτελεσματικό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και οι εκπαιδευτικοί, καθώς η 

ποιότητα και η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τις ικανότητες όσων το υπηρετούν. Η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, λοιπόν, σχετίζεται με το διδακτικό τους ρόλο και προσανατολίζεται σε 

όσα οι ίδιοι αποζητούν από τη διδασκαλία και σε όσα αντιλαμβάνονται ότι προσφέρουν 

(Zempylas & Papanastasiou, 2004).  

     Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), σε μια εργασία τα κίνητρα είναι απαραίτητα για 

να νιώσει ένας εργαζόμενος ικανοποίηση. Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο, κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία συνθηκών εργασίας ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον, 

να υπερέχει το αίσθημα ευθύνης και να υπάρχει η δυνατότητα ανέλιξης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό οι 
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εκπαιδευτικοί να δρουν ως επιστήμονες και να μην εκτελούν τις αποφάσεις των άλλων, 

καθώς επίσης και να επιλέγουν την καταλληλότερη, κατά την άποψη τους, μέθοδο 

διδασκαλίας των μαθητών.  

     Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, η επαγγελματική ικανοποίηση, μπορεί να έχει 

θετικές επιπτώσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας, καθώς μέσω της 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αυξάνονται τα επίπεδα ποιότητας της εκπαίδευσης  

(Griva, Panitsidou & Chostelidou, 2012· Saiti, 2007).   

     Η οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είχε ως 

αποτέλεσμα τη θέσπιση νόμων (συγχωνεύσεις, σχολείων, μείωση μισθολογικών 

απολαβών κτλ.), που όπως φαίνεται έχουν επηρεάσει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς, 

μειώνοντας τα επίπεδα ικανοποίησης (Saiti, 2007). Επιπλέον, η ψυχολογική σχέση που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί με το επάγγελμά τους, επιδρά άμεσα και ουσιαστικά στις 

σχέσεις τους με τους μαθητές, καθιστώντας τη μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης ένα θέμα που επηρεάζει τη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (Κάντας, 1998).  

2.2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών  

     Τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης μπορούν να  ταξινομηθούν στους 

ατομικούς παράγοντες, που συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, τους οργανωτικούς παράγοντες, που σχετίζονται με το γενικότερο 

πλαίσιο της εργασίας και τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, που 

αναφέρονται στο ρόλο της διοίκησης (Devos et al., 2007). Σύμφωνα με τους Lent και 

Brown (2006), οι παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση, μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

Α. Η προσωπικότητα 

Β. Η πρόοδος στις δραστηριότητες που κατευθύνονται προς το στόχο 

Γ. Η αυτό-αποτελεσματικότητα στην εργασία 

Δ. Οι εργασιακές συνθήκες  
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Ε. Τα περιβαλλοντικά στηρίγματα που προσανατολίζονται στο στόχο.   

Μάλιστα, οι ίδιοι έχουν εστιάσει στο θετικό συναίσθημα των εργαζομένων, δηλαδή 

στην τάση των ατόμων να βιώνουν μια θετική συναισθηματική κατάσταση, 

υποστηρίζοντας πως αυτά τα άτομα είναι πιθανό να ικανοποιηθούν από την εργασία 

τους (Duffy & Lent, 2009). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

εργάζονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, εμφανίζονται ικανοποιημένοι με την 

εργασία τους και παρακολουθούν τους στόχους τους να εξελίσσονται θετικά (Badri et 

al., 2013).  

     Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, η σχέση των ίδιων με τους μαθητές τους χαρακτηρίζεται καθοριστική 

(Klassen & Chui, 2010). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Grayson και Alvarez, όσοι 

εκπαιδευτικοί που κατάφεραν να διατηρήσουν μια θετική σχέση με τους μαθητές τους, 

εμφανίστηκαν πιο πρόθυμοι να συνεχίσουν να επιτελούν το παιδαγωγικό τους έργο και 

απολάμβαναν την εργασία τους (Veldman et al., 2013). Στη ίδια άποψη κατέληξαν και 

οι Dinham και Scott, σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση για παράγοντες που σχετίζονταν με τους μαθητές, όπως η 

τροποποίηση συμπεριφορών και η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μαζί τους 

(Mottet et al, 2004).  

    Επιπρόσθετα, όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χώρο, η εναρμόνιση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς η θετική διασύνδεση των δύο περιοχών είναι 

εποικοδομητική ενώ η αρνητική επιφέρει προβλήματα. (Timms & Brough, 2013). 

Επομένως, τα άτομα που αποτελούν μέρος μιας υγειούς οικογενειακής ζωής, 

εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένα και στην εργασία τους (Demirel & Erdamar, 

2009).   

     Τέλος, αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει στη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική 

εργασία και την επαγγελματική ικανοποίηση, διαπιστώνοντας ότι είναι πιθανό η πρώτη 

να βλάψει τη δεύτερη, εκτός και αν επιτευχθεί η σωστή διαχείριση των 

συναισθημάτων, γεγονός που εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελείται η 

εργασία (Bolton & Boyd, 2003).   

2.2.2. Επιπτώσεις και συνέπειες από την απουσία της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
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     Η επαγγελματική συμπεριφορά των εργαζομένων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από την ικανοποίηση που βιώνουν, γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντικότητα 

διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος (Bogler & Nir, 2012).  

     Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χώρο, επικρατεί η άποψη, πως οι εκπαιδευτικοί που 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, παρουσιάζουν και υψηλότερα επίπεδα 

παραγωγικότητας. Επομένως, κρίνεται σκόπιμος ο εντοπισμός και η εξάλειψη των 

αρνητικών παραγόντων, οι οποίοι λειτουργούν αρνητικά στην παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι να θέσουν υψηλότερα κίνητρα για την εργασία τους 

(Karsli & Iskender, 2009). Σύμφωνα με έρευνα των Patrick, Hisley και Kampler (2000), 

οι εκπαιδευτικοί που μέσα στην τάξη εμφανίζονταν με δυναμικότητα και ενθουσιασμό, 

είχαν μαθητές με υψηλότερα κίνητρα για το μάθημα και συμμετείχαν ενεργά στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην επιτυχία των μαθητών τους.  

     Αποτελεί κοινό τόπο, πως στον εκπαιδευτικό χώρο, η αποτελεσματικότητα ενός 

σχολείου, επηρεάζεται καθοριστικά από την ικανοποίηση που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί. Ως αποτέλεσμα αυτής της άποψης, οι σχολικές επιδόσεις είναι δυνατό 

να βελτιωθούν, αν αυξηθούν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης (Bogler & 

Nir, 2012). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι και ασκούν 

ευχάριστα και δημιουργικά το επάγγελμα τους, είναι πιθανό να επιτύχουν πιο πολλούς 

στόχους και με μεγαλύτερη επιτυχία από όσους εμφανίζονται επαγγελματικά 

εξουθενωμένοι. Προς την ίδια κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί αυτοί, κινητοποιούν με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών τους, 

ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή τους μέσα στην τάξη (Hakanen, Bakker & 

Schaufeli, 2006).   

2.3. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών- Επισκόπηση Ερευνών  

     Στη σημερινή εποχή, η σχέση που έχει η εργασία με την ψυχική υγεία των 

ανθρώπων κρίνεται καθοριστικής σημασίας και για το λόγο αυτό μελετάται 

συστηματικά από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και παιδαγωγούς. Ιδιαίτερα στον 

εκπαιδευτικό χώρο, η ψυχολογική σχέση που έχουν οι εκπαιδευτικοί με το επάγγελμα 

τους επιδρά άμεσα και ουσιαστικά και στους ίδιους τους μαθητές, δίνοντας στο ζήτημα 

της μελέτης της επαγγελματικής ικανοποίησης νέες διαστάσεις που αφορούν το σύνολο 
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της εκπαιδευτικής ζωής και την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Κάντας, 1998· Δημητρόπουλος, 1998· Zempylas & Papanastasiou, 2006). 

     Για το λόγο αυτό, όλες οι προσπάθειες που εστιάζουν στην προώθηση και βελτίωση 

του έργου των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να εστιάσουν στους παράγοντες που επιδρούν 

στην αποδοτικότητα των ίδιων, θετικά ή αρνητικά, ή αντιθέτως που ευνοούν το 

εκπαιδευτικό τους έργο (Δημητρόπουλος, 1998· Rhodes, Nevill & Allan, 2004). Αυτό 

συμβαίνει, καθώς ο ιδιαίτερος ρόλος που κατέχει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, έχει 

οδηγήσει την πλειοψηφία των ερευνητών στην μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης στο σχολικό περιβάλλον (Koustelios, 2001).  

2.3.1. Επισκόπηση ερευνών στο διεθνή χώρο  

     Αδιαμφισβήτητα, έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και γι’ αυτό το λόγο 

έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών σε διεθνές επίπεδο, τόσο στην Πρωτοβάθμια 

όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Eliophotou-Menon, Papanastasiou & 

Zempylas, 2008). Στη πλειοψηφία των ερευνών, η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών σχετίζεται με τα εσωτερικά κίνητρα που τους οδήγησαν στην επιλογή 

του συγκεκριμένου επαγγέλματος, όπως η αγάπη τους για τη διδασκαλία και τα παιδιά, 

ενώ η δυσαρέσκεια συνδέεται με το φόρτο εργασίας, τις μισθολογικές ανταμοιβές και 

την αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο. Γενικότερα, το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ποικίλει, σύμφωνα με προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά 

και χαρακτηριστικά των σχολείων (Spear, Goud & Lee, 2000).  

     Σύμφωνα με τους Zempylas και Papanastasiou (2006), η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται και με παράγοντες όπως είναι οι σχέσεις με 

τους μαθητές αλλά και τους συναδέλφους, η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εφαρμόζουν νέες ιδέες και οι ευκαιρίες να 

εξελιχθούν σε ατομικό επίπεδο.  

     Σύμφωνα με έρευνα των Joseph και Schumacher (1995), στην προσπάθεια τους να 

εντοπίσουν τις αιτίες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των 

εκπαιδευτικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η δυσαρέσκεια επηρεάζεται από 

δημογραφικούς παράγοντες, αλλά όχι το ίδιο και η ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας βασίστηκαν στη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg, όπου η 
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δυσαρέσκεια συνδέεται με εξωτερικές συνθήκες ενώ η ικανοποίηση προκαλείται από 

ενδογενείς παράγοντες. 

     Ο Ερωτοκρίτου (1996),  πραγματοποίησε μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς της 

Κύπρου, προσπαθώντας να διαπιστώσει και να συγκρίνει το βαθμό της επαγγελματικής 

τους ικανοποίησης σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας του, σημαντικό ρόλο για την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών διαδραματίζει η ηλικία και η θέση που κατέχουν στην ιεραρχική 

κλίμακα. Αντιθέτως, δε φάνηκε να παίζει ουσιαστικό ρόλο το φύλο των εκπαιδευτικών. 

Αποδείχθηκε, εν τέλει, πως στην Κύπρο οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε χαμηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στην 

Ευρώπη.  

     Σύμφωνα με τους Wright και Custer (1998), η πρόοδος των μαθητών επηρεάζεται 

αρκετά από την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και το αντίθετο. Ο 

αριθμός των ερευνών που έχουν εστιάσει στη σύνδεση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και στην πρόοδο των μαθητών είναι μικρός και γι’ αυτό το λόγο 

αποδεικνύεται η σπουδαιότητα της έρευνας τους. Την ίδια περίοδο η Evans (1998), 

μελετά την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, σε συνολική εκτίμηση 

αλλά και με βάση συγκεκριμένους παράγοντες. Η ίδια διακρίνει τις συνθήκες και τις 

καταστάσεις που είναι ικανοποιητικές, όπως για παράδειγμα οι αποδοχές και τις 

καταστάσεις που προκαλούν ικανοποίηση, όπως είναι το αίσθημα της επιτυχίας και η 

αναγνώριση της δουλειάς των εκπαιδευτικών από ανωτέρους. Παράλληλα, 

υποστηρίζει πως διαφορετικοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των δύο φύλων, καθώς για τις γυναίκες έχει σημασία το εργασιακό 

περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επίβλεψη των ανωτέρων, ενώ οι άνδρες 

δίνουν έμφαση στις απολαβές και στην ασφάλεια που τους  προσφέρει η εργασία.   

     Σύμφωνα με ένα άρθρο των Dinham και Scott (1998), πραγματοποιήθηκε μια 

έρευνα σε εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων της Αυστραλίας, σύμφωνα με την οποία 

παρουσιάστηκε ένα μοντέλο ικανοποίησης που βασίζεται σε τρεις άξονες. Σύμφωνα με 

αυτό λοιπόν, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξαρτάται πρώτον, από 

παράγοντες σχετικούς με τη διδασκαλία (επίδοση μαθητών, επαγγελματική ανάπτυξη) 

,δεύτερον, από παράγοντες σχετικούς με το σχολικό περιβάλλον (σχολική υποδομή, 

σχολικό κλίμα, λήψη αποφάσεων, ηγεσία) και τρίτον, από παράγοντες σχετικούς με τη 
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βαθμίδα, το κοινωνικό κύρος και την αξιοκρατία στις προαγωγές. Η μεγαλύτερη 

ικανοποίηση εκδηλώθηκε σχετικά με το πρώτο επίπεδο, ενώ η μικρότερη ικανοποίηση 

σχετικά με το τρίτο.    

     Σε έρευνα των Mcmillan και Xin (1999), αποδείχθηκε η θετική σύνδεση που έχουν 

οι συνθήκες του χώρου εργασίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Πιο σημαντικός παράγοντας αποδείχθηκε η διοίκηση του σχολείου, 

στη συνέχεια, η διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού και τέλος, η κουλτούρα και το 

κλίμα του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, όσο θετικότερη είναι η σχέση των 

εκπαιδευτικών με τη διοίκηση τόσο μεγαλύτερα είναι και τα επίπεδα της ικανοποίησης.  

     Οι Spear, Gould και Lee (2000), με έρευνα τους κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

για να επιτευχθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητη 

η πνευματική πρόκληση και η αυτονομία, οι καλές σχέσεις με τους συναδέλφους, η 

ομαλή εργασία με τα παιδιά και η αντίληψη ότι επιτελούν κοινωνικό έργο. Απεναντίας, 

οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών σχετίζονται 

με το μισθό, το κύρος, τον φόρτο εργασίας και τις διοικητικές υποχρεώσεις.  

     Σύμφωνα με έρευνα των Rhodes, Nevill και Allan (2004), σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παράγοντες που προκαλούν την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους, η προσπάθεια 

να επιτευχθούν κοινοί στόχοι μέσω της εργασίας, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, το θετικό κλίμα του σχολείου που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία 

και η συνολική προσπάθεια να επιτευχθεί η αποτελεσματική γνώση. Από την άλλη 

πλευρά, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών 

οφείλεται στο φόρτο εργασίας, στην ενασχόληση με διοικητικά θέματα που δαπανά 

μεγάλο μέρος του χρόνου τους, η δυσκολία να εξισορροπήσουν την προσωπική με την 

επαγγελματική ζωή και η άποψη του κοινωνικού περίγυρου για το επάγγελμα τους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι σημαντικότεροι παράγοντες για 

να συνεχίσει να εκτελεί ένας εκπαιδευτικός το επάγγελμα του είναι ο υψηλότερος 

μισθός, η αναγνώριση από την ηγεσία της εκπαίδευσης, η διάθεση ενασχόλησης με 

παιδιά, η ελαστικότητα της διοίκησης και η ευκαιρία να σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε 

περισσότερο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, ένας εκπαιδευτικός θα 

μπορούσε να εγκαταλείψει το επάγγελμα του, λόγω του υπερβολικού  ελέγχου από τη 
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διοίκηση, του φόρτου εργασίας, της απειθαρχίας των μαθητών και των συνεχών 

αλλαγών που ορισμένοι εκπαιδευτικοί δε μπορούν να διαχειριστούν.  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Cheuk, Wong και Rosen 

(2000), σε καθηγητές που εργάζονταν σε γυμνάσιο στο Χονγκ Κονγκ. Η απόρριψη των 

καθηγητών από τους μαθητές χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο αξιολόγησης της 

ικανοποίησης  των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οι οποίοι ήταν 

λιγότερο ικανοί στις επιδόσεις τους, εξέφρασαν μεγαλύτερη απόρριψη για τους 

καθηγητές τους, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εκφράσουν μεγαλύτερα επίπεδα 

δυσαρέσκειας από αυτούς που εργάζονταν με πιο ικανούς μαθητές. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν την απόρριψη από τους 

μαθητές τους, ανεξαρτήτως των επιδόσεων τους, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

δυσαρέσκειας.  

     Οι Zempylas και Papanastasiou (2004), πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 461 

εκπαιδευτικούς της Κύπρου, καταδεικνύοντας πως η ευχαρίστηση που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί από τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται, τους οδηγεί και σε υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία.  Γενικότερα, η διαπίστωση της έρευνας 

προσανατολίστηκε στο γεγονός πως οι εξωγενείς παράγοντες, όπως ο μισθός, οι 

συνθήκες εργασίας και οι συναδελφικές σχέσεις, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους ενδογενείς παράγοντες.  

     Στην ίδια περιοχή, στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε αργότερα μια ακόμα έρευνα 

από τους Eliophotou- Menon, Papanastasiou και Zempylas (2008), σχετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψαν τέσσερις παράγοντες οι 

οποίοι ασκούν σημαντική επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών: το φύλο, το σχολικό επίπεδο, το σχολικό κλίμα και οι εκπαιδευτικοί. 

Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες εκδήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τις 

γυναίκες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονταν σε χαμηλότερα επίπεδα της 

εκπαίδευσης εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με όσους 

εργάζονταν σε υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ακόμη, όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, όσοι κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους είχαν θέσει 

εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η αύξηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης δε συνδέεται με τα εκπαιδευτικά προσόντα, ενώ η 
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ευκαιρία για κατοχή μιας διοικητικής θέσης και η ευκαιρία για συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, δε φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών.   

     Τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης δε φάνηκε να επηρεάζονται από 

δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τους Demirel και Erdamar (2009), υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στην 

ηλικία και στην επαγγελματική ικανοποίηση, καθώς τα άτομα νεαρής ηλικίας 

εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένα από το επάγγελμά τους σε σχέση με 

μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς. Στην ίδια άποψη κατέληξε και ο Demirtas (2010), ο 

οποίος συμπέρανε πως οι εκπαιδευτικοί άνω των 40 ετών εμφανίστηκαν λιγότερο 

ικανοποιημένοι σε σχέση με νεότερους εκπαιδευτικούς.  

     Σύμφωνα με έρευνα στων Sahin και Sak (2016) σε 163 εκπαιδευτικούς στην 

Τουρκία, η γενικότερη επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών κινήθηκε σε 

μέτρια έως υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες εμφανίστηκαν περισσότερο 

ικανοποιημένες σε σχέση με τους άνδρες, όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, τις 

εργασιακές συνθήκες, τις συναδελφικές σχέσεις και τη φύση της εργασίας. Επιπλέον, 

σε εκπαιδευτικούς νεότερης ηλικίας, 21-25 ετών, οι γυναίκες εμφανίστηκαν 

περισσότερο ικανοποιημένες με την προοπτική της προαγωγής και της εξέλιξης, σε 

σχέση με τους άνδρες. Τέλος, τα έτη προϋπηρεσίας αλλά και ο αριθμός των μαθητών 

των τάξεων, δε φάνηκε να επηρεάζουν τα επίπεδα της ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών.  

2.3.2. Επισκόπηση ερευνών στην Ελλάδα  

     Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας έχει πραγματοποιηθεί ένα μικρό ποσοστό 

εμπειρικής έρευνας, όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Saiti, 2007).  

     Ο Δημητρόπουλος (1998), προσπάθησε να ερευνήσει τα επίπεδα ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τους 

παράγοντες που συντελούν στην αύξηση ή τη μείωση της ικανοποίησης. Σύμφωνα με 

τα συμπεράσματα της έρευνας του, η προσωπική ικανοποίηση που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί από την προσφορά τους στους μαθητές, αποτελεί τον σημαντικότερο 

παράγοντα που συμβάλλει σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Στη συνέχεια, ακολουθούν 

οι παράγοντες της προσφοράς και αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου από άλλους, 

το αίσθημα και το επίπεδο της ανεξαρτησίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί και το 



36 

 

κοινωνικό τους κύρος. Ο παράγοντας που επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό τα επίπεδα 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, είναι η έλλειψη ελέγχου κατά την άσκηση του 

εκπαιδευτικού έργου.   

     Οι Koustelios και Kousteliou (1998) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 100 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τα επίπεδα της επαγγελματικής τους ικανοποίησης. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους και την εποπτεία, αλλά εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι όσον αφορά το 

μισθό, τις προοπτικές ανέλιξης και τις ενδεχόμενες ωφέλειες. Αργότερα, ο Koustelios 

(2001), δημοσίευσε μια έρευνα στην οποία μελέτησε τα επίπεδα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης 354 εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε 40 δημόσια ελληνικά σχολεία 

αλλά και τις επιμέρους όψεις αυτής, σε σχέση με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών.  Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν πως οι 

εκπαιδευτικοί εμφάνισαν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με την εργασία τους 

αλλά και τη σχέση με τους προϊσταμένους τους και μικρότερα ποσοστά σε σχέση με 

τις συνθήκες εργασίας, το μισθό και τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και 

προαγωγή.  

     Μια έρευνα που διεξήχθη από το Μπρoύζο (2002) σε δείγμα 337 δασκάλων της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας και της Αττικής, μελέτησε τα επίπεδα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης γενικότερα αλλά και ειδικότερα σε σχέση με πέντε επιμέρους 

διαστάσεις: α. την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές, β. 

την ικανοποίηση από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους, γ. την ικανοποίηση 

από τη σχέση και τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, δ. την ικανοποίηση από 

τη διοίκηση του σχολείου και ε. την ικανοποίηση από τις αποδοχές και τις δυνατότητες 

επαγγελματικής ανέλιξης. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις διερευνήθηκαν σε σχέση με 

παράγοντες όπως το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας και ο παιδαγωγικός 

προσανατολισμός. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας α. οι εκπαιδευτικοί είναι 

σε γενικά επίπεδα ευχαριστημένοι από το επάγγελμα τους, β. ζητήματα που αφορούν 

τις εγκαταστάσεις και το χώρο εργασίας τους αφήνουν αδιάφορους και γ. οι σχέσεις με 

τους συναδέλφους και τους γονείς δεν αποτελούν παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αργότερα, ο ίδιος σε 

έρευνα που διεξήγαγε το 2004, συμπεριέλαβε και δασκάλους από τους τέσσερις νομούς 

της Κρήτης και πρόσθεσε επιπλέον επιμέρους διαστάσεις στη μελέτη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα και της δεύτερης 
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έρευνας ήταν τα ίδια, καθώς οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται γενικότερα ικανοποιημένοι 

από την εργασία τους και από ενδογενείς παράγοντες, όπως η διοίκηση του σχολείου, 

οι συναδελφικές σχέσεις, οι σχέσεις με τους γονείς και τους μαθητές. Αντιθέτως, η 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες που δεν 

επιδρούν στη γενικότερη επαγγελματική ικανοποίηση (Μπρούζος, 2004).   

     Αργότερα, δημοσιεύτηκε μια έρευνα των Μακρή- Μπότσαρη και Ματσαγκούρα 

(2003), σύμφωνα με την οποία διερευνήθηκαν τα επίπεδα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική τους αυτοαντίληψη. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τέσσερις παράγοντες/πηγές ικανοποίησης που 

είναι οι συνθήκες εργασίας, η αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς 

και τους μαθητές, η αναγνώριση από τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους και η 

αξιοκρατία του συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους γονείς, τους μαθητές, τους συναδέλφους 

και τους προϊσταμένους, ενώ τα επίπεδα της ικανοποίησης τους ήταν χαμηλότερα 

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την αξιοκρατία του συστήματος.  

     Την ίδια περίοδο, η Παπαναούμ (2003) πραγματοποίησε μια έρευνα σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρώντας να 

ανατυπώσει το ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως αυτός διαμορφώνεται στη σημερινή 

πραγματικότητα που μεταβάλλεται διαρκώς. Η έρευνα είχε ως στόχο τη μελέτη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και σε γενικότερα πλαίσια αλλά και 

σε σχέση με επιμέρους παράγοντες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

άνδρες άνω των 45 ετών με προϋπηρεσία πάνω από 18 χρόνια, εμφάνισαν μεγαλύτερο 

ποσοστό ικανοποίησης, καθώς διαπιστώθηκε πως βρίσκονται σε μια περίοδο αποδοχής 

του έργου τους, γεγονός που τους οδηγεί στην ικανοποίηση και την ηρεμία. Σε 

συνολικό επίπεδο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι, 

ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιθέτως, δεν 

παρατηρούνται τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας.  

     Ο Μλεκάνης (2005), πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνάρτηση με την επαγγελματική 

τους ικανοποίηση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι σχολικές μονάδες 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των 
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εκπαιδευτικών και είναι πιθανόν να ενισχύουν ή να παρεμποδίζουν την άσκηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου.  

     Την ίδια περίοδο, ο Koustelios (2005), πραγματοποίησε μια έρευνα σε 

εκπαιδευτικούς Φυσικής αγωγής σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

Εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σχετικά με την ίδια την εργασία και την 

επίβλεψη, ενώ μικρότερα ήταν τα επίπεδα της ικανοποίησης σχετικά με τις 

δυνατότητες προαγωγής, τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες. Το φύλο, τα έτη 

υπηρεσίας και η ηλικία, αναδείχθηκαν παράγοντες που διαφοροποίησαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε συγκεκριμένες όψεις της επαγγελματικής ικανοποίησης.  

     Οι Ζουρνατζή, Τσιγγίλης, Κουστέλιος και Πιντζοπούλου (2006), πραγματοποίησαν 

μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς Φυσικής αγωγής που εργάζονταν σε σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελετώντας τα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης και τις διαφορές που πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσα στις 

δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την ίδια την εργασία τους και την αντιμετώπιση από τον 

προϊστάμενο και λιγότεροι ικανοποιημένοι από τις εργασιακές συνθήκες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι από τις οικονομικές 

απολαβές που προσφέρει η δουλειά τους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών που 

αναδεικνύουν τους εκπαιδευτικούς ικανοποιημένους από τη γενικότερη φύση του 

επαγγέλματος τους.  

     Μια ακόμη έρευνα σε καθηγητές Φυσικής αγωγής πραγματοποιήθηκε από τους 

Αντωνίου, Κουρτέση, Κουστέλιο και Παπαϊωάννου (2007), προκειμένου να 

μελετηθούν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης συγκριτικά με εκπαιδευτικούς 

άλλων ειδικοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 410 εκπαιδευτικοί από έναν νομό της 

Κεντρικής Μακεδονίας, από τους οποίους οι 134 ήταν καθηγητές φυσικής αγωγής, οι 

162 δάσκαλοι και οι 114 καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τη γενικότεροι φύση του επαγγέλματος τους, τους 

προϊσταμένους τους και τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, όσον αφορά τις ευκαιρίες και 

δυνατότητες ανέλιξης και προαγωγής, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ήταν σε 

χαμηλότερα επίπεδα.  
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     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τη Saiti (2007), προκριμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης 1200 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα κατέδειξε 

επτά παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία των εκπαιδευτικών: α. ο ρόλος του 

διευθυντή και το σχολικό κλίμα, β. δυνατότητες προαγωγής και μισθολογικά οφέλη 

από την εργασία, γ. αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου και διοικητική οργάνωση, δ. 

αμοιβή των εκπαιδευτικών, ε. ο σχολικός οργανισμός και η γενική οργάνωση του 

σχολείου, στ. συναισθήματα των δασκάλων για τη δουλειά τους και ζ. οι συναδελφικές 

σχέσεις.  

     Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα των Platsidou και Agalioti (2008), 

πραγματοποιήθηκε μελέτη σε 127 εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Αξιοπρόσεκτο είναι πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φάνηκε να βιώνουν 

μεγαλύτερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης από εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής. Τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης ήταν υψηλά για τη διεύθυνση 

του σχολείου και τη φύση της δουλειάς. Τα επίπεδα της ικανοποίησης ήταν μέτρια για 

τις συνθήκες εργασίας και χαμηλά όσον αφορά τις απολαβές και τις δυνατότητες 

προαγωγής.  

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερευνητική εργασία που διεξήχθη από την 

Αραμπατζή (2009), σύμφωνα με την οποία μελετήθηκαν τα επίπεδα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες που επηρεάζει τα επίπεδα της ικανοποίησης είναι τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά του διευθυντή του σχολείου, οι δυνατότητες που δίνει στους 

εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και η φροντίδα του για την ύπαρξη 

σωστών υλικοτεχνικών υποδομών. Γενικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας 

κατέδειξαν ικανοποιημένους τους εκπαιδευτικούς από την εργασία τους, τη σχέση με 

τους συναδέλφους και το διευθυντή και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.  

     Η Αμαραντίδου (2010), πραγματοποίησε μια έρευνα σε 490 εκπαιδευτικούς 

Φυσικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια της 

διδακτορικής της διατριβής, μελετώντας τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα 
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προηγούμενων ερευνών, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανοποιημένοι από τη φύση της 

εργασίας τους και τη σχέση με τους προϊσταμένους τους. Η ικανοποίηση τους 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και σε χαμηλά 

επίπεδα όσον αφορά τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Έντονη δυσαρέσκεια 

παρουσιάζεται σχετικά με τις οικονομικές απολαβές.  

     Πρόσφατα, ο Παπαθωμόπουλος (2015) παρατήρησε με έρευνα του πως οι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε γενικές 

γραμμές ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Ωστόσο, συγκριτικά με τους 

Ευρωπαίους συναδέλφους τους, τα επίπεδα ικανοποίησης είναι σαφώς χαμηλότερα. Οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκε να βρίσκουν ενδιαφέρον στη δουλειά τους και να νιώθουν ότι 

αναγνωρίζεται το έργο τους από τους προϊσταμένους τους, τους γονείς και τους 

μαθητές. Ωστόσο, τα επίπεδα της ικανοποίησης ήταν χαμηλότερα όσον αφορά την 

ανάληψη ευθυνών, την αναγνώριση και αξιοποίηση των προσόντων τους και τις 

δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.  

     Τέλος, την ίδια περίοδο σε έρευνα των Saiti και Papadopoulo (2015), η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε γενικές γραμμές ήταν σε υψηλά 

επίπεδα. Αναλυτικότερα, τα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

παρουσιάστηκαν υψηλά όσον αφορά τις συναδελφικές σχέσεις, τις εργασιακές 

συνθήκες και την επικοινωνία, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα ήταν όσον αφορά το μισθό, 

τις πρόσθετες παροχές και τις δυνατότητες εξέλιξης των εκπαιδευτικών.        

2.4. Απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης – Επαγγελματική εξουθένωση  

     Στη σημερινή σχολική πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός επιφορτίζεται με μεγάλο 

αριθμό αγχογόνων παραγόντων, καθώς ο ίδιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διαδικασίας κοινωνικοποίησης των μικρών μαθητών. Οι συνεχείς μεταβολές του 

τρόπου διδασκαλίας, η ελλιπής επιμόρφωση ορισμένων  εκπαιδευτικών και η ανάγκη 

για διεύρυνση των γνώσεων, οι απαιτήσεις των γονέων αλλά και ο αντισταθμιστικός 

σκοπός της Παιδείας, αποτελούν ορισμένες από τις πηγές άγχους που μπορεί να 

οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στην επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος 

(Παπάνης & Γιαβρίμης, 2007).  

     Η δημιουργία της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Αρχικά, σε αυτό συντελούν οι προσωπικοί 

παράγοντες, δηλαδή ο ρόλος που παίζουν τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
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εκπαιδευτικών στη δημιουργία της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στη συνέχεια, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι διαπροσωπικοί παράγοντες και ο ρόλος των άλλων 

ανθρώπων στη δημιουργία της και τέλος, οι οργανωτικοί παράγοντες και ο ρόλος του 

περιβάλλοντος και του σχολείου στην πρόκληση της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ιδιαίτερα το σχολικό περιβάλλον και οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος που 

θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στους εκπαιδευτικούς, είναι πιθανόν να 

αποτελούν την έναρξη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, τους γονείς και 

τους συναδέλφους, αλλά και οι εργασιακές συνθήκες (Παππά, 2006).   

     Η ατονία, η έλλειψη ενθουσιασμού και ικανοποίησης, η δυσκολία συγκέντρωσης 

και  έλλειψη αυτοπεποίθησης, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών που βιώνουν την επαγγελματική εξουθένωση (Παππά, 2006). Μάλιστα, 

όταν ο εκπαιδευτικός βιώνει τέτοιες καταστάσεις αντιμετωπίζει προβλήματα και στη 

διαχείριση των μαθητών μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε λανθασμένες 

συμπεριφορές, προωθώντας την προβληματική συμπεριφορά των μαθητών (Kokkinos, 

Panayiotou & Davazoglou, 2005).  

     Στον εκπαιδευτικό χώρο, λοιπόν, η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Για το 

λόγο αυτό, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων (Bogler & Nir, 2012). Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι υγιείς και ικανοποιημένοι, επιτυγχάνουν τους στόχους 

τους καλύτερα από συναδέλφους τους που κυριεύονται από συναισθήματα 

εξουθένωσης. Τέλος, οι ικανοποιημένοι εκπαιδευτικοί είναι και πιο ενθουσιώδεις, με 

αποτέλεσμα να παρακινούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών τους, 

ενισχύοντας τη συμμετοχή τους μέσα στην τάξη (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006).       
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ΜΕΡΟΣ Β.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

3.1. Σκοπός της έρευνας  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί ο 

σαφής προσδιορισμός του σκοπού της. Το πλαίσιο προβληματισμού που αναπτύχθηκε 

κατά την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προσέφερε τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις για τη θεμελίωση του σκοπού και τη διατύπωση των αντίστοιχων 

υποθέσεων της συγκεκριμένης έρευνας.  

     Βασικός σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια που βιώνουν οι ίδιοι στη σημερινή ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα των ίδιων και 

για το λόγο αυτό εξετάστηκε με βάση τους κυριότερους παράγοντες που εμπλέκονται 

στη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας διατυπώθηκαν ως εξής:  

1. Πώς βιώνουν οι εκπαιδευτικοί την ικανοποίηση από το χώρο και τις συνθήκες 

εργασίας τους; 

2. Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί τα ζητήματα που τους απασχολούν 

σχετικά με τη διοικητική οργάνωση του σχολείου και πόσο ικανοποιημένοι 

νιώθουν; 

3. Πώς βιώνουν οι εκπαιδευτικοί την ικανοποίηση από τις συναδελφικές σχέσεις; 

4. Πώς παράγεται το αίσθημα της ικανοποίησης από τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και τους γονείς αυτών;  

5. Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί την επιλογή τους να ασκήσουν το 

συγκεκριμένο επάγγελμα και πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν από αυτό;     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Μεθοδολογία της έρευνας  

4.1.  Ποιοτική έρευνα  

     Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2003), οι επιστημονικές έρευνες ταξινομούνται σε 

ποσοτικές και ποιοτικές. Αποτελεί επιλογή του ερευνητή η μελέτη μιας ατομικής 

περίπτωσης ή μιας ειδικής ομάδας ατόμων. Επιδιώκει δηλαδή την ολιστική μελέτη της 

κατάστασης ή του φαινομένου που τον ενδιαφέρει. Η μεθοδολογία που ενδείκνυται για 

τη μελέτη τέτοιων θεμάτων είναι η ποιοτική έρευνα (qualitative research). Η διεξαγωγή 

της ποιοτικής έρευνας στηρίζεται στην άποψη ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και 

αξίζει μελέτης (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). Βασικοί στόχοι αυτής της 

έρευνας είναι η περιγραφή, η ανάλυση, η ερμηνεία και η κατανόηση κοινωνικών 

φαινομένων, καταστάσεων και ατόμων, απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πως» και 

«γιατί» (Ιωσηφίδης, 2001). 

     Ένα από τα βασικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την ποιοτική έρευνα είναι ότι 

το πραγματικό περιβάλλον είναι η κύρια πηγή συλλογής δεδομένων. Επιπλέον, τα 

δεδομένα που μελετά η ποιοτική έρευνα είναι σε μορφή κειμένων ή οπτικοακουστικού 

υλικού. Στην ποιοτική έρευνα, οι ερευνητές επικεντρώνονται τόσο στη διαδικασία όσο 

και στο τελικό αποτέλεσμα και δεν διατυπώνουν υποθέσεις με σκοπό την αποδοχή ή 

την απόρριψή τους μετά την ανάλυση των δεδομένων αλλά χρησιμοποιείται η 

επαγωγική ανάλυση στην ανάπτυξη της ολικής εικόνας. Τέλος, επιδιώκεται να έρθει 

στην επιφάνεια το τι σκέφτονται και γιατί σκέφτονται με αυτό τον τρόπο οι 

συμμετέχοντες (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

     Ο ερευνητής σε αυτή τη μορφή έρευνας, αναμειγνύεται στο ερευνητικό πεδίο και 

επικοινωνεί με τα υποκείμενα της έρευνας, χωρίς να θεωρείται παραποιητικός 

παράγοντας. Η ενδοσκόπηση του ερευνητή σχετικά µε την παρουσία του στο πεδίο, οι 

παρατηρήσεις, οι εντυπώσεις του, τα συναισθήματά του χρησιμοποιούνται κατά την 

ερμηνεία των δεδομένων (Τσιώλης, 2011). 

     Είναι γεγονός ότι το πλαίσιο διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας δεν διακρίνεται από 

αυστηρότητα σε σχέση με αυτό της ποσοτικής. Όλες οι έρευνες ποιοτικής μορφής 

ξεκινούν με μια γενική θεματολογία, για να δώσουν στη συνέχεια έναν οδηγό 

κατεύθυνσης στον ερευνητή για συλλογή δεδομένων που είναι μια συνεχής διαδικασία. 

Επιπλέον, η επιλογή των υποκειμένων γίνεται επιλεκτικά και όχι με τυχαία 
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δειγματοληψία. Παράλληλα, είναι αδήριτη ανάγκη η αποδελτίωση να αντιπροσωπεύει 

απόλυτα τα δεδομένα που αφορούν τα άτομα. Στη συνέχεια, η ανάλυση περιεχομένου 

περιλαμβάνει την όλη διαδικασία εντοπισμού, κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης 

των δεδομένων. Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως η διεξαγωγή συμπερασμάτων είναι 

συνεχής και συμβαδίζει με τη συλλογή των δεδομένων (Αυγητίδου, Γρίβα & Μιχαήλ, 

2016).  

     Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών και οδηγούν στην ικανοποίηση ή τη 

δυσαρέσκεια αυτών. Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώνεται σε ατομικούς, κοινωνικούς 

και περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Θεωρήθηκε απαραίτητη η άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

τα υποκείμενα της έρευνας, μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης. Υιοθετήθηκε, 

λοιπόν, η ποιοτική προσέγγιση, καθώς  το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο 

στην κατανόηση των προσωπικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

ζήτημα διαπραγμάτευσης και η σε βάθος ανάλυση του, παρά μια στατιστική ανάλυση. 

Για το λόγο αυτό, ακολουθήθηκε η ποιοτική έρευνα στη συλλογή των δεδομένων, διότι 

θεωρήθηκε η καταλληλότερη αναφορικά με τη συγκέντρωση πληροφοριών και 

στοιχειών. 

4.2. Συνέντευξη  

     Στις ποιοτικές έρευνες, η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη συλλογή των δεδομένων 

θεωρείται η συνέντευξη (Παπαϊωάννου & Γούδας, 2003). Η συνέντευξη βασίζεται 

στον προφορικό λόγο και είναι ένας τρόπος συλλογής δεδομένων στον οποίο 

εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άτομα (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).  

     Υπάρχουν τρία είδη συνεντεύξεων, η δομημένη, η ημιδομημένη  και η ελεύθερη. Η 

δομημένη συνέντευξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος προφορικού 

ερωτηματολογίου, καθώς οι ερωτήσεις που τίθενται από τον ερευνητή είναι αυστηρά 

προκαθορισμένες και ζητούνται στερεότυπες απαντήσεις ή επιλογή ανάμεσα σε 

επιλογές απαντήσεων. Η διαδικασία αυτή, οδηγεί σε μια ομοιομορφία στη συλλογή 

των πληροφοριών και φυσικά διευκολύνει τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης τους (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).  

     Από την άλλη πλευρά, η ημιδομημένη συνέντευξη παρουσιάζει μια ευελιξία, καθώς 

υπάρχουν προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά συγχρόνως υποβάλλονται από τον 
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συνεντευκτή ερωτήσεις που επιτρέπουν την περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

     Η ελεύθερη συνέντευξη δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη σειρά όσον αφορά τη 

μορφή και τη διατύπωση των ερωτήσεων. Ωστόσο, απαιτείται να τονιστεί το γεγονός 

ότι η ελευθερία αυτή περιορίζεται στα πλαίσια που καθορίζει το θέμα της έρευνας. Ο 

ερευνητής και σε αυτή την περίπτωση οφείλει να διατηρεί ουδέτερη στάση  

(Παπαναστασίου, & Παπαναστασίου, 2014).  

     Στην παρούσα έρευνα το μέσο παραγωγής και συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε 

η ημι-δομημένη συνέντευξη, το οποίο συνάδει απόλυτα με την ποιοτική έρευνα.  

Ακολουθήθηκε η προκαθορισμένη σειρά των ερωτήσεων, με τη δυνατότητα εναλλαγής 

της σειράς τους ή προσθήκης νέων ερωτήσεων, που να μη ξεφεύγουν ωστόσο από το 

κεντρικό υπό διερεύνηση θέμα.  Η άμεση διαπροσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποδείχθηκε αδήριτη ανάγκη ώστε να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών 

από την επαγγελματική τους ζωή και να διαμορφωθεί μια ευρύτερη εικόνα των 

προσωπικών τους απόψεων. Η συνέντευξη που διεξήχθη βασίστηκε σε πέντε 

θεματικούς άξονες:  

Α. Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το χώρο και τις συνθήκες εργασίας  

Β. Νοηματοδότηση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ζητήματα που 

αφορούν τη διοικητική οργάνωση του σχολείου 

Γ. Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους  

Δ. Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις σχέσεις τους με τους μαθητές τους και τους 

γονείς αυτών 

Ε. Αίσθημα ικανοποίησης από την επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που αντιστοιχούν στους προαναφερθέντες άξονες και οι 

ερωτήσεις που τέθηκαν στα υποκείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο 

της συνέντευξης.  

     Σε πρώτο στάδιο, πριν την πραγματοποίηση της συνέντευξης, έγινε η ανάλυση του 

σκοπού της έρευνας όσο το δυνατόν πληρέστερα προς τα υποκείμενα, καθώς ο σκοπός 

καθορίζει τη φύση της συνέντευξης. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 

πραγματοποιήθηκε μια δοκιμαστική- πιλοτική συνέντευξη, σε δείγμα παρόμοιο με 
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αυτό που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες, αλλά και για την 

απόκτηση εμπειρίας και αποφυγή του άγχους από πλευράς του ερευνητή.  

     Όσον αφορά την επικοινωνία με τα υποκείμενα της έρευνας, προηγήθηκε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να επιτευχθεί η σωστή 

ενημέρωση τους για το σκοπό της έρευνας και να εδραιωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. 

Επίσης, διευκρινίστηκε το δικαίωμα των ερωτώμενων να διασφαλιστεί η ανωνυμία 

τους και δόθηκαν διευκρινήσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν οι 

πληροφορίες.  Στη συνέχεια, προγραμματίστηκαν οι συνεντεύξεις σε προκαθορισμένη 

ώρα και ημερομηνία, με σκοπό την αμοιβαία διευκόλυνση του ερευνητή και του 

συνεντευξιαζόμενου. Έπειτα, καταβλήθηκε το μέγιστο των προσπαθειών από την 

πλευρά του ερευνητή, ώστε να δημιουργηθεί μια άνετη ατμόσφαιρα και ένα ευχάριστο 

κλίμα, ώστε η συνέντευξη να λάβει τη μορφή μιας άνετης και ευχάριστης συνομιλίας. 

Με προσοχή σε όλες τις περιπτώσεις, τηρήθηκε ουδέτερη στάση από πλευράς του 

ερευνητή, αποφεύγοντας κινήσεις ή φράσεις που να υποδηλώνουν συμφωνία ή 

διαφωνία με αυτά που διατύπωσαν τα υποκείμενα.  

     Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στις σχολικές μονάδες, σε κάποια 

ελεύθερη ώρα των εκπαιδευτικών και μετά από έγκριση και συναίνεση του διευθυντή 

ή διευθύντριας του σχολείου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 

το Φεβρουάριο έως τις αρχές Απριλίου του 2018, προκειμένου να διευκολυνθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο η επαφή με τα υποκείμενα της έρευνας, σύμφωνα με το 

προσωπικό τους πρόγραμμα. Επίσης, ως προς τη διάρκεια της συνέντευξης τηρήθηκε 

το μέτρο και δόθηκε βαρύτητα στο να μας επιβεβαιωθεί ότι οι ερωτώμενοι κατανόησαν 

τις ερωτήσεις και δεν υπάρχει λόγος βιασύνης άλλα ούτε χρονοτριβής για να 

απαντήσουν. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από 8 έως 15 λεπτά, γεγονός 

που δεν κούρασε τα υποκείμενα της έρευνας και δεν περιόρισε άλλες δραστηριότητες 

τους. Η ηχογράφηση των συνεντεύξεων έγινε με τη χρήση μαγνητοφώνου, μετά από 

ενημέρωση και συναίνεση των συνεντευξιαζόμενων.  

     Σε τελικό στάδιο, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή του περιεχομένου των 

συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή και η αποδελτίωση τους, καθώς το στάδιο αυτό 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάλυση των δεδομένων και τη εξαγωγή των 

συμπερασμάτων.  

 

4.3. Οι συμμετέχοντες στη έρευνα    
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1.Προφίλ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 1 

 

Άντρας 

 

39 ετών 

 

14 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

11 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο  

 

Διδασκαλία, υπεύθυνος 

τάξης, διοργάνωση 

εορτών, ανάληψη 

εφημεριών στα 

διαλείμματα, ενασχόληση 

με τα παιδιά 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

2 

 

Γυναίκα 

 

48 ετών 

 

20 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

10 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός 

αγγλικών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

3 

 

Γυναίκα 

 

47 ετών 

 

21 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

4 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνη 

πρωτοκόλλου, 

διοργάνωση εορτών και 

εκδηλώσεων, φροντίδα 

και καθαριότητα 

σχολικού χώρου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 4 

 

Γυναίκα 

 

44 ετών 

 

18 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

11 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Γ΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνη 

βιβλιοθήκης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

5 

 

Άντρας 

 

53 ετών 

 

30 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

8 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, 

υπεύθυνος θεατρικής 

σχολικής ομάδας, 

διοργάνωση 

θεατρικών 

παραστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Προφίλ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

6 

 

Άντρας  

 

55 ετών 

 

31 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

18 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, 

υποδιευθυντής σχολείου, 

γραφειοκρατικά 

καθήκοντα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

7 

 

Γυναίκα  

 

35 ετών  

 

6 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

1 έτος εργασίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 8 

 

Γυναίκα  

 

36 ετών  

 

8 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

1 έτος εργασίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

 

Αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός, 

εκπαιδευτικός ΣΤ΄ 

Δημοτικού, διδασκαλία, 

ανάληψη εορτών και 

εκδρομών, εφημερίες   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

9 

 

Γυναίκα  

 

51 ετών  

 

26 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

24 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός αγγλικών, 

υποδιευθύντρια σχολείου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

10 

 

Γυναίκα  

 

38 ετών  

 

12 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

2 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός 

αγγλικών, απουσία 

άλλων αρμοδιοτήτων 

λόγω καθημερινής 

μετακίνησης σε 4 

σχολεία 

 

     Στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν δέκα εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 

οι τρεις ήταν άντρες και οι επτά ήταν γυναίκες. Είναι όλοι εκπαιδευτικοί ίδιας 

βαθμίδας, καθώς εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων κατέχει αρκετά χρόνια εμπειρίας στον εκπαιδευτικό χώρο και η ηλικία 

τους κυμαίνεται μεταξύ 35 έως 55 ετών.  

     Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην έρευνα είναι 

άντρας 39 ετών και με εκπαιδευτική εμπειρία 14 ετών. Εργάζεται σε δημοτικό σχολείο 

της Πτολεμαΐδας τα τελευταία 11 χρόνια. Οι δυο, επίσης άντρες εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι 53 και 55 ετών και εργάζονται στον εκπαιδευτικό χώρο 

τα τελευταία 30 και 31 χρόνια αντίστοιχα. Εργάζονται και οι δύο σε δημοτικά σχολεία 

χωριών έξω από την πόλη της Πτολεμαΐδας και απασχολούνται εκεί τα τελευταία 8 και 

18 έτη αντίστοιχα.   
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     Στην παρούσα έρευνα συμμετείχε επίσης και μια εκπαιδευτικός παράλληλης 

στήριξης, ηλικίας 35 ετών, η οποία εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα 

τελευταία 6 χρόνια. Στο συγκεκριμένο σχολείο της Κοζάνης βρίσκεται το τελευταίο 

έτος, καθώς εργάζεται ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.  

     Επιπλέον, στα υποκείμενα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται δυο γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 44 και 47 ετών. Εργάζονται ως εκπαιδευτικοί τα τελευταία 18 

και 21 έτη αντίστοιχα. Τα τελευταία 11 και 4 έτη εργάζονται και οι δύο σε δημοτικά 

σχολεία της Κοζάνης.  

     Προχωρώντας πιο πέρα, στη συγκεκριμένη έρευνα για την επαγγελματική 

ικανοποίηση συμμετείχαν και τρεις γυναίκες εκπαιδευτικοί ειδικότητας και 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί αγγλικών. Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 38, 48 και 51 

ετών. Εργάζονται στον εκπαιδευτικό χώρο τα τελευταία 12, 20 και 26 έτη αντίστοιχα. 

Στα δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σήμερα στην πόλη της Πτολεμαΐδας εργάζονται 

τα τελευταία 2, 10 και 24 έτη.  

     Τέλος, στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται και μια εκπαιδευτικός 36 ετών, η οποία 

εργάζεται ως αναπληρώτρια τα τελευταία 8 χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο 

συγκεκριμένο σχολείο της Πτολεμαΐδας τον τελευταίο χρόνο.  

4.4. Ανάλυση δεδομένων  

     Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου, που είναι 

μια ανάλυση τριών επιπέδων και ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά, γίνεται η αναγωγή των δεδομένων, στη συνέχεια, η έκθεση των 

δεδομένων και τέλος, η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Αυγητίδου, 

Γρίβα & Μιχαήλ, 2016). Πρόκειται για μια μέθοδο εντόπισης, ανάλυσης και αναφοράς 

των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα, τα οποία 

οργανώνονται και περιγράφονται με λεπτομέρειες (Braun & Clarke, 2006). Έτσι, 

επιλέγονται τα σημαντικότερα σημεία των συνεντεύξεων και γίνεται η κατανόηση του 

κειμένου με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, ώστε να εντοπιστούν τα κοινά σημεία 

των συμμετεχόντων.  

     Για την ερμηνεία και κατανόηση του φαινομένου που ερευνάται, θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν και να αναλυθούν τα ποιοτικά δεδομένα. Κατά την ανάλυση των 

δεδομένων, ο ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, 

συμπεραίνει και επαληθεύει. Πρόκειται για τον απώτερο στόχο της έρευνας, καθώς ο 
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ερευνητής δίνει νόημα και ερμηνεύει τα αίτια πίσω από τα δεδομένα και τελικά 

δημιουργεί καινούρια γνώση (Μαντζούκας, 2007). Φυσικά στην ποιοτική έρευνα, η 

ανάλυση των δεδομένων δε γίνεται με στατιστικές αναλύσεις και γραφήματα, όπως 

στην ποσοτική. Σύμφωνα με τον Morse (1996) (όπως αναφέρει ο Μαντζούκας, 2007), 

ο ερευνητής μετά τη συλλογή των δεδομένων, τα καταγράφει όλα σε χαρτί. Στη 

συνέχεια πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση όλων των δεδομένων. Σκοπός είναι η 

κατανόηση τους και η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης ως προς τα λεγόμενα 

των συμμετεχόντων.  

     Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η κωδικοποίηση. Σύμφωνα με τον Kerlinger (1970) 

(όπως αναφέρουν οι Cohen ,Manion & Morrison, 2008) η κωδικοποίηση έχει οριστεί 

ως η μετάφραση των απαντήσεων και των πληροφοριών των συνεντευξιαζόμενων σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες με σκοπό την ανάλυση τους. Εδώ ο ερευνητής προσπαθεί 

να αποδώσει έναν αντιπροσωπευτικό κωδικό σε μια ενότητα του κειμένου που  

δημιουργήθηκε από την συλλογή των δεδομένων του. Ο κωδικός αυτός εκφράζει λίγο 

πολύ την ερμηνεία που δίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι της συνέντευξης. Ο κωδικός 

δεν είναι δυνατόν να είναι αποφασισμένος από τον ερευνητή εκ των προτέρων αλλά 

σημειώνεται από τον ερευνητή κατά τη μελέτη των δεδομένων. Φυσικά, μπορεί να 

υπάρξει προσθήκη ή απόρριψη κωδικών, μέχρι το κείμενο να συμπυκνωθεί σε μια 

σειρά από αντιπροσωπευτικούς κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί αντιπαραβάλλονται και 

συγκρίνονται μεταξύ τους για να εντοπιστούν κωδικοί με όμοια χαρακτηριστικά ή 

νοήματα σε διάφορα σημεία του κειμένου. Αν εντοπιστούν όμοιοι κωδικοί, 

τοποθετούνται μαζί, ώστε να σχηματιστεί αυτό που ονομάζεται θεματική ενότητα.  

     Οι θεματικές ενότητες σύμφωνα με τον Tesch (1990) (όπως αναφέρει ο  

Μαντζούκας, 2007) παρουσιάζονται σε φόρμες έκθεσης δεδομένων, ατομικούς πίνακες 

έκθεσης δεδομένων για κάθε συνεντευξιαζόμενο. Με βάση αυτούς τους ατομικούς 

πίνακες, δημιουργείται ένας συγκεντρωτικός τελικός πίνακας έκθεσης δεδομένων, ο 

οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των κωδικών και κατηγοριών ανά θεματικό άξονα από 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους. 

      Σε τελευταία φάση, οι θεματικές ενότητες συνδέονται με την ευρύτερη 

βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα. Γίνεται αναφορά και σχολιασμός 

των κοινών σημείων και των διαφορών ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας και 

σε όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Με αυτό τον τρόπο τεκμηριώνονται τα 
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αποτελέσματα της έρευνας προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου 

(Mαντζούκας, 2007).   

Ένα παράδειγμα της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων είναι το εξής: 

 Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η αναγωγή των δεδομένων, δηλαδή η 

απομαγνητοφώνηση και των δέκα συνεντεύξεων, σύμφωνα με τον παρακάτω 

τρόπο:  

 

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

 

Εκπαιδευτικός: Θέλει αρκετές βελτιώσεις αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 

κάποια άλλα. Αλλά φυσικά, ανάγκες όπως βάψιμο, συντήρηση, περιποίηση της 

αυλής…εεε… είναι σίγουρα απαραίτητες. Το κτίριο είναι παλιό. Επίσης, φέτος σταμάτησε 

να λειτουργεί και το κυλικείο μας, το κλείσανε, οπότε είναι μια έλλειψη για τα παιδιά και 

για μας.  

 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

 

Εκπαιδευτικός: Όχι φυσικά. Ακόμα και οι σχολικές αίθουσες δε θα έλεγα πως είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν έχουμε τάξη αγγλικών, 

υπολογιστών… θα θεωρούσα σωστό να υπάρχει και αίθουσα μουσικής, γιατί πολλές 

φορές την ώρα της μουσικής, ενοχλούνται οι δίπλα τάξεις… εεε… Άρα όχι, δεν έχουμε 

τους  χώρους που θα έπρεπε.  

 

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

 

Εκπαιδευτικός: Υπάρχουν ελλείψεις…Προτζέκτορα, υπολογιστή αλλά είμαστε σε καλό 

επίπεδο. Είναι αρκετά καλά με τα δεδομένα της εποχής… Φυσικά υπάρχει περιθώριο 

βελτίωσης, γιατί η πλειοψηφία των τάξεων δεν έχει ούτε υπολογιστή. Αλλά βολευόμαστε 

με ότι έχουμε.  
 

 

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης των δεδομένων:  

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 
Λειτουργικοί ορισμοί 
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ΠΑΚΤΠΒΕ= Παλιό κτίριο με περιθώρια βελτίωσης  

ΑΝΣΥΝ= Ανάγκη συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

ΔΙΑΛΚΥ= Διακοπή λειτουργίας κυλικείου 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για μαθήματα ειδικότητας 

ΕΝΔΤΑΦΑΣ= Ενόχληση διπλανών τάξεων λόγω φασαρίας  

ΕΛΜΕΣΔΙΔ= Ελλιπή μέσα διδασκαλίας 

ΑΠΗΥΣΧ= Απουσία Η/Υ στο σχολείο 

ΣΥΟΙΚΣ= Συμβιβασμός λόγω οικονομικών συνθηκών  

ΠΕΡΒΕ= Περιθώρια βελτίωσης  

 

 

 Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε η έκθεση των δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, ακολούθησε η σύγκριση και η αντιπαραβολή των κωδικών που 

προέκυψαν, με σκοπό τον εντοπισμό κωδικών με όμοια χαρακτηριστικά ή 

νοήματα. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών 

κατηγοριών και ευρύτερων θεματικών ενοτήτων: 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΠΑΚΤΠΒΕ= Παλιό κτίριο με περιθώρια βελτίωσης  

ΑΝΣΥΝ= Ανάγκη συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

ΔΙΑΛΚΥ= Διακοπή λειτουργίας κυλικείου  

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΕΝΔΤΑΦΑΣ= Ενόχληση διπλανών τάξεων λόγω φασαρίας  

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ= Ελλιπή μέσα διδασκαλίας 

ΑΠΗΥΣΧ= Απουσία Η/Υ στο σχολείο 

ΣΥΟΙΚΣ= Συμβιβασμός λόγω οικονομικών συνθηκών  

ΠΕΡΒΕ= Περιθώρια βελτίωσης  

 

 Σε τελευταίο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα,  συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις και των 

δέκα συνεντευξιαζόμενων, τοποθετήθηκαν σε έναν κοινό πίνακα, 

ερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν έχοντας ως κύριο άξονα τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω και αντιστοιχούν σε κάθε θεματική ενότητα 
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και κατηγορία. Ο συγκεντρωτικός πίνακας παρατίθεται αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Αποτελέσματα   

5.1. Παρουσίαση της ανάλυσης δεδομένων  

5.1.1. 1ο Ερευνητικό Ερώτημα- Ανάλυση δεδομένων: Πώς βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί την ικανοποίηση από το χώρο και τις συνθήκες εργασίας τους; 

ΜΕΡΟΣ Α. Συγκεντρωτικός πίνακας(Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5)  

 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

την κτιριακή 

υποδομή του 

σχολείου τους 

 

ΣΤΣΠΑΚ 

ΠΡΘΥΓΧ 

ΑΝΣΜΑΘ 

ΚΑΚΦΑΙΘ 

ΥΠΣΠΠΟΡΘΡ 

ΑΚΚΤΦΙΛΠ 

ΠΡΦΡΕΚΣΥΝΣΧ 

ΜΕΚΑΚΤ 

ΕΥΡΣΧ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

 

ΚΑΚΤΠΒΕ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

 

ΠΑΚΤΠΒΕ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΔΙΑΛΚΥ 

 

ΠΑΚΤΑΠΣΥ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΑΝΤΚΑ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΔΥΣΚΤΥΠ 

ΑΔΚΑΒΑΝ 

 

3. Διεξαγωγή ή όχι 

των μαθημάτων σε 

κατάλληλα 

διαμορφωμένους 

χώρους  

 

ΠΡΧΗΥ 

ΑΠΧΣΧΓΠΡ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

 

ΜΕΚΣΧΑΙΘ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΝΔΤΑΦΑΣ 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΑΠΒΙΒ 

ΑΠΔΙΧΘΟΜ 

ΠΡΦΕΚΔΣΧΤ 

4. Αξιολόγηση των 

μέσων διδασκαλίας 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΧΡΗΥΕΚΠ 

ΑΠΗΥΣΧ 

ΕΛΕΞΠΕΙΡ 

ΑΥΤΕΦ 

ΑΧΔΙΑΠΙ 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΣΥΟΙΚΣ 

ΠΕΡΒΕ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΧΡΔΙΑΠΟΛ 

ΑΙΙΚΜΔΙ 

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΑΠΗΥΣΧ 

ΣΥΟΙΚΣ 

ΠΕΡΒΕ 

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΣΥΜΥΠΜΔΙ 

ΕΠΚΑΛΟΡ 

ΑΝΠΜΕΣΔ 

5. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τις συνθήκες 

ασφάλειας των 

μαθητών   

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΥΠΑΤΖΜΑΘ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΚΙΝΠΑΚ 

 

ΚΛΠΑΥ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΣΥΜΑΘΧΣΧ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΕΡΝΟΣΣΧ 

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ 

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΑΓΑΠΑΤ 

ΑΥΚΙΜΣΧ 

ΣΥΜΑΘΔΙΑ 

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΑΠΚΥΜΑΠΟΡ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΘΥΡ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΔΥΔΙΣΧΣΕΠ 

ΜΟΠΕΠΕΚ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΣΥΜΑΘΧΑΥ 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΚΑΛΟΡΕΚ 
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6. Ικανοποίηση των 

προσωπικών 

αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τις 

εργασιακές 

συνθήκες 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ 

ΕΠΕΚΕΞΤΕΧ 

ΑΝΑΠΡΕΞ 

ΜΕΡΣΥΝ 

 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΕΠΔΙΑΤΑΓ 

ΑΠΠΡΧΕΚ 

ΔΥΣΑΠΙΔΕΡΣΥ 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΔΕΒΕΡΣΥΝ 

ΜΕΡΙΚΠΡΑ 

 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ 

ΕΠΕΚΔΥΣ 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΠΒΕΡΣΔΙΕ 

ΜΕΡΙΚΠΡΑΝ 

ΚΑΚΕΡΣΥ 

ΑΝΠΡΑΝ 

ΕΠΕΛΚΙΝ 

ΔΥΣΧΡΠΙ 

 

ΜΕΡΟΣ Β. Συγκεντρωτικός πίνακας (Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10) 

 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την 

κτιριακή υποδομή του 

σχολείου τους 

 

ΣΤΣΠΑΚ 

ΚΑΛΚΑΤ 

ΑΝΑΝΤΚ 

ΠΑΚΤΠΒΕ 

ΕΠΣΚ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΚΑΛΣΥΝΚΤ 

 

 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΑΝΑΝΤΚΑ 

ΑΠΣΟΠΡ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΡΚΑΤΚΤ 

ΠΡΕΠΣΣΧ 

 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΚΑΛΔΙΑΚ 

ΔΙΧΡΣΥΝ 

 

3. Διεξαγωγή ή όχι των 

μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΔΙΜΑΑΙΘ 

ΥΠΜΙΚΓΥ 

ΚΑΛΕΞΑΠ 

ΕΛΑΙΘΕΚ 

ΔΙΕΚΔΙΑ 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

ΕΛΑΙΘΕΚ 

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ 

ΑΙΘΗΥ 

ΑΙΘΑΓ 

ΑΙΘΟΛ 

ΑΙΘΕΙΔΣ 

ΑΙΘΠΡ 

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ 

ΑΙΘΗΥ 

ΑΙΘΑΓ 

ΥΠΧΩΓΥΜ 

ΥΠΒΙΒ 

ΥΠΤΑΞΥΠ 

ΑΙΘΕΝΔ 

ΙΚΔΙΣΧΧ 

4. Αξιολόγηση των μέσων 

διδασκαλίας 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΟΙΚΔΑΜΕΣΔ 

ΕΠΜΔΔΣΧ 

ΥΠΗΥ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

ΑΝΠΜΕΣΔ 

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΑΡΚΕΛ 

ΣΥΜΥΠΜΔΙ 

ΥΠΗΥΑΙΘ 

 

ΙΚΜΕΣΔ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

ΧΡΗΥΠΡΟΛΤ 

 

ΙΚΜΕΣΔ 

ΟΡΓΣΧΑΙΘ 

ΧΡΔΙΑΠΑΙΘ 

ΑΜΠΡΙΝ 

ΣΥΝΣΗΥΠ 

ΚΑΛΑΝΔ 

5. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τις 

συνθήκες ασφάλειας των 

μαθητών   

ΜΑΡΜΑΘΣΧ 

ΠΚΑΛΣΑΦ 

ΔΥΝΕΛΜΑΘ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΑΡΣΥΝΑΣ 

 

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΤΚΑΜΑΘΔ 

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ 

 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΣΥΜΑΘΔΙΑ 

ΥΠΑΤΖΜΑΘ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΚΛΠΑΥ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΘΥΡ 

ΑΠΠΜΕΠΣ 

ΕΛΕΠΙΣ 

ΑΥΕΠΟΡΕΚ 
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6. Ικανοποίηση των 

προσωπικών αναγκών 

των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τις εργασιακές 

συνθήκες 

ΚΑΛΕΡΣΥΝ 

ΕΠΚΣΧΚΤ 

ΙΚΕΡΣΥΝ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΑΠΠΡ 

ΜΑΠΘΕΣ 

 

ΚΑΛΕΡΣΥ 

ΨΥΧΕΠΑΝ 

ΑΛΤΟΠΕΡ 

ΕΥΚΛΣΧ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΙΚΣΥΕΡΣ 

ΕΥΚΛΣΧ 

ΚΣΜΑΚΣΥΝ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΚΑΛΕΡΣΥ 

ΙΚΣΧΜΕ 

ΙΚΣΥΝΣΧ 

ΙΚΠΡΑΝ 

 

     Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, τα ζητήματα που τους 

απασχολούν σχετικά με την κτιριακή υποδομή του σχολείου τους ποικίλουν και 

καταλήγουν τόσο σε συναισθήματα ικανοποίησης όσο και δυσαρέσκειας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για παλιά κτίρια στα οποία 

στεγάζονται τα σχολεία που εργάζονται, με πολλά περιθώρια βελτίωσης και ανάγκες 

συντήρησης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρθηκε σε παρόμοιες ανάγκες των 

κτιρίων, οι οποίες δημιουργούν μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης προβλήματα. 

Ειδικότερα, ο Ε5 αναφέρει «…το κτίριο όπως βλέπεις είναι παλιό, δε θα έλεγα ότι πληροί 

τις προϋποθέσεις ενός καλά συντηρημένου σχολείου… Δεν είμαι ικανοποιημένος από το 

σχολείο και κανείς από τους δασκάλους εδώ, γιατί δεν καλύπτει βασικές ανάγκες μας. Τι 

να σου πω… Βλέπεις πως πρόκειται για ένα κακό κτίριο». Χαρακτηριστικό είναι 

μάλιστα το γεγονός πως υπάρχουν και κτίρια στα οποία οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς όπως υποστηρίζει ο Ε1 : «Κοίταξε.. 

όπως βλέπεις πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, που προσπαθούμε βέβαια να το 

διατηρήσουμε σε αξιοπρεπή κατάσταση. Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 

είναι το χειμώνα… με τη θέρμανση, καταλαβαίνεις… έχουμε πολλές απώλειες, σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες δε ζεσταινόμαστε… εεε… και αυτό σημαίνει πως έχουμε και 

μεγάλη υγρασία στις αίθουσες, που είναι και ανθυγιεινό για τα παιδιά και για μας τους 

ίδιους». Συμπεραίνουμε, επομένως, πως υπάρχουν σχολικά κτίρια τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα και έχουν αντίκτυπο τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Επιπλέον, αρκετές ήταν οι αναφορές των 

εκπαιδευτικών σε ανάγκες βαψίματος του σχολείου, διαμόρφωσης του προαύλιου 

χώρου και γενικότερης συντήρησης του κτιρίου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις 

η συντήρηση του σχολείου γίνεται κατόπιν προσωπικής μέριμνας των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται σε αυτό, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Ε1: «φέτος, εμείς οι ίδιοι 

το βάψαμε και το περιποιηθήκαμε πριν ανοίξουμε το Σεπτέμβρη… εεε… γενικά, το 

προσέχουμε όσο μπορούμε…».  
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     Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς τοποθετήθηκαν με 

συναισθήματα ικανοποίησης απέναντι στις κτιριακές υποδομές, αναγνωρίζοντας την 

ύπαρξη σοβαρότερων καταστάσεων. Χαρακτηριστικά η Ε4 αναφέρει: «Θέλει αρκετές 

βελτιώσεις αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από κάποια άλλα». Στην ίδια άποψη 

καταλήγει και η Ε8, η οποία αναφέρει: «Η κατάσταση είναι αρκετά καλή, το σχολείο 

είναι πολύ καλά συντηρημένο… Δε νομίζω πως αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα σοβαρά 

προβλήματα…σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι ικανοποιητική». Συνεπώς, τα 

προβλήματα που ανέδειξαν οι συνεντευξιαζόμενοι σε γενικές γραμμές συγκλίνουν και 

διαβαθμίζονται ως προς τη σοβαρότητα τους και το αντίκτυπο που έχουν στην 

καθημερινότητα τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε μέτριες 

κτιριακές υποδομές, με ορισμένους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι και άλλους 

εξαιρετικά δυσαρεστημένοι.  

     Όσον αφορά τους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί κάνουν 

λόγο για ακατάλληλες αίθουσες και σημαντικές ελλείψεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

εντοπίζεται στα μαθήματα ειδικότητας, για τα οποία δεν διατίθενται ειδικά 

διαμορφωμένες αίθουσες, όπως και για το μάθημα της γυμναστικής. Πιο 

συγκεκριμένα, η Ε2 στην ερώτηση για τη διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους αναφέρει: «Όχι… για παράδειγμα το γυμναστήριο, 

που βρισκόμαστε τώρα εδώ… δεν είναι κατάλληλος χώρος… είναι απλά μια αίθουσα η 

οποία έχει διαμορφωθεί σαν γυμναστήριο… επίσης, ωραία θα ήταν να υπήρχαν και 

τάξεις μουσικής, τάξη εικαστικών… όλα αυτά δεν υπάρχουν». Στην ίδια άποψη 

συγκλίνει και η Ε7, η οποία υποστηρίζει πως: «Φυσικά και όχι. Δεν έχουμε τάξεις 

ειδικοτήτων…Ούτε καν γυμναστήριο.. Οπότε σίγουρα όχι». Μάλιστα, σε ορισμένες 

περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων, καθώς 

σύμφωνα με την Ε4 : «θα θεωρούσα σωστό να υπάρχει και αίθουσα μουσικής, γιατί 

πολλές φορές την ώρα της μουσικής, ενοχλούνται οι δίπλα τάξεις». Σημαντικό επίσης 

πρόβλημα φαίνεται να αποτελεί και η έλλειψη διαμορφωμένων χώρων για τη 

διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και εορτών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται 

πρόχειροι χώροι μέσα στο σχολείο.  

     Ωστόσο, αν και ελάχιστες, υπήρξαν και τοποθετήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι από την οργάνωση του σχολείου και τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων. Μάλιστα, εκτός από την ύπαρξη κατάλληλων χώρων για 

τη διεξαγωγή των τμημάτων ειδικότητας, σε κάποια σχολεία λειτουργεί αίθουσα 
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ειδικής στήριξης και αίθουσα υποδοχής μαθητών Ρομά. Συγκεκριμένα η Ε9 αναφέρει: 

«Ναι, ναι… το σχολείο μας είναι υπερ πλήρες. Έχουμε αίθουσες για όλα τα μαθήματα. 

Έχουμε τώρα διαφορετική τάξη για υπολογιστές, αίθουσα αγγλικών, ολοήμερο, αίθουσα 

για την ειδική στήριξη, αίθουσα για τα παιδιά Ρομά…» και η Ε10 συμπληρώνει πως: 

«υπάρχουν αίθουσες για όλα σχεδόν τα μαθήματα… Ακόμα και τάξεις υποδοχής και 

ενισχυτικής διδασκαλίας. Θεωρώ πως η διαμόρφωση των χώρων είναι πολύ 

ικανοποιητική».  

     Αρκετά είναι επομένως, τα σχολεία τα οποία παρουσιάζουν αδυναμίες στην 

οργάνωση των σχολικών αιθουσών και τη διεξαγωγή των μαθημάτων, είτε λόγω της 

κτιριακής υποδομής είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης. Φυσικά, η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών διαβαθμίζεται ανάλογα με τις παροχές του κάθε σχολείου και τη 

διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τους έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παρεχόμενα μέσα διδασκαλίας ως αρκετά 

ικανοποιητικά, με περιθώρια βελτίωσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα περισσότερα 

σχολεία είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προτζέκτορες και 

διαδραστικούς πίνακες. Χαρακτηριστικά η Ε7 αναφέρει: «Θεωρώ πως είναι επαρκή… 

Για τα σημερινά δεδομένα, τουλάχιστον έχουμε υπολογιστές, έναν διαδραστικό… 

Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά παραπάνω αν σκεφτείς την εξέλιξη της εποχής 

αλλά για δημόσιο σχολείο είναι καλά…». Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

πως υπάρχει αναγκαστικός συμβιβασμός με την κατάσταση λόγω των υφιστάμενων 

οικονομικών συνθηκών, καθώς σύμφωνα με την Ε2: «…δεδομένης της οικονομικής 

κατάστασης, είναι αρκετά καλά… με πολλά περιθώρια βελτίωσης». Βέβαια, η Ε10 

επισημαίνει την εξαιρετική οργάνωση των αιθουσών του σχολείου της, οι οποίες 

καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες της διδασκαλίας, καθώς όπως αναφέρει : 

«Γενικότερα, είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο 

συγκεκριμένο σχολείο γιατί καλύπτουν πιστεύω όλες τις ανάγκες μιας καλής 

διδασκαλίας». Ωστόσο,  αρκετά είναι και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 

έλλειψη των απαραίτητων μέσων διδασκαλίας ή από την άγνοια χρήσης τους. Ο Ε1 

επισημαίνει πως: «Πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε κάτι στους μαθητές και κουβαλάμε 

laptop από το σπίτι… ακόμα και οι διαδραστικοί πίνακες, που ήταν ένα βήμα καλό θα 

έλεγα… έχουν μείνει αχρησιμοποίητοι… οι περισσότεροι από εμάς, δυσκολευόμαστε στη 

χρήση τους». Αξίζει να σημειωθεί, λοιπόν, πως τα παρεχόμενα μέσα διδασκαλίας 

δημιουργούν αισθήματα ικανοποίησης στους περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
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συμβιβάζονται με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να απουσιάζει ωστόσο η ανάγκη και η 

επιθυμία για περισσότερα μέσα που θα διευκολύνουν το διδακτικό τους έργο. 

     Προχωρώντας πιο πέρα, οι συνθήκες ασφάλειας των μαθητών διαμορφώνονται 

αποκλειστικά από το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί 

καταβάλλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για τον έλεγχο των  μαθητών και την 

αποφυγή ατυχημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα και τη διασφάλιση ιδανικών συνθηκών ασφαλείας από τους ίδιους, όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει και η Ε7: «Αν με ρωτάς από πλευράς εκπαιδευτικών, 

προσωπικού και εφημεριών δηλαδή…Θεωρώ πως είναι άριστες γιατί κάνουμε 

πραγματικά ότι περνάει από το χέρι μας να αποτρέπουμε καταστάσεις. Με τα παιδιά 

φυσικά δεν ηρεμείς ποτέ αλλά είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί». Επιπλέον, στην 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών να διασφαλίσουν καλές συνθήκες ασφάλειας των 

μαθητών, συντελούν και κάποιες ενέργειες, όπως το κλείδωμα αιθουσών αλλά και της 

αυλής, ο έλεγχος των επισκεπτών και η διασφάλιση επικίνδυνων σημείων, στοιχεία που 

επισημάνθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ε10: 

«…όσο περνάει από το χέρι μας, κάνουμε ότι μπορούμε… οι πόρτες είναι πάντα 

κλειδωμένες, οι δάσκαλοι επιβλέπουν, δεν μπαίνει κανένας στο σχολείο χωρίς 

έλεγχο…υπάρχει κουδούνι γι’ αυτό το λόγο… στα παιδιά δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

σημεία που έχουν κινδύνους, όπως υπόγεια, ψηλά σημεία κτλ… γενικά είναι αρκετά 

οργανωμένη η κατάσταση σε αυτό το θέμα». Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός της 

ύπαρξης νοσοκόμας σε σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές με προβλήματα υγείας, 

μετά από αίτημα του σχολείου. Ειδικότερα, η Ε2 αναφέρει: «το καλό είναι ότι έχουμε 

και νοσοκόμα φέτος, οπότε… αν προκύψει κάτι…επειδή έχουμε παιδιά με αλλεργίες σε 

μέλισσες και τα λοιπά…το ζητήσαμε και μας έστειλαν μια νοσοκόμα… οπότε αυτό είναι 

πολύ καλό για την ασφάλεια των παιδιών».  

     Φυσικά, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εμφανίζεται ικανοποιημένη στο θέμα 

της ασφάλειας των μαθητών, εντοπίζονται και αδυναμίες ελέγχου όλων των 

περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται σχολεία τα οποία λόγω της 

διαμόρφωσης δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς τον έλεγχο όλων των μαθητών, 

καθώς όπως αναφέρει η Ε4: «…είναι δύσκολος ο χώρος να τον ελέγξουμε, η 

διαμόρφωση του σχολείου δηλαδή. Δηλαδή, είναι στη μέση το σχολείο και οι δύο 

επιβλέποντες έξω δεν έχουν οπτική επαφή. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για την 

ασφάλεια των μαθητών». Επιπλέον, παρά τα αυξημένα επίπεδα οργάνωσης των 
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εκπαιδευτικών για την ασφάλεια των μαθητών, η Ε9 επισημαίνει την αδυναμία ελέγχου 

όλων των περιστατικών, καθώς πρόκειται για άτομα μικρής ηλικίας, που όπως 

αναφέρει: «Ο Θεός τα φυλάει τα παιδιά, αυτή είναι η άποψη μου… Γιατί ειδικά όταν 

είναι βροχερός ο καιρός και τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα, με τόσες γωνίες, θρανία, 

καρέκλες… λογικό είναι γιατί μιλάμε για παιδιά δημοτικού έτσι… έχουν τόση πολύ 

ενέργεια που όσοι και να είμαστε στην υπηρεσία που προσπαθούμε πάλι κάτι μπορεί να 

συμβεί». Τα άγχος των εκπαιδευτικών για τον έλεγχο των μαθητών διακρίνεται στις 

περισσότερες περιπτώσεις, καθώς καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους να 

αποφύγουν δυσάρεστα περιστατικά. Ωστόσο, στον τομέα αυτό παρουσιάζονται 

ικανοποιημένοι από την προσωπική τους συμβολή και από τις συνθήκες ασφάλειας που 

επικρατούν στα περισσότερα σχολεία.  

     Όσον αφορά την ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τις συνθήκες 

εργασίας σε σχέση με τις προσωπικές τους ανάγκες, οι περισσότεροι τις χαρακτηρίζουν 

μέτριες, βιώνοντας ωστόσο αισθήματα ικανοποίησης. Επιπλέον, αρκετά είναι τα 

αιτήματα και οι ανάγκες που μένουν ανικανοποίητα, με τον κάθε εκπαιδευτικό να 

εκφράζει προσωπικές επιθυμίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε6 εμφανίζεται ικανοποιημένος 

από τις εργασιακές συνθήκες, ωστόσο αναφέρει: «Θα τις χαρακτήριζα καλές έως πολύ 

καλές… Βέβαια θα ήθελα ένα καλύτερο κτίριο για να νιώσω περισσότερο 

ικανοποιημένος αλλά δε μπορώ να πω πως οι εργασιακές συνθήκες είναι άσχημες». Προς 

την ίδια κατεύθυνση η Ε2 αναφέρει: «… θα ήθελα να έχω μια δική μου τάξη αγγλικών. 

Να τη διαμορφώσω και να έχω μέσα τη βιβλιοθήκη μου, το υλικό μου… γιατί δεν έχω 

ούτε γραφείο ας πούμε», εκφράζοντας μια προσωπική επιθυμία που θα οδηγούσε σε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών. Επιπλέον, όσον αφορά τους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί μετακινήσεις 

κάθε σχολική χρονιά, γεγονός που προκαλεί ψυχική και σωματική κόπωση. Σε αυτό το 

επίπεδο, επομένως, οι εργασιακές συνθήκες δεν προκαλούν ικανοποίηση, με την Ε8 να 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Ειδικά για εμάς τους αναπληρωτές το επάγγελμα έχει γίνει 

πλέον ιδιαίτερα ψυχοφθόρο, αφού κάθε χρόνο δε ξέρουμε που θα βρεθούμε». Ωστόσο, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στον περιορισμένο χώρο του σχολείου αισθάνονται 

ικανοποιημένοι από τις εργασιακές συνθήκες, γεγονός που προκύπτει από το ευχάριστο 

σχολικό κλίμα ή τις μακροχρόνιες συναδελφικές σχέσεις. Χαρακτηριστικά η Ε9 

αναφέρει: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη και είμαι ικανοποιημένη από τις συνθήκες 

εργασίας του συγκεκριμένου σχολείου γιατί είμαστε πολλά χρόνια οι ίδιοι συνάδελφοι και 
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η συνεργασία μας είναι άψογη. Και όταν είναι ευχάριστο το περιβάλλον εργασίας, 

ικανοποιούνται και οι προσωπικές σου ανάγκες και είσαι ευχαριστημένος». Στον 

αντίποδα, ο Ε5 κάνει λόγο για κακές εργασιακές συνθήκες και ανικανοποίητες 

προσωπικές ανάγκες, καθώς όπως επισημαίνει: «Από πολλές πλευρές δεν αντλείς την 

ικανοποίηση που θα ήθελες. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη διοίκηση, το μισθό που 

παίρνουμε…ακόμα και με το ότι δε μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ελεύθερα και 

δεν εννοώ να λέει ο καθένας ότι θέλει αλλά να μην υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου».  

     Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών εκφράζουν αισθήματα 

ικανοποίησης όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες των σχολείων 

στα οποία εργάζονται. Αντιθέτως, οι εκδηλώσεις δυσαρέσκειας σχετίζονται με τη 

γενικότερη διοίκηση του εκπαιδευτικού κόσμου, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 

αναγκαστική αποδοχή της κατάστασης. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει πως δεν επιθυμούν 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες, διευκολύνσεις στο εκπαιδευτικό τους έργο και 

ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών.   

5.1.2. 2ο Ερευνητικό Ερώτημα- Ανάλυση δεδομένων: Πώς νοηματοδοτούν οι 

εκπαιδευτικοί τα ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με τη διοικητική 

οργάνωση του σχολείου και πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν; 

ΜΕΡΟΣ Α. Συγκεντρωτικός πίνακας(Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5)  

 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7. Αξιολόγηση 

προσόντων και 

ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντρια

ς  

 

ΙΚΠΡΔΙΕ 

ΑΞΙΚΔΙΕ 

ΚΟΡΔΣΧΖ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΘΕΤΑΞΔΙΕ 

ΑΠΑΥΣΚΑ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΕΝΕΠΔΙΕΕΚ 

ΥΛΕΝΔΙΕ 

ΕΚΤΥΠΡΔΙΕ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ 

ΔΡΑΧΑΡΔΙΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΠΡΕΠΠΑΙ 

 

 

 

ΑΡΠΑΙΚΔΙΕ 

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕ

Κ 

 

ΟΡΓΔΙΕ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘ

Ε 

ΙΚΔΙΑΠ 

ΥΛΑΙΤΣΧ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΛΕΣΧΚΑΝ 

 

ΙΚΠΡΔΙ 

ΔΙΣΥΣΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΣΥΕΚΠΚΔ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

 

8. Συναισθήματα 

εκπαιδευτικών από τη 

συνεργατική σχέση με 

το/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΕΠΠΡΦΕΠ 

ΑΠΙΔΙΕΕΚ 

ΟΜΕΠΔΙΑ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΕΝΠΡΕΚ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 

ΣΠΥΠΔΠΡ 

 

ΑΨΣΥΝ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 

ΔΙΑΚΑΛΣΧ 

ΑΠΠΡΑΝΤ 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 
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ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

9. Αξιοποίηση των 

χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής 

για την κάλυψη 

σχολικών εξόδων- 

Προσωπικές 

εκτιμήσεις 

ΑΔΚΑΝΣΧ 

ΑΝΧΡΠ 

ΕΝΣΧΤΔΩΡ 

ΠΡΣΕΠΧΡ 

ΑΞΧΡΕΝΣΧ 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ 

ΑΓΤΡΑΞΧ 

ΑΝΧΡΠ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΕΝΟΙΚΑΜΑ

Θ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΑΝΧΡΠ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΔΙΧΡΣΥΝΣΧ 

ΔΙΧΡΝΜΔΙ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΑΝΧΡΠ 

ΚΑΑΝΣΧ 

10. Ανταπόκριση του 

Δήμου στις αιτήσεις 

συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΑΔΚΑΝΔΥΠ 

ΣΥΝΠΡ 

ΜΕΡΥΛΑΙΤ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΠΑΝΑΙΤ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΛΑΙΤΣΠΡ 

ΓΡΑΝΣΟΖ 

ΑΝΚΒΑΝΣΧ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΛΑΙΤΣΠΡ 

ΠΛΠΡΕΠΔ 

ΕΝΔΕΠΠΡ 

11. Ρόλος της 

διοίκησης στην 

εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και 

εξουθένωσης 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕ

Κ 

ΑΔΕΠΕΚ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΤΕΝΣΕΚΠΟΡ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕ

Κ 

ΑΙΣΠΙΚΡΣΥ 

ΚΑΠΡΠΡΟΒ 

ΑΥΑΓΣΧ 

ΕΥΧΣΧΚΛ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΔΙΑΧΑΓΔΙΕ 

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ 

ΑΝΣΩΔΙ 

ΑΠΑΓΣΣΧ 

ΑΥΣΕΛΔΑΓ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΔΗΜΑΣΤΕΚ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕ

Κ 

 

ΜΕΡΟΣ Β. Συγκεντρωτικός πίνακας (Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10) 

 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7. Αξιολόγηση 

προσόντων και 

ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντρια

ς  

 

ΕΠΤΟΠΝΔΙ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΑΠΛΑΝΔΙ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΑΠΕΝΣΥΜ 

ΕΠΔΡΑΔΙ 

ΕΜΝΚΣΧΛ 

ΙΚΠΡΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΠΡΟΑΠΔ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕ

Κ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΑΨΔΙΕΡΔ 

ΑΠΤΡΟΜ 

ΠΙΣΝΚΑΝ 

ΥΙΟΘΚΠΡ 

ΠΡΚΑΙΝ 

ΔΙΑΘΔΠΡ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΩΧΚΑ 

ΔΙΑΤΙΣ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΛΕΣΧΚΑΝ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

 

8. Συναισθήματα 

εκπαιδευτικών από τη 

συνεργατική σχέση με 

το/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια 

ΑΠΕΥΧΔΥΣ 

ΕΠΜΑΛ 

ΑΙΣΑΠΣΧ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ 

ΘΕΤΥΠΝΕΚ 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΣΧΕΜΠ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

 

9. Αξιοποίηση των 

χρημάτων της Σχολικής 

Επιτροπής για την 

κάλυψη σχολικών 

εξόδων- Προσωπικές 

εκτιμήσεις 

ΚΑΛΟΙΚΣΧ 

ΑΓΕΠΣΚΑΤ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ 

ΑΓΤΡΑΞΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

 

ΑΓΜΠΣΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

ΕΛΣΧΤΑΜ 

 

ΔΥΣΔΙΑΧΡ 

ΑΥΑΝΣΜΑΡ 

ΑΝΣΒΑΣΑΜ

Ρ 

ΑΔΚΑΛΒΑ 

ΑΓΜΠΣΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΣΩΔΣΓΚΗ 
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ΑΝΧΡΠ 

ΑΔΚΑΤΧΡΣΧ 

ΕΛΧΡΣΧΕΠ 

ΕΝΟΙΚΑΜΑ

Θ 

 

10. Ανταπόκριση του 

Δήμου στις αιτήσεις 

συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΚΑΘΥΛΑΙ 

ΟΜΚΑΣΧ 

 

ΑΜΑΝΤΔΗ 

ΕΝΔΕΠΠΡ 

ΜΙΚΑΘΥΛΑ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΜΕΑΡΥΠΔ 

ΑΥΤΗΛΑΔ 

ΑΠΓΡΑΠΡ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΑΓΤΡΛΔΥ 

11. Ρόλος της 

διοίκησης στην 

εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και 

εξουθένωσης 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕ

Κ 

ΠΙΔΥΠΟΡΔΙ 

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕ

Κ 

ΜΗΔΕΠΣΧΔ 

ΥΠΣΥΝΑΛ 

 

ΕΝΕΡΑΓΔΙ 

ΑΥΣΕΛΔΑΓ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΔΙΑΓΑΥΣΔ 

 

ΑΙΣΠΙΔ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

 

ΑΠΑΓΣΣΧ 

ΦΥΣΣΧ 

ΗΡΣΧΠΕ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

 

     Σύμφωνα με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και την ικανοποίηση που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί από τη διοικητική οργάνωση του σχολείου, οι περισσότεροι εκφράζουν 

συναισθήματα ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων αξιολογεί θετικά τα προσόντα και τις ικανότητες των διευθυντών και 

τονίζει την κατάλληλη τοποθέτηση αυτών στη συγκεκριμένη θέση. Χαρακτηριστικά η  

Ε8 αναφέρει: «Πιστεύω πως είναι ο κατάλληλος γι’ αυτή τη θέση. Έχει τα προσόντα και 

τις ικανότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίζει καθημερινά όσα προβλήματα και 

θέματα προκύπτουν» και η Ε3 συμπληρώνει πως: «Νομίζω ότι έχει όλα τα υπέρ για να 

είναι διευθύντρια…Είμαι πολύ ικανοποιημένη». Φυσικά, στη θετική αξιολόγηση των 

διευθυντών συντελεί και το γεγονός της μακροχρόνιας εργασίας των ίδιων στον 

εκπαιδευτικό χώρο, κάτι που τους έχει προσφέρει εμπειρία και ικανότητα να 

διαχειρίζονται σωστά τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν και απαιτεί η 

συγκεκριμένη θέση. Σχετικά με αυτά τα ζητήματα ο Ε1 υποστηρίζει: «Ο διευθυντής 

μας κάνει ότι μπορεί πιστεύω… προσπαθεί πολύ για το σχολείο, είναι ο κατάλληλος να 

οργανώσει και να ρυθμίσει θέματα…βέβαια, είναι και η εμπειρία…. Χρόνια 

αντιμετωπίζει καταστάσεις σε αυτό το σχολείο», συμφωνώντας με τα λεγόμενα της Ε8, 

σύμφωνα με τον οποίο: «…ο ίδιος είναι σε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια, οπότε 

σίγουρα η εμπειρία μετράει αρκετά». Ακόμη, σημαντική παράμετρος για την επιτυχία 

ενός διευθυντή στο έργο του αποτελεί και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση του, 

καθώς επίσης και η υιοθέτηση πρωτοπόρων προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά ο Ε5 

επισημαίνει: «Πιστεύω πως δεν είναι τυχαία σε αυτή τη θέση, χειρίζεται σωστά τις 
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καταστάσεις και έχει και την εκπαίδευση για να το κάνει γιατί ψάχνεται πολύ σε αυτό 

γενικότερα» και η Ε9 αναγνωρίζοντας τη διάθεση του διευθυντή για πρωτοτυπία 

αναφέρει: «…ακολουθεί και τα διάφορα καινούργια προγράμματα γιατί εδώ ότι 

κυκλοφορεί λειτουργεί στο σχολείο μας… Και αυτό το δέχονται και οι δάσκαλοι, από την 

αρχή λειτουργούσαμε έτσι, μας αρέσει η πρωτοτυπία». 

     Επιπλέον, στη θετική αξιολόγηση των διευθυντών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

και η επίτευξη ενός θετικού σχολικού κλίματος, καθώς όπως υποστηρίζει η Ε7: «Το 

σχολικό κλίμα βασίζεται κυρίως στο διευθυντή και στη διαχείριση από τον ίδιο», καθώς 

επίσης και η λειτουργία του σχολείου με βάση την θέσπιση και τήρηση κανόνων, οι 

οποίοι ακολουθούνται καθολικά από το σύνολο της εκπαιδευτικής ομάδας. 

Συγκεκριμένα, η Ε9 αναφέρει: «Ακολουθεί το νόμο πολύ πιστά, υπάρχουν κανόνες στο 

σχολείο» και η Ε3 συμπληρώνει: «Το σχολείο λειτουργεί καλά και σίγουρα συμβάλλει σε 

αυτό. Και οι κανόνες που θέτει τηρούνται από όλους και δεν υπάρχει παράπονο νομίζω 

γιατί το ακολουθούν όλοι αυτό».  

     Όσον αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με το διευθυντή, η πλειοψηφία των 

ερωτωμένων εκφράζει αισθήματα ευχαρίστησης από τη μεταξύ τους σχέση, τονίζει την 

απουσία προβλημάτων και διακρίνει μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Πιο 

συγκεκριμένα, η Ε9 αναφέρει: «…δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η σχέση μας είναι 

αρμονική και σχέση εμπιστοσύνης» και η Ε3 στην ερώτηση για το αν είναι 

ευχαριστημένη από τη συνεργατική τους σχέση συμπληρώνει πως: «Πάρα πολύ, ναι… 

δεν έχουμε παράπονο. Είναι πρώτα δίπλα μας σαν άνθρωπος και μετά σαν διευθύντρια. 

Η συνεργασία μας όσο καιρό είμαι εδώ είναι πολύ καλή, δεν έχω αντιμετωπίσει 

προβλήματα». Φυσικά, στη θετική αξιολόγηση της συνεργασίας με το διευθυντή 

συμβάλλει και η αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από τον ίδιο και η 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ε5: «Δεν έχω 

παράπονο από τη συνεργασία μας και όσες φορές χρειάστηκα μια διευκόλυνση ή 

οτιδήποτε… δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα». Επιπρόσθετα, η ισάξια αντιμετώπιση 

όλων των μελών του σχολείου και η απουσία ιεραρχίας μέσα στον σχολικό χώρο, παίζει 

καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία αισθημάτων ικανοποίησης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά είναι τα λεγόμενα του Ε1 ο οποίος αναφέρει πως : 

«Ναι, είμαι ευχαριστημένος… ότι πρόβλημα και να έχουμε… είναι σε φιλικό επίπεδο, δε 

νομίζω ότι υπάρχει η ιεραρχία διευθυντή και δασκάλου…». Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις στις οποίες η σχέση εκπαιδευτικών και διευθυντή δεν είναι ιδιαίτερα 
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στενή, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους αλληλεπίδραση να μην είναι η επιθυμητή και να 

μην οδηγεί σε συναισθήματα ικανοποίησης. Χαρακτηριστικά, ο Ε6 αναφέρει πως: «Δεν 

είμαι δυσαρεστημένος αλλά θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μας. 

Πολλές φορές δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μας». Συνεπώς σύμφωνα 

με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, η σωστή διαχείριση της διευθυντικής θέσης 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ετοιμότητα, η τήρηση κανόνων, η δίκαιη 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, η μακροχρόνια εμπειρία στο σχολικό χώρο και η 

θεμελίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διακρίνονται 

από αυτούς συναισθήματα ικανοποίησης και ευχαρίστησης.  

     Σύμφωνα με τις προσωπικές εκτιμήσεις των ερωτώμενων για το αν είναι 

ικανοποιημένοι από την αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για την 

κάλυψη των σχολικών εξόδων, κάποιοι διαπιστώθηκε πως είναι ενήμεροι ενώ κάποιοι 

άλλοι δε συμμετέχουν σε οικονομικά ζητήματα του σχολείου. Αυτό συμβαίνει είτε 

γιατί παραμένουν στο σχολικό χώρο για μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που 

συμβαίνει με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, είτε γιατί απλά δε συμμετέχουν σε 

οικονομικά και διοικητικά θέματα του σχολείου. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την 

Ε7: «Να σας πω την αλήθεια είναι κάτι που δεν το γνωρίζω ακριβώς γιατί δε συμμετέχω 

σε τέτοια θέματα…» ενώ προς την ίδια κατεύθυνση η Ε10 αναφέρει πως: «Πολλά 

πράγματα δεν τα γνωρίζω λόγω της μικρής παραμονής μου στο σχολείο, αλλά με βάση 

όσα βλέπω πιστεύω πως τα χρήματα αξιοποιούνται σωστά γιατί καλύπτονται οι ανάγκες 

του σχολείου». Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, αν και υποστηρίζει πως 

ακολουθείται σωστή διαχείριση των χρημάτων, κάνει λόγο για ανεπαρκή χρηματικά 

ποσά με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του σχολείου. 

Συγκεκριμένα η Ε3 υποστηρίζει: «Τα χρήματα φυσικά δεν είναι επαρκή αλλά αυτά που 

έχουμε τα αξιοποιούμε όσο μπορούμε καλύτερα» και ο Ε5 συμπληρώνει πως: «…δεν 

είναι όσα θα θέλαμε αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Με ότι διαθέτουμε νομίζω ότι τα 

καταφέρνουμε και καλύπτουμε πράγματα που τα χρειαζόμαστε για το σχολείο».  

     Συμπληρωματικά, τα χρήματα που διατίθενται για το σχολείο, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς, αξιοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα για την κάλυψη 

βασικών αναγκών του σχολείου αλλά και αναγκών των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

η Ε4 αναφέρει: «…τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ εποικοδομητική αξιοποίηση των 

χρημάτων. Έχουν μπει προτζέκτορες στις τάξεις, όχι σε όλες βέβαια αλλά με όσα 

διαθέτουμε προσπαθούμε. Βέβαια, θεωρώ πως αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα για το 
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σχολείο…» και η Ε10 συμπληρώνει πως: «Έχω παρατηρήσει πως και από το σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων γίνεται σωστή διαχείριση και πολλές φορές διατίθενται χρήματα 

σε κάποιο παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα». Βέβαια ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός 

πως ορισμένα σχολεία βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, με 

δυνατότητα κάλυψης όλων των αναγκών του σχολείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Ε6: «Η οικονομική κατάσταση του κτιρίου είναι σχετικά καλή… Μέχρι τώρα οι 

διάφορες αγορές και επενδύσεις που κάναμε, πιστεύω πως ήταν προς τη σωστή 

κατεύθυνση και καλύψαμε πραγματικές ανάγκες του σχολείου». Απεναντίας, σύμφωνα 

με τους ερωτώμενους, υπάρχουν και σχολεία τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας του 

πληθυσμού των μαθητών, έχουν αυξημένες ανάγκες και η οικονομική ενίσχυση θα 

έπρεπε να είναι διαφορετική, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά η Ε9 επισημαίνει: «Δε μπορούν να δίνονται χρήματα για ένα σχολείο 

το οποίο έχει μαθητές Ρομά, οι οποίοι σιτίζονται τις περισσότερες φορές από τους 

δασκάλους, ντύνονται από τους δασκάλους, η καθαριότητα τους επίσης είναι δική μας 

υπόθεση… Δε γίνεται, λοιπόν, τα κονδύλια να είναι ίσα σε όλα τα σχολεία… Οπότε τα 

χρήματα της Σχολικής Επιτροπής είναι ελάχιστα για τις ανάγκες μας».  

     Σύμφωνα με τις απαντήσεις, λοιπόν, των συνεντευξιαζόμενων, βασικό 

χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η άγνοια του τρόπου αξιοποίησης 

των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στα οικονομικά ζητήματα του σχολείου, καταβάλλεται το 

μέγιστο των προσπαθειών για τη σωστή αξιοποίηση των χρημάτων, προς όφελος των 

σχολείων και των μαθητών. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα χρήματα 

είναι ανεπαρκή με αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτες σημαντικές ανάγκες των 

σχολείων. 

     Προς την ίδια κατεύθυνση, η ανταπόκριση του Δήμου στα διάφορα αιτήματα των 

σχολείων, φαίνεται να προκαλεί αισθήματα δυσαρέσκειας στις περισσότερες των 

περιπτώσεων. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για καθυστερημένη ανταπόκριση του 

Δήμου, είτε λόγω του πλήθους των αιτημάτων, είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης. 

Χαρακτηριστικά ο Ε1 αναφέρει: «Αυτές οι διαδικασίες, το κακό είναι ότι πηγαίνουν 

πολύ αργά… εεε… τα ξέρει ο Δήμος, τα κτίρια είναι δημόσια, αλλά πλέον δε γίνονται 

πολλά… τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν… κάποια πράγματα κατά καιρούς μπορεί 

να γίνουν αλλά οι ανάγκες δεν καλύπτονται σίγουρα…». Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει 

και η Ε9, η οποία επισημαίνει τις συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας με το Δήμο και 



66 

 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «…ξέρω πολύ καλά πως οι υπάλληλοι του Δήμου είναι λίγοι. 

Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο διευθυντής παίρνει αρκετές φορές τηλέφωνο και πολλές 

φορές αναγκάστηκε να στείλει και γραπτή αίτηση για να υπάρχει πρωτόκολλο έτσι ώστε 

να μη μπορούν να αποφύγουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση». Μάλιστα, τα αιτήματα για συντήρηση και επισκευή του σχολείου 

πολλές φορές μένουν ανικανοποίητα ή ικανοποιούνται μερικώς. Ο Ε6 υποστηρίζει : 

«…υπάρχει σίγουρα καθυστέρηση και αργεί πολύ να ικανοποιήσει τα διάφορα αιτήματα 

μας για κάποιες επισκευές ή για συντήρηση του σχολείου».  

     Βέβαια, παρά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση του Δήμου, υπάρχουν περιπτώσεις 

σοβαρών ζητημάτων που ο Δήμος ανταποκρίνεται άμεσα. Μάλιστα, σε κάποιες 

περιπτώσεις υπάρχει ενδιαφέρον για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των σχολείων και 

υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην υλοποίηση των αιτημάτων.  Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την Ε4: «Όταν τον χρειαζόμαστε είναι κοντά μας. Αλλά είμαστε τόσα 

σχολεία, υπάρχει και σειρά προτεραιότητας, οπότε υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση…Ζητήσαμε και νοσοκόμα, για δυο παιδάκια με πρόβλημα και 

ανταποκρίθηκαν σχετικά σύντομα και μας έστειλαν». Επιπλέον η Ε8 επισημαίνει: 

«Ανταποκρίνεται άμεσα θα έλεγα. Υπάρχει σίγουρα μια καθυστέρηση αλλά το σημαντικό 

είναι ότι δεν υπάρχει αδιαφορία και τα αιτήματα υπολογίζονται και υλοποιούνται». 

Γενικότερα, τα αιτήματα προς το Δήμο διαπιστώνονται αυξημένα και τα προβλήματα 

αρκετά, με αποτέλεσμα οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώνουν συναισθήματα 

δυσαρέσκειας από την καθυστέρηση στην υλοποίηση τους.  

     Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, το εργασιακό άγχος και 

η επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, σχετίζεται άμεσα με τη 

διοικητική πίεση και τις αυξημένες απαιτήσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, ενώ μπορεί να εργάζονται σε ένα ήρεμο σχολικό περιβάλλον και να 

βιώνουν αισθήματα ικανοποίησης από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το διευθυντή 

και τους συναδέλφους τους, υποστηρίζουν πως αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις 

από την ανώτερη διοίκηση, το Υπουργείο και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης. 

Χαρακτηριστικά η Ε10 επισημαίνει: «Έρχομαι πάρα πολύ ήρεμη στη δουλειά, η 

συγκεκριμένη διοίκηση δε μου προκαλεί καθόλου άγχος γιατί επικρατεί μια ηρεμία και οι 

σχέσεις είναι πολύ φυσιολογικές. Οπότε το άγχος δε θεωρώ πως προέρχεται από τη 

διοίκηση αυτού του σχολείου αλλά από ανώτερα πράγματα, το ίδιο το κράτος δηλαδή…». 

Ίδιας άποψης είναι και ο Ε6, ο οποίος υποστηρίζει πως: «Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ 
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σοβαρό ρόλο. Και αυτό γιατί… οι πιέσεις που δέχονται οι διευθυντές από τις εγκυκλίους 

του Υπουργείου ή από τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, είναι  φυσικό πως 

μεταφέρονται και στο διδακτικό προσωπικό, στους εκπαιδευτικούς και αυτό φυσικά… 

δημιουργεί μεγάλο άγχος και εντάσεις».  

     Οι περισσότεροι, λοιπόν, από τους συνεντευξιαζόμενους, βιώνουν αισθήματα 

ικανοποίησης από το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, στο οποίο δεν 

επικρατούν συναισθήματα άγχους και πίεσης. Ωστόσο, το άγχος προκαλείται από τα 

χρονικά περιθώρια που τους επιβάλλονται, την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και 

προκαθορισμένης εκπαιδευτικής πορείας. Συγκεκριμένα, η Ε8 αναφέρει: «…θα έλεγα 

πως η διοίκηση γενικότερα ενθαρρύνει το εργασιακό άγχος και το στρες σε οποιανδήποτε 

χώρο. Συμβαίνει φυσικά και στο χώρο της εκπαίδευσης. Γενικότερα, όταν νιώθεις ότι 

υπάρχει έλεγχος και πρέπει να ακολουθείς συγκεκριμένη πορεία, αγχώνεσαι λίγο 

παραπάνω», γεγονός στο οποίο συγκλίνει και η άποψη του Ε1: «…και μόνο που υπάρχει 

ένα χρονοδιάγραμμα στη διδασκαλία είναι άγχος… κακά τα ψέματα… πρέπει να 

βγάλουμε την ύλη σε συγκεκριμένο χρόνο και αυτό πολλούς τους αγχώνει, γιατί δεν έχεις 

πάντα τη δυνατότητα να το κάνεις… ακολουθούμε δηλαδή μια πορεία που είναι 

αγχωτική». Σημαντικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι μια αγχωτική κατάσταση μπορεί 

να μεταδοθεί από το διευθυντή στους εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική η σωστή διαχείριση από τον ίδιο, γεγονός το οποίο χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Ε4: «Φυσικά, όσο αγχωμένος είναι ένας διευθυντής το άγχος μεταδίδεται. 

Είναι λογικό… Και όσο πιο χαλαρός είναι, τόσο πιο χαλαροί είναι και οι υπόλοιποι. Με 

τη σωστή διαχείριση φυσικά… του άγχους… όλα γίνονται πιο εύκολα». Συνεπώς, η 

διοίκηση φαίνεται να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη ψυχολογία των 

εκπαιδευτικών, καθώς το εργασιακό άγχος ενθαρρύνεται από την πίεση και την 

ακολουθία μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πορείας, γεγονός στο οποίο συμβάλλουν 

όλοι όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

συμπεριφορά των συναδέλφων, το αίσθημα της απόρριψης και η γενικότερη 

ψυχολογική πίεση, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα άγχους. Χαρακτηριστικά η Ε2 

υποστηρίζει: «…όταν έρχεσαι στο σχολείο και αισθάνεσαι ότι ο άλλος συνέχεια σε κρίνει 

και περιμένει στη γωνία για να δει τι θα κάνεις λάθος ή ότι δεν τολμάς να πεις ότι έχω 

ένα πρόβλημα, αυτό σου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος».      

     Συμπερασματικά, εμφανίζονται αυξημένα επίπεδα άγχους στους ερωτώμενους 

εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την ανώτερη διοίκηση και όχι το περιορισμένο 
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περιβάλλον του σχολείου. Επιπλέον, η τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και 

εντολών, δημιουργεί αγχωτικές καταστάσεις και εξουθένωση. Ωστόσο, η πλειοψηφία 

των συνεντευξιαζόμενων, εμφανίζεται ικανοποιημένη από το περιβάλλον του 

σχολείου, στο οποίο επικρατούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ήρεμο σχολικό κλίμα 

και συναισθήματα συναδελφικής αλληλεγγύης.   

5.1.3. 3ο Ερευνητικό Ερώτημα- Ανάλυση δεδομένων: Πώς βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί την ικανοποίηση από τις συναδελφικές σχέσεις;  

ΜΕΡΟΣ Α. Συγκεντρωτικός πίνακας(Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5)  

 

Γ. .ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

12. Συναδελφικές 

σχέσεις και 

επίτευξη στόχων    

ΔΙΑΕΝΤΕΚ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ 

ΠΡΣΥΝΣΥΝ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΣΥΖΕΠΣΟΖΗ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΥΛΕΠΣΤ 

ΚΑΛΣΥΝΕΚ 

 

 

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΑΠΑΝ 

ΑΜΒΟΕΚ 

ΣΥΝΕΚΑΝΑΠ 

ΥΠΑΜΕΚ 

ΚΠΡΟΡΕΚ 

 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΑΠΠΡ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΕΠΑΝΤΑΠ 

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΠΛΔΙΑΠΕΚ 

ΥΠΔΙΑΕΚ 

ΔΣΥΝΕΠΣΤ 

 

13. Δυνατότητα 

συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων  

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΑΝΑΠΕΚΔΙΕ 

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ 

ΜΕΠΕΚΣΥΛΑΠ 

 

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΚΑΘΣΥΛΑΠ 

ΔΗΜΣΧ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΔΙΑΖΗΔΙ 

ΕΜΔΥΕΚΖ 

ΨΗΦΕΚΛΑΠ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΛΗΑΠΛ 

ΣΥΜΕΚΛΑ 

ΣΥΛΑΠ 

ΕΣΥΛΑΠΕΚ 

ΕΛΕΚΑΠ 

ΔΥΝΑΠΛΑΠ 

 

ΔΥΣΜΣΛΑΠ 

ΕΚΑΡΕΚΛΑΠ 

ΕΠΕΝΣΥΜ 

ΨΗΦΣΘ 

 

14. Κατανομή των 

ευθυνών και 

ανάληψη 

πρωτοβουλιών από 

τους 

εκπαιδευτικούς  

  

 

ΜΑΓΣΚΕΥ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΑΥΚΑΓΦΕΡ 

ΑΤΑΠΕΚΤΑΞ 

ΑΝΔΑΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΑΔΚΑΤΕΥ 

ΑΝΕΥΕΚ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΔΙΑΡΣΥΝ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΠΡΜΑΝΕΥ 

ΑΙΣΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΑΤΠΡΕΚ 

ΜΕΣΥΣΑΝΠΡ 

ΕΞΕΚΣΥΝΕΠ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΠΡΜΑΝΕΥ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΟΜΔΕΚ 

ΣΧΔΚΑΕΥ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΑΥΚΑΓΦΕΡ 

ΔΙΧΤΡΑΝΠΡ 

ΥΠΣΥΑΤΠΡ 

 

ΜΕΡΟΣ Β. Συγκεντρωτικός πίνακας (Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10) 
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Γ. .ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

12. 

Συναδελφικές 

σχέσεις και 

επίτευξη 

στόχων    

ΑΡΣΥΣΧ 

ΜΑΚΣΥΝΣΔ 

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΟΜΟΜΕΚ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΚΑΛΣΥΝ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΕΠΑΝΤΑΠ 

ΑΠΔΙΑΠ 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΑΠΠΡ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΜΑΚΣΥΝΣΔ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΑΡΣΥΝΥΛΣ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΣΥΔΙΔΚΣΧ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΑΛΣΥΝΕΚ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΕΝΕΚΠΡ 

ΔΙΣΥΕΚΕΣ 

13. 

Δυνατότητα 

συμμετοχής 

στη λήψη 

αποφάσεων  

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ 

ΨΗΦΣΘ 

ΕΣΥΛΑΠΕΚ 

ΔΙΚΔΙΛΑΠ 

ΜΕΙΣΥΛΑ 

ΣΥΖΣΟΕΚ 

ΛΗΑΠΔΙ 

ΛΗΑΠΕΚ 

ΚΑΘΣΥΛΑΠ 

ΚΛΑΠΔΙΑΣ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΜΕΣΥΛΑΣΧ 

 

14. Κατανομή 

των ευθυνών 

και ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

από τους 

εκπαιδευτικού

ς  

  

 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΑΠΚΔΥΣ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠ

Ρ 

ΣΛΣΧΑΠ 

ΜΣΥΝΚΜΑΘ 

ΑΠΔΙΚΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΠΕΥΣΔΕΡ 

ΜΕΓΕΠΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠ

Ρ 

ΣΥΜΟΛΕΚ 

ΔΙΚΑΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΠΡΕΥΕΚΥ 

ΕΠΟΡΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠ

Ρ 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΚΑΤΕΡΔΙ 

ΕΛΚΕΝΕΚ 

ΙΔΕΥΕΚ 

ΔΥΣΕΚΕΡΠΙ 

ΟΜΛΕΙΣΧ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠ

Ρ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΑΝΣΥΓΕΡΕΚ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠ

Ρ 

ΑΠΑΔΣΥΝΕΚ 

 

 

     Σχετικά με την ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τις σχέσεις τους με 

τους συναδέλφους, οι περισσότεροι κάνουν λόγο για καλές έως και άριστες 

συναδελφικές σχέσεις. Στοιχείο άξιο αναφοράς είναι η απουσία σοβαρών 

προβλημάτων μεταξύ των εκπαιδευτικών, τα οποία φυσικά θα στέκονταν εμπόδιο στην 

ομαλή συνεργασία τους. Χαρακτηριστικά η Ε4 αναφέρει για τις διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους συναδέλφους: «Άριστες , δεν έχουμε κανένα πρόβλημα…», άποψη στην οποία 

συγκλίνει και η Ε10: «Πάρα πολύ καλές, δεν έχω κάποιο πρόβλημα και ποτέ δεν είχα…». 

Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως παρά τη διατήρηση καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους και την απουσία προβλημάτων, 

υπάρχουν εξίσου επαγγελματικές αλλά και φιλικές σχέσεις. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω 

της ύπαρξης εντάσεων με ορισμένους εκπαιδευτικούς, γεγονός που εμποδίζει τη 

διατήρηση φιλικών σχέσεων και περιορίζεται στην επαγγελματική συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, είτε λόγω της καλύτερης επικοινωνίας με κάποιους άλλους και εκτός 

σχολικού χώρου. Χαρακτηριστικά ο Ε1 αναφέρει πως: «…δε γίνεται να τα πας καλά με 
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όλους. Προβλήματα πάντα υπάρχουν… στα τόσα χρόνια είχαμε και τις διαφωνίες μας 

και τις εντάσεις αλλά και τις φιλίες μας…», όπως επίσης και η Ε4 τονίζει: «Φυσικά δεν 

είμαστε και όλοι φίλοι, με κάποιους οι σχέσεις μας είναι επαγγελματικές». Συνεπώς, όπως 

στα περισσότερα περιβάλλοντα εργασίας, παρατηρούνται εξίσου στενές αλλά και πιο 

απόμακρες διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι και στον εκπαιδευτικό χώρο, όπως 

επισημαίνουν οι ερωτώμενοι, επικρατεί η ίδια κατάσταση.  

     Σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση των συναδελφικών σχέσεων, όπως 

διαπιστώθηκε από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, αποτελεί η μακροχρόνια 

μεταξύ τους συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται πως διατηρούνται 

καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις με παλαιότερους εκπαιδευτικούς, ενώ εντάσεις και 

διαφωνίες αναπτύσσονται με νεότερους. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Ε6 

ο οποίος αναφέρει: «Οι σχέσεις μας θα έλεγα πως είναι άριστες…Αυτό φυσικά νομίζω 

πως συμβαίνει γιατί ο σύλλογος διδασκόντων που είμαστε εδώ στο σχολείο, 

συνεργαζόμαστε σταθερά για πάνω από μια δεκαετία… Οπότε στα χρόνια αυτά έχουμε 

μια διαφορετική σύνδεση και οι σχέσεις μας είναι πλέον φιλικές». Προς την ίδια 

κατεύθυνση ο Ε1 επισημαίνει πως: «Εμείς που είμαστε χρόνια εδώ, συνήθως τα 

βρίσκουμε… ξέρουμε ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνεις… αν υπάρξει θέμα προκύπτει με 

τους νέους εκπαιδευτικούς που έρχονται… όχι για κάποιο λόγο συγκεκριμένο… ξέρεις… 

απλά δε μάθαμε να δουλεύουμε μαζί, δε ξέρει ο ένας τον άλλο και προκύπτουν 

διαφωνίες… ο χρόνος δηλαδή που είσαι με τον άλλο σε κάνει να τα πας και καλά μαζί 

του πιστεύω». Βέβαια, όπως επισημαίνει και η Ε10, ο ρόλος του διευθυντή κρίνεται 

καταλυτικός στη διατήρηση καλών συναδελφικών σχέσεων, καθώς: «…το ξαναλέω 

πως συμβάλλει πάρα πολύ ο διευθυντής σε αυτό. Αυτός βοηθάει και οι συναδελφικές 

σχέσεις είναι τόσο καλές».  

     Όσον αφορά την προσπάθεια επίτευξης στόχων μέσα στο σχολικό χώρο, 

παρατηρείται ένα κλίμα συνεργασίας από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, καθώς 

όπως υποστηρίζουν η επικοινωνία και ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μιας κοινής πορείας από τους εκπαιδευτικούς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους τονίζουν την 

ανάγκη της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των επιθυμητών 

στόχων, γεγονός που τους προσφέρει και αισθήματα ικανοποίησης. Χαρακτηριστικά η 

Ε7 αναφέρει: «Η προσπάθεια είναι κοινή αλλιώς δεν έχει και αποτέλεσμα. Ακόμα κι εγώ 

που η συμμετοχή μου δεν είναι τόσο ενεργή, ανταλλάσσω απόψεις και δέχομαι και 
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συμβουλές…γιατί έτσι πετυχαίνουμε και τους στόχους που θέτουμε τόσο σε σχέση με τα 

παιδιά όσο και σε σχέση με το σχολείο». Ίδιας άποψης είναι και η Ε4 η οποία 

επισημαίνει: «Η μονάδα δε μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, όταν είμαστε περισσότεροι 

πετυχαίνουμε καλύτερα… Γενικά, επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και 

νομίζω ότι γι’ αυτό πετυχαίνουμε και τους στόχους μας». Ωστόσο, σημαντική 

παράμετρο αποτελεί και η σωστή ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, ώστε να 

συνεισφέρει ο καθένας με τις προσωπικές του δυνατότητες στην επίτευξη στόχων.  Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε10: «Εγώ ειδικά που είμαι και ειδικότητα, με 

ενημερώνουν πάντα για τα προγράμματα, θέλουν να συμμετέχω, ο καθένας συμμετέχει 

με το δικό του γνωστικό αντικείμενο…». Επομένως, αν και η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών κάνει λόγο για μια κοινή πορεία από τα μέλη του 

σχολείου, δε λείπουν και οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στη μεταξύ τους επικοινωνία, λόγω πλήθους διαφορετικών απόψεων. Χαρακτηριστικά 

ο Ε5 αναφέρει: «Δυστυχώς οι απόψεις μας διίστανται πολλές φορές και αυτό δε βοηθάει 

στο να πετύχουμε τους στόχους μας. Κάποιες φορές βέβαια συμβαίνει να έχουμε κοινές 

απόψεις αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαφωνίες και αυτό φυσικά είναι 

αρνητικό στο να πετύχουμε τους στόχους μας».  

     Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών, φαίνεται να χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα και 

να δημιουργεί αισθήματα ικανοποίησης στους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Πιο 

συγκεκριμένα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εκπαιδευτικοί έχουν το 

δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και πραγματοποιούνται συνελεύσεις και 

συζητήσεις για το σκοπό αυτό. Χαρακτηριστικά η Ε3 επισημαίνει: «…Οι αποφάσεις 

παίρνονται με βάση την πλειοψηφία και νιώθουμε φυσικά ότι όλοι συμμετέχουμε σε 

αυτό» και ο Ε6 προσθέτει: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Γιατί όλα τα σοβαρά 

ζητήματα συζητούνται και λύνονται από κοινού». Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις 

στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συμμετέχουν σε ορισμένες αποφάσεις και 

λαμβάνουν μέρος μόνο σε εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το σύνολο 

της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε7: «Να σου πω την αλήθεια, δεν 

περνάει τόσο από το χέρι μου αυτό… Δηλαδή, ναι, οι αποφάσεις θα παρθούν με 

ψηφοφορία, είναι δίκαιη διαδικασία και είμαι ευχαριστημένη. Αλλά για πολλά πράγματα 

δεν έχω και ξέρω πως δεν θα έχω κιόλας λόγο» με την Ε8 να συμφωνεί στην ίδια άποψη 

πως: «Ο δικός μου ο ρόλος δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός στη λήψη των αποφάσεων αλλά 
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όποτε είναι να συζητήσουμε κάτι για το σχολείο συμμετέχουμε όλοι». Ωστόσο, υπάρχουν 

και περιπτώσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί δε μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων, λόγω των συνθηκών, καθώς ως αναπληρωτές ο χρόνος παραμονής τους 

στο σχολείο είναι περιορισμένος. Χαρακτηριστικά η Ε10 αναφέρει πως: «…επειδή δε 

βρίσκομαι για μεγάλο διάστημα στο σχολείο συνήθως δε συμμετέχω σε αυτό».  

      Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που στο 

σχολείο τους η λήψη αποφάσεων είναι εκτός αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που τους 

προκαλεί συναισθήματα δυσαρέσκειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η επιθυμία για 

μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή. Χαρακτηριστικά, ο Ε5 αναφέρει: «…δεν είναι 

στην αρμοδιότητα μας να παίρνουμε αποφάσεις αλλά είναι πολλές φορές που θα ήθελα 

να συμμετέχω σε αυτό και δεν συμβαίνει πάντα. Οπότε η επιθυμία υπάρχει αλλά η 

δυνατότητα πολλές φορές όχι… Φυσικά κάνουμε ψηφοφορίες για σημαντικά θέματα, δεν 

λέω πως ποτέ δε συμμετέχουμε αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω». Φυσικά, στην αντίθετη 

πλευρά, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που ενώ η συμμετοχή τους είναι ενεργή και 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα προτιμούσαν να μην 

επιφορτίζονται με τόσες ευθύνες, καθώς όπως αναφέρει ο Ε1: «ναι, είμαι 

ευχαριστημένος γιατί δεν έχουμε έναν διευθυντή που αποφασίζει και διατάζει…όμως 

σκέφτομαι ότι καλό θα ήταν να κάνω το μάθημα μου και να φεύγω… γιατί όταν μπλέκεσαι 

και με πολλά, ζαλίζεσαι και κουράζεσαι… ». Ακόμα, στοιχείο άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται από το διευθυντή, 

με τη συμμετοχή μόνο παλαιότερων ή περισσότερο δυναμικών και ενεργών 

εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει η Ε8: «…οι αποφάσεις παίρνονται από το διευθυντή 

κυρίως και από εκπαιδευτικούς που είναι περισσότερα χρόνια στο σχολείο», 

συμφωνώντας με την Ε2 η οποία επισημαίνει:«…βέβαια, στην καθημερινότητα απλά 

θέματα που προκύπτουν, τα αποφασίζει ίσως η διευθύντρια ή ο υποδιευθυντής… εεε… 

και κάποιοι που είναι πιο δυναμικοί χαρακτήρες και μπλέκονται».  

     Όσον αφορά το ζήτημα της κατανομής ευθυνών και του διαμοιρασμού των 

αρμοδιοτήτων, κάποιοι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για άδικη και άνιση κατανομή, ενώ 

κάποιοι άλλοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και θεωρούν πως οι ευθύνες είναι δίκαια 

κατανεμημένες σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά, η Ε2 επισημαίνει πως 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αμέτοχοι και αδιάφοροι, με αποτέλεσμα να 

αναφέρει: «…η κατανομή των ευθυνών δεν είναι πάντα δίκαιη… Δηλαδή, υπάρχουν 

άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φιλότιμοι και πολύ εργατικοί και αναλαμβάνουν πολλά 
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πράγματα και κάποιοι που κοινώς λουφάρουν», συμφωνώντας με την άποψη του Ε5: 

«…υπάρχουν και κάποιοι που αποφεύγουν τις ευθύνες αλλά αυτό φυσικά κουράζει τους 

υπόλοιπους. Είναι όμως στη συνείδηση του καθενός». Το γεγονός αυτό, όπως 

επισημαίνουν οι συνεντευξιαζόμενοι, επιβαρύνει με πρόσθετο άγχος και κούραση τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, καθώς σύμφωνα με τον Ε1: «…και σε εμάς δε συμμετέχουν 

όλοι σε όλα… οπότε πέφτει μεγαλύτερο βάρος στους υπόλοιπους». Για άνιση κατανομή 

των ευθυνών, κάνει λόγο και η Ε3, η οποία εκφράζει συναισθήματα δυσαρέσκειας από 

την εκμετάλλευση των πρόθυμων εκπαιδευτικών, καθώς όπως αναφέρει : «…Αλλά 

φυσικά όπως παντού υπάρχει και μια εκμετάλλευση των πρόθυμων… Οπότε δεν θα έλεγα 

ότι είναι ίσα κατανεμημένες οι ευθύνες».  

     Στον αντίποδα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών 

και το σωστό διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων, γεγονός που ικανοποιεί την πλειοψηφία 

των ερωτώμενων. Χαρακτηριστικά, η Ε9 επισημαίνει την ίδια αντιμετώπιση όλων των 

εκπαιδευτικών στο θέμα ανάληψης κάποιων εργασιών και αναφέρει: «…ίσως γι’ αυτό 

και το σχολείο λειτουργεί τόσο καλά, γιατί οι ευθύνες είναι ίδιες για όλους» τονίζοντας 

ωστόσο και τη δυσαρέσκεια κάποιων εκπαιδευτικών λόγω του φόρτου εργασίας : «…οι 

συνάδελφοι μερικές φορές γκρινιάζουν… γιατί ο διευθυντής πραγματικά κατανέμει 

εργασίες. Έτσι και υπάρχει δάσκαλος με κάποιο κενό κάτω στο γραφείο θα γράψει 

πρακτικό, θα ψάξει να βρει κάποια στοιχεία ή κάτι θα πρέπει να οργανώσει… Δηλαδή τα 

κενά μας είναι ελάχιστα». Επιπλέον, ο σωστός διαμοιρασμός των αρμοδιοτήτων, είναι 

λογικό πως μειώνει τα επίπεδα κούρασης και άγχους των εκπαιδευτικών, καθώς 

σύμφωνα με τον Ε6: «Η κατανομή των ευθυνών είναι ικανοποιητικότατη… Ο καθένας 

εδώ έχει τις αρμοδιότητες του, φυσικά ορισμένες και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει 

κούραση και δυσαρέσκεια γιατί οι δουλειές μοιράζονται σε όλους». Βέβαια, η 

προσωπική διαχείριση των ευθυνών που ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, καθώς σύμφωνα με την Ε8: 

«…το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εξαρτάται από κάθε άτομο ξεχωριστά, πόσο 

υπεύθυνος είσαι δηλαδή».  

      Συνεπώς, στο θέμα της ανάληψης ευθυνών, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν 

εξίσου δίκαιες και άδικες καταστάσεις, προκαλώντας αντίστοιχα αισθήματα 

ικανοποίησης αλλά και δυσαρέσκειας. Ο τρόπος αντιμετώπισης των ευθυνών και των 

υποχρεώσεων, διαφέρει σε κάθε σχολείο με αποτέλεσμα να διαφέρει και ο τρόπος 

διαμοιρασμού των αρμοδιοτήτων. Φυσικά, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο 
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διευθυντής στη σωστή διαχείριση των καταστάσεων καθώς σύμφωνα με την Ε9: «…ο 

διευθυντής πραγματικά κατανέμει εργασίες».  

    Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

ίδιων, είναι ένα ζήτημα που απαιτεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, με 

στόχο την ικανοποιητική λειτουργία του σχολείου. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

τίθεται υπέρ της συλλογικής δράσης των εκπαιδευτικών για την ανάληψη σημαντικών 

πρωτοβουλιών και η Ε2 τονίζει: «…Μόνος του ο καθένας δε μπορεί να κάνει κάτι. 

Ειδικά σε χώρους που έχουν να κάνουν με παιδιά, με ανθρώπους… οπωσδήποτε πρέπει 

να υπάρχει επικοινωνία». Στην ίδια άποψη συγκλίνει και η Ε4, η οποία υποστηρίζει: 

«Πάντα την ιδέα θα την έχει ένας αλλά θα υπάρχουν δυο τρείς που θα βοηθήσουν στην 

υλοποίησης της. Και αυτό είναι και το σωστό, πρέπει να θεωρούμε ομαδική τη δουλειά 

μας… ». Ωστόσο, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν 

ακολουθούν την πορεία του συνόλου, καθώς λαμβάνουν ατομικές πρωτοβουλίες, 

γεγονός που δυσαρεστεί ορισμένους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά η Ε3 αναφέρει 

πως: «…Φυσικά έχουμε και άτομα που παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες, που το 

κάνουν κι αυτό… αλλά θεωρώ πως η επικοινωνία και η συνεργασία είναι καλή για 

όλους» και ο Ε5 συμπληρώνει πως: «Κάποιοι ζητάνε γνώμες ακόμα και για ασήμαντα 

θέματα και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν μόνοι τους…». 

5.1.4. 4ο Ερευνητικό Ερώτημα- Ανάλυση δεδομένων: Πώς παράγεται το αίσθημα 

της ικανοποίησης από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και 

τους γονείς αυτών; 

ΜΕΡΟΣ Α. Συγκεντρωτικός πίνακας(Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5)  

 

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

15. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών  

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΕΥΔΚΣΥΜΑΘ 

ΨΥΑΛΜΑΘ 

ΑΝΑΡΝΣΥΜ 

ΕΜΜΑΘΦΡ 

ΔΚΑΠΠΡΕΚ 

ΑΝΕΚΕΜΑΘΦΡ 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ 

ΨΥΑΛΜΑΘ 

ΑΝΤΟΙΚΠΕ 

ΔΙΧΠΟΙΚΣΧ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΠΡΕΞΣΤΠΡ 

ΔΡΣΥΕΚΠ 

ΙΚΣΔΙΜΑΣΥ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΤΗΡΚΠΛΜ 

ΠΟΛΕΝΠΑ 

ΜΕΠΣΥΣΠ 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΕΚΑΓΜΑΘ 

ΣΗΑΝΕΞΜΣΧ 

ΜΕΠΔΙΚΣΜ 

ΔΧΡΣΥΚΘ 

ΕΜΕΠΔΜ 

ΠΡΙΚΣΔΠΡ 

ΕΠΠΑΡΕΚΣΧ 
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16. Αίσθημα επάρκειας 

ως προς τη σχολική 

επίδοση των μαθητών 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΙΚΠΡΜΑΘ 

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΔΥΣΕΛΧΡΒΥΛ 

ΑΡΙΚΣΧΕΠ 

ΣΤΒΕΜΑΘ 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΙΚΔΕΚΜΑΘ 

ΣΤΑΤΡΔΙ 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ 

ΙΚΣΧΕΠ 

17. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και γονέων 

ΣΥΝΓΕΞΜΑΘ 

ΥΠΠΡΓΣΧΘ 

ΔΥΣΥΓΟ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

 

ΑΠΣΤΣΧΓ 

ΑΔΓΕΚΕΙΔ 

ΕΠΓΜΑΚΠΣΧ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

ΑΥΞΑΠΓ 

ΕΛΣΥΜΓ 

 

ΔΥΣΥΓΟ 

ΥΠΠΡΓΣΧΘ 

ΑΡΝΑΠΡΓ 

ΑΜΦΕΚ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

ΠΡΚΑΤΓ 

 

ΜΕΡΟΣ Β. Συγκεντρωτικός πίνακας (Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10) 

 

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

15. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΔΚΑΛΣΧΜ 

ΠΕΠΡΕΚ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΙΚΔΙΣΩΣΠΡ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΕΚΕΓΝΚ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΑΝΧΡΜΕΙΔ 

ΑΝΧΡΣΕΚ 

 

 

 

ΙΚΣΥΜΜΑΘ 

ΑΝΕΚΕΡΣΜ 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΚΑΘΣΥΝΕΚΜ 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ 

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΜΕΤΑΞΜ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ 

 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΙΚΚΑΑΠΔ 

ΕΡΜΣΥΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ 

ΑΠΑΠΟΚΣΥ 

ΠΑΙΣΥΝ 

ΠΑΙΣΥΝΟ 

16. Αίσθημα επάρκειας 

ως προς τη σχολική 

επίδοση των μαθητών 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ 

ΑΠΣΤΕΠ 

ΣΥΜΠΑΡ 

ΙΚΕΠΚΑΘΣΤ 

 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΚΑΘΠΔΙ 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΑΙΠΡΕΠ 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΑΠΠΡ 

ΑΙΠΡΕΠ 

ΙΚΣΧΕΠ 

 

17. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και γονέων 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΚΑΛΕΠΣΥΓ 

ΜΕΓΕΝΛΜ 

ΚΓΝΠΟΛΥΠΣΧ 

ΜΙΚΚΧΩ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΣΥΜΕΝΓ 

ΑΜΣΥΝ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΑΜΕΝΕΚΓ 

ΣΥΝΕΚΑΓ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΕΝΓΖΗΠ 

ΑΜΕΝΕΚΓ 

ΣΥΝΕΠΠΡ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΑΔΓΕΚΕΙΔ 

ΑΠΠΡ 

ΤΗΛΕΠΣΧ 

ΑΠΟΣΧ 

ΑΝΕΚΕΡΟΡΓ 

 

 

     Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς, βιώνουν συναισθήματα 

ικανοποίησης από τη σχέση τους με τους μαθητές, γεγονός που αντιλαμβάνονται μέσω 

της αναγνώρισης του εκπαιδευτικού τους έργου από τους μαθητές τους. Πιο 

συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση οι εκπαιδευτικοί την αντλούν από την 
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εκδήλωση των συναισθημάτων των παιδιών και από τη διατήρηση καλών και 

εποικοδομητικών σχέσεων με αυτούς. Χαρακτηριστικά η Ε3 αντιλαμβάνεται την 

αναγνώριση της δουλειάς της: «Από τη μεγάλη αγάπη που δέχομαι, που έρχονται και με 

αγκαλιάζουν…και όχι μόνο τα παιδιά της τάξης μου αλλά και άλλων τάξεων. Όταν είσαι 

τρυφερός, είναι τρυφερά κι αυτά… και με αυτό τον τρόπο σου δείχνουν ότι κάτι καλό 

έχεις κάνει». Στην ίδια άποψη καταλήγει και ο Ε6, ο οποίος αναφέρει: «Το χαμόγελο 

τους, η αγκαλιά τους και η εκτίμηση είναι πιστεύω η αμοιβή του δασκάλου που διατηρεί 

καλές σχέσεις με τους μαθητές του. Έτσι αντιλαμβάνεσαι και την αναγνώριση της 

δουλειάς σου». Επιπλέον, ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει να ανταμείβει τους 

εκπαιδευτικούς είναι η γνωστική τους εξέλιξη και η καλή επίδοση. Σύμφωνα με τον 

Ε5: «…η σύγκριση του πως πήρες τα παιδιά στην αρχή της χρονιάς και πως θα τα αφήσεις 

στο τέλος είναι η σημαντικότερη απόδειξη της δουλειάς σου». Στην πρόοδο των μαθητών 

και τη συμπεριφορά τους εστιάζει και η Ε10, σύμφωνα με την οποία  είναι τα 

βασικότερα στοιχεία αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου: «Όταν τα παιδιά είναι 

επιμελή, κατανοούν και αποδίδουν στη διδασκαλία, καταλαβαίνω πως έχω κάνει σωστά 

τη δουλειά μου και είμαι ευχαριστημένη. Και φυσικά και από τη συμπεριφορά τους».  

     Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικότητας, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι 

η παρακολούθηση φροντιστηρίων από τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση 

να αξιολογήσουν την προσωπική τους συμβολή στη διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, η 

Ε2 αναφέρει: «…εγώ ειδικά που διδάσκω αγγλικά έχω το αντίπαλο δέος που είναι το 

φροντιστήριο. Όχι όλοι αλλά το 80% των μαθητών μου παρακολουθεί μαθήματα και το 

απόγευμα… που σημαίνει ότι αυτά που μαθαίνουν δε μπορώ να είμαι σίγουρη αν τα 

μαθαίνουν από μένα».  

     Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν τη 

σημαντική επιρροή τους στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών 

τους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Χαρακτηριστικά 

ο Ε6 αναφέρει: «Πιστεύω πως ο ρόλος του δασκάλου είναι… πολυεπίπεδος. Γι’ αυτό 

είναι αδύνατον ένας εκπαιδευτικός να μη συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών 

του». Μάλιστα, για τη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών τους, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως καταβάλλουν το μέγιστο των 

προσπαθειών τους, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν αρκετές διδακτικές ώρες για την 

επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Χαρακτηριστικά, η Ε10 αναφέρει: «Πάρα πολλές 
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φορές περνάμε πολλά λεπτά μέσα στη διδακτική ώρα για να συζητήσουμε και να λύσουμε 

θέματα των παιδιών» και ο Ε5 προσθέτει ότι: «Φυσικά και ξοδεύουμε πολύ χρόνο και 

πολλές φορές για να συζητήσουμε τέτοια κοινωνικά θέματα, που τις περισσότερες φορές 

αφορμή είναι ένας καβγάς ανάμεσα σε μαθητές. Εκεί είναι και η σημαντικότερη στιγμή 

για να μάθεις κάτι στα παιδιά… εκτός από το βιβλίο». Βέβαια, σύμφωνα με την Ε7, δεν 

ισχύει το ίδιο για τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης που έχουν να 

διαχειριστούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος δεν είναι 

αρκετός, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν όπως θα ήθελαν στη διαμόρφωση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών αυτών. Χαρακτηριστικά επισημαίνει: «…ως 

εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, θα έλεγα πως για να διαμορφωθεί η κοινωνική 

συμπεριφορά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζεται χρόνο… Εμάς 

μας προσλαμβάνουν για εφτά μήνες. Σίγουρα αυτό το διάστημα δεν επαρκεί για να 

μπορέσουμε να συμβάλλουμε όπως θα θέλαμε».  

     Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός πως τα παιδιά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

εκπαιδευτικών, δέχονται επιρροές από πολλούς παράγοντες εκτός του σχολείου, με 

αποτέλεσμα να διχάζονται ανάμεσα σε συμπεριφορές του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και του σχολείου. Χαρακτηριστικά η Ε2 αναφέρει: «…πολλές φορές 

ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με το οικογενειακό περιβάλλον. Άλλα λέμε εμείς άλλα λένε 

οι γονείς… κι εκεί βλέπεις ότι το παιδί μπερδεύεται και μπορεί να δεις μια διαφορετική 

συμπεριφορά…». Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αισθάνεται ικανοποιημένη από την προσωπική συμβολή στην διαμόρφωση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και όπως υποστηρίζει ο Ε6: «…η ικανοποίηση 

που νιώθεις όταν διαμορφώνεις σωστές προσωπικότητες είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

ικανοποίηση ότι δημιουργείς καλούς μαθητές».  

     Αναφορικά με τη σχολική επίδοση των μαθητών, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ικανοποιημένοι από την προσωπική προσπάθεια που καταβάλλουν 

καθημερινά στο κομμάτι της διδασκαλίας, εκφράζοντας ή όχι συναισθήματα 

επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, η Ε8 επισημαίνει: «Προετοιμάζομαι πολύ για όσα θα 

τους κάνω κάθε μέρα και πιστεύω πως μετράει πολύ αυτό, έχει σημασία». 

Συμπληρωματικά, η Ε10 εκφράζει επίσης συναισθήματα προσωπικής ικανοποίησης 

και επάρκειας όσον αφορά τη σχολική επίδοση, καθώς όπως αναφέρει : «Νομίζω πως 

είμαι αρκετά ικανοποιημένη… με αυτό που βλέπω νιώθω επαρκής, πιστεύω πως τους 

προσφέρω ότι μπορώ». Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί μπορεί να νιώθουν ικανοποίηση 
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από τον τρόπο διδασκαλίας τους, ωστόσο αναγνωρίζουν και τις διαφορετικές 

δυνατότητες του κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκφράσουν καθολικά 

συμπεράσματα. Χαρακτηριστικά, ο Ε1 αναφέρει: «…δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο… 

μετά από ένα διάστημα καταλαβαίνεις τις δυνατότητες του κάθε μαθητή…και δεν 

απαιτείς. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια τους». Επιπλέον, 

είναι κατανοητό το γεγονός πως το αίσθημα της επάρκειας που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί, διαφοροποιείται όταν πρόκειται για μαθητές με ειδικές ανάγκες, καθώς 

πλήθος παραγόντων επηρεάζει την καθημερινή τους επίδοση. Χαρακτηριστικά, η Ε7 

επισημαίνει: «Σίγουρα λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους αυτό είναι κάτι που το 

εξετάζω καθημερινά και εξαρτάται κάθε μέρα από πολλούς παράγοντες… Οπότε δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε για μια σταθερή επίδοση σε αυτά τα παιδιά».   

     Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, σε πολλούς από τους συνεντευξιαζόμενους 

εκπαιδευτικούς, απουσιάζει το αίσθημα επάρκειας όσον αφορά τη σχολική επίδοση 

των μαθητών τους. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω των συνθηκών που επικρατούν είτε λόγω 

της επιθυμίας των εκπαιδευτικών να προσπαθούν συνεχώς για καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η Ε2 δεν εκφράζει συναισθήματα επάρκειας, λόγω 

ελλείψεων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς όπως αναφέρει: «…δεν αισθάνομαι 

επαρκής, όχι… μπορώ να πω ότι ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο, καλύτερα βιβλία, 

καλύτερο υλικό δηλαδή… όχι, είναι και στιγμές που δεν αισθάνομαι επαρκής», 

συμφωνώντας με την άποψη του Ε5 ο οποίος τοποθετείται ως εξής: «Επαρκής δε 

μπορείς να νιώθεις ποτέ γιατί μετά σταματάς να προσπαθείς. Νιώθω ικανοποιημένος από 

την επίδοση τους αλλά ποτέ δε θεωρώ πως δεν έχω κάτι άλλο να τους μάθω».  

     Συνεπώς, διαπιστώνεται πως οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, 

αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές δυνατότητες του κάθε μαθητή, νιώθουν 

ικανοποιημένοι και επαρκείς από όσα προσφέρουν οι ίδιοι στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις ο εκπαιδευτικοί ταυτίζουν το αίσθημα της 

προσωπικής επάρκειας με τη στασιμότητα στην εκπαίδευση, θεωρώντας πως δεν 

προσφέρουν άλλη γνώση στους μαθητές τους. Για το λόγο αυτό, επιθυμούν τη συνεχή 

προσπάθεια και προσωπική εξέλιξη και με αυτό τον τρόπο νιώθουν ικανοποίηση. 

Χαρακτηριστικά, ο Ε6 αναφέρει: «…όπως και να ’χει πιστεύω πως κάθε δάσκαλος 

προσπαθεί να ανεβάσει την επίδοση των μαθητών του…εεε…ένα σκαλί περισσότερο, 

παραπάνω. Οπότε όσο επαρκής και να αισθάνεσαι δεν παύεις να προσπαθείς».  
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      Όσον αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, παρατηρείται πως οι 

περισσότεροι από τους ερωτώμενους κάνουν λόγο για απομακρυσμένες σχέσεις και 

περιορισμένη αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς. Συγκεκριμένα, οι 

περισσότεροι γονείς χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα οι 

εκπαιδευτικοί να εκφράζουν συναισθήματα πίεσης και δυσαρέσκειας. Χαρακτηριστικά 

ο Ε1 αναφέρει: «…οι γονείς πολλές φορές έχουν απαιτήσεις, αντιρρήσεις, διαφωνίες… 

καταλαβαίνεις… ενώ για να εξελιχθεί ένα παιδί πρέπει να συμφωνούμε με τους γονείς. 

Τις περισσότερες φορές, θα υπάρχει κάποιο θέμα με τους γονείς… οπότε δεν είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό». Ωστόσο, τα προβλήματα με τους γονείς 

εμφανίζονται εντονότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας, καθώς 

υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά των γονέων και οι  σχέσεις είναι απομακρυσμένες. 

Η Ε2 αναφέρει: «…σε γενικές γραμμές δεν έχω πολύ καλές… ή μάλλον πολύ στενές 

σχέσεις με τους γονείς των μαθητών μου. Οι γονείς όταν έρχονται…οι περισσότεροι 

απευθύνονται μόνο στο δάσκαλο της τάξης. Στις ειδικότητες πολύ σπάνια», 

συμφωνώντας με την άποψη της Ε10: «Συνήθως οι γονείς δε δίνουν τόση σημασία σε 

δασκάλους ειδικότητας όπως είμαι εγώ». Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας φαίνεται να 

είναι η μακροχρόνια παραμονή ορισμένων εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο, στη 

συνεργασία με τους γονείς. Χαρακτηριστικά, η Ε2 επισημαίνει: «Το καλό είναι ότι 

επειδή είμαι χρόνια σε αυτό το σχολείο, οι γονείς με μαθαίνουν και τους γνωρίζω κι εγώ, 

αυτό… αυτό είναι που βοηθάει… όταν έχεις ένα παιδί από την πρώτη μέχρι την έκτη, 

κάποια στιγμή θα συνεργαστείς και με το γονιό». Επιπλέον, στενότερες σχέσεις με τους 

γονείς, σύμφωνα με τον Ε6, δημιουργούνται σε περιοχές εκτός πόλεως, καθώς όπως 

υποστηρίζει: «…η πολύχρονη υπηρεσία που έχω στο ίδιο σχολείο με έκανε να γνωρίσω 

καλύτερα τους ανθρώπους εδώ, γιατί πρόκειται και για μια μικρή κοινωνία, αφού 

βρισκόμαστε σε χωριό. Οπότε οι σχέσεις μας είναι πολύ πιο στενές από αυτές της πόλης».  

     Από την άλλη πλευρά, ενώ κάποιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι γονείς δεν 

αναγνωρίζουν την εκπαιδευτική τους προσφορά, ορισμένοι από τους ερωτώμενους, 

αναφέρουν την απουσία προβλημάτων στις σχέσεις τους με τους γονείς και θεωρούν 

πως υπάρχει και αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους έργου. Χαρακτηριστικά η Ε8 

αναφέρει: «Υπάρχει εκτίμηση και κατανόηση από τους γονείς και αυτό το εισπράττω, δεν 

έχω παράπονο. Πιστεύω πως οι περισσότεροι γονείς καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν 

την προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί». Στη ίδια άποψη καταλήγει και η 

Ε9, η οποία τονίζει την ύπαρξη αμοιβαίου ενδιαφέροντος ανάμεσα στην ίδια και στους 
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γονείς: «…φυσικά η σωστή συνεργασία γονιού και εκπαιδευτικού είναι αυτή που λύνει τα 

προβλήματα πολύ γρήγορα και δε μένουν πίσω».  

5.1.5. 5ο Ερευνητικό Ερώτημα- Ανάλυση δεδομένων: Πώς νοηματοδοτούν οι 

εκπαιδευτικοί την επιλογή τους να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα και 

πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν από αυτό;    

ΜΕΡΟΣ Α. Συγκεντρωτικός πίνακας(Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5)  

 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

18. Αξιολόγηση 

μισθολογικών αποδοχών- 

Δυνατότητα επιλογής 

διαφορετικού επαγγέλματος 

(αιτιολόγηση)  

  

ΑΙΣΙΚΜΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΑΓΠΕΠΕΚ 

 

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΕΠΕΙΔΕΚ 

ΔΥΣΔΗΜΕΚ 

 

 

 

ΠΕΜΙΑΠΟ 

ΑΙΥΠΕΡ 

ΕΠΔΕΠΑΠ 

 

ΠΕΜΙΑΠΟ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

 

ΚΑΚΜΙΑΠ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΙΥΠΕΡ 

ΕΠΕΠΔΕΠ 

ΨΥΧΚΑΚΕΠ 

ΚΑΚΑΝΠΟΛ 

19. Αίσθημα επάρκειας για 

την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες 

για επαγγελματική εξέλιξη 

στην εκπαίδευση  

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΜΕΙΑΡΕΥ 

ΑΔΚΡ 

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΕΠ 

ΕΥΚΕΠΔΙΑΔ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΠΔΩΕΠ 

 

 

 

ΑΙΣΕΠΔΥΣ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΓΜΠΡΑΛ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΑΔΚΡ 

ΑΥΞΕΥΚΑΞ 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΥΠΕΚΕΥΚΑΜ 

ΑΔΚΡ 

 

ΑΙΣΕΠΕΠ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΑΔΚΡ 

ΑΥΞΧΡΚΣ 

ΟΙΚΔΕΚΕΠ 

20. Προσδιορισμός αλλαγών 

και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση 

μεγαλύτερης ικανοποίησης 

από το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΠΕΕΥΕΚ 

ΚΑΟΡΕΚΖΗΤ 

ΑΠΓΡΑΦ 

ΕΛΕΚΑΝΠΡ 

ΕΠΔΗΑΙΑΓ 

ΠΡΕΠΒΔΙΥΛ 

ΔΙΜΑΘΕΠΔΙΔ 

ΜΚΑΞΑΠ 

ΜΕΛΚΕΚΠ 

ΔΙΚΔΑΞ 

ΠΕΑΥΑΞΕΚ 

ΑΝΕΚΕΡ 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΑΠΓΡΑΦ 

ΜΕΛΚΕΚΠ 

ΚΑΛΕΠΚΑΤ 

ΚΑΛΣΧΕΡ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΑΝΠΡΕΚ 

ΕΠΕΥΝΜΚΡ 

 

ΜΕΡΟΣ Β. Συγκεντρωτικός πίνακας (Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10) 

 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

18. Αξιολόγηση 

μισθολογικών αποδοχών- 

Δυνατότητα επιλογής 

διαφορετικού επαγγέλματος 

(αιτιολόγηση)  

  

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠΠΥ 

ΕΠΤΕΧΕΠ 

ΕΠΔΕΠΑΠ 

ΑΝΜΙΣΑΠ 

ΥΨΚΔΑΝ 

ΕΠΕΠΔΕΠ 

ΔΥΣΑΒΔ 

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΑΝΣΥΜ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΜΕΙΠΕΜ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΑΓΠΕΠΕΚ 
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ΨΥΧΕΠ   

19. Αίσθημα επάρκειας για 

την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες 

για επαγγελματική εξέλιξη 

στην εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ 

ΠΡΟΡΜΑΚΕΜ 

ΠΕΡΔΕΞΕΚ 

ΕΠΘΜΕΤΠ 

ΑΙΣΕΠΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΠΡΑΝΑΠΚ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΜΕΙΑΡΕΥ 

ΑΔΚΡ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

 

 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΑΓΜΠΡΑΛ 

ΑΔΚΡ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΠΔΩΕΠ 

ΑΝΑΠΣΥΝ 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΕΛΕΝΕΚΠ 

ΕΠΣΕΝΤΕΧ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΥΠΑΝΕΚΠ 

ΑΔΚΡ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΕΛΠΡΔΙΔ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΙΕΠΓΝΑΝ 

ΑΔΔΙΕΙΜΠ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΑΔΚΡ 

ΑΔΔΙΑΜΡ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΑΝΓΝΕΚ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΔΠΔΖΩΣΕ 

ΕΞΠΣΣΧΠ 

20. Προσδιορισμός αλλαγών 

και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση 

μεγαλύτερης ικανοποίησης 

από το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΚΑΛΘΕΚΚ 

ΑΝΤΑΝΕΚΠ 

ΠΕΕΥΕΚ 

ΣΥΝΕΠΚΕ 

ΜΧΡΚΣΕ 

ΑΛΤΡΠΕΚΠΣ 

 

ΙΚΑΝΕΠΕΚ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΠΑΡΔΩΕΣΕ 

ΑΝΠΕΡΧΡΔ 

ΕΠΜΣΧΥΛ 

ΔΙΑΒΙΩΔΙΔ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΕΥΚΕΞΕΠ 

ΕΝΟΡΣΕΜ 

ΠΡΕΚΔΕΙΔΠ 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΦΚΕΠΕΞΕΚ 

 

     Η αξιολόγηση των μισθολογικών αποδοχών από τους συνεντευξιαζόμενους, στο 

μεγαλύτερο μέρος της είναι αρνητική και επικρατούν συναισθήματα δυσαρέσκειας και 

ανασφάλειας. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τις αποδοχές τους μέτριες έως και 

πενιχρές, καθώς αδυνατούν να καλύψουν βασικές οικογενειακές ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά η Ε9 αναφέρει: «Δεν μπορούμε να καλύψουμε με το μισθό μας τις 

ανάγκες της οικογένειας για ένα μήνα, είναι δύσκολα είναι πολύ λίγα» και η Ε8 

συμπληρώνει: «Δεν θα έλεγα πως είμαι ικανοποιημένη από το μισθό, θα μπορούσαμε να 

αμειβόμαστε πολύ καλύτερα… Αλλά αναγκαζόμαστε και συμβιβαζόμαστε με όσα 

έχουμε». Μάλιστα, εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα για τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, καθώς όπως υποστηρίζει η Ε7 το κόστος διαβίωσης είναι υψηλό και 

οι μισθολογικές αποδοχές ανεπαρκείς: «Ειδικά εμείς οι αναπληρωτές καλούμαστε να 

επωμιστούμε ένα κόστος διαβίωσης αρκετά υψηλό…Οπότε θα έλεγα πως είναι 

ανεπαρκείς οι αποδοχές μας για να ανταπεξέλθουμε».  

     Στο ενδεχόμενο επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος, οι περισσότεροι από τους 

ερωτώμενους εκπαιδευτικούς, τοποθετούνται αρνητικά, λόγω της αγάπης για τα παιδιά 

και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά ο Ε1 υποστηρίζει: «Μου αρέσει 
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η δουλειά μου, μου αρέσουν τα παιδιά και… παρ’ όλη την κούραση παίρνεις πολλά από 

τα παιδιά…. Σε ανανεώνουν… αρκεί να αγαπάς αυτό που κάνεις. Υπάρχουν προβλήματα 

σίγουρα, αλλά δεν θα επέλεγα κάτι άλλο». Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει 

και η επιθυμία για επιλογή διαφορετικού επαγγέλματος, καθώς, σύμφωνα με τους  

συνεντευξιαζόμενους, πρόκειται για ένα κακοπληρωμένο και ψυχοφθόρο επάγγελμα, 

λόγοι οι οποίοι θα τους οδηγούσαν εκτός του εκπαιδευτικού χώρου. Χαρακτηριστικά 

ο Ε5 αναφέρει: «…είναι ψυχοφθόρο επάγγελμα, κακοπληρωμένο και είσαι γενικά 

εκτεθειμένος και καθόλου προστατευμένος από την Πολιτεία. Αν είχαμε μια σωστή 

αντιμετώπιση και μεταχείριση δεν θα το σκεφτόμουν…». Επίσης, παρατηρείται 

δυσαρέσκεια από τη δημόσια εκπαίδευση και εκφράζεται η επιθυμία επιλογής της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης από την Ε2: «…ίσως μια διαφορετική κατεύθυνση. Όχι δηλαδή 

στη δημόσια εκπαίδευση, ίσως… δε ξέρω κιόλας αν θα ήταν καλύτερα ή όχι» ή ενός 

τεχνικού επαγγέλματος από τον Ε6: «Τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου ίσως να 

επέλεγα ένα πιο τεχνικό επάγγελμα, μπορεί και πιο προσοδοφόρο… και αυτό λόγω 

ιδιοσυγκρασίας».  

     Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς, το αίσθημα της επάρκειας 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απαιτήσεων στον εκπαιδευτικό χώρο, 

σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει, ενώ σε άλλες όχι. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί 

που εκφράζουν συναισθήματα επάρκειας, από τη μια πλευρά, βασίζονται στην 

μακροχρόνια εμπειρία τους, γεγονός που τους επιτρέπει την καλύτερη προετοιμασία 

και οργάνωση στη διδασκαλία. Χαρακτηριστικά, ο Ε6 επισημαίνει: «Αρκετά επαρκής. 

Σίγουρα η εμπειρία τόσων χρόνων βοηθά πολύ στο να είσαι περισσότερο 

προετοιμασμένος και οργανωμένος στο να αντιμετωπίσεις ότι προκύπτει». Από την άλλη 

πλευρά, επαρκής αισθάνεται και η Ε10, όσον αφορά την προσωπική κατοχή του 

γνωστικού αντικειμένου της, καθώς όπως υποστηρίζει: «Αρκετά επαρκής… Από θέμα 

γνωστικού αντικειμένου πάρα πολύ».  

     Ωστόσο, οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν πως οι συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές και η 

ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα, δεν αφήνουν τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς να νιώσουν επαρκείς και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. 

Χαρακτηριστικά ο Ε1 αναφέρει: «Επαρκής, δε νιώθω και δε θα νιώσω ποτέ… τα 

πράγματα αλλάζουν , δυσκολεύουν και πρέπει συνεχώς να είμαστε έτοιμοι… πρέπει να 

προσαρμοζόμαστε, παρόλο που σε αγχώνει αυτό». Μάλιστα, αρκετοί από τους 

εκπαιδευτικούς, βιώνουν αισθήματα άγχους καθώς δεν είναι προετοιμασμένοι, γεγονός 
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που απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως υποστηρίζει η Ε8: «…επαρκής τελείως δε 

μπορείς να νιώσεις ποτέ. Γιατί οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται και συνεχώς 

αλλάζουν… Οπότε πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και να έχουμε τα εφόδια να 

ανταπεξέλθουμε. Νιώθω επαρκής αλλά πάντα βρίσκομαι και απροετοίμαστη μπροστά σε 

καινούργια πράγματα». Συνεχή εξέλιξη και προσωπική επιμόρφωση για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων αναφέρει και η Ε4, η οποία επισημαίνει: 

«Προετοιμασμένος δε μπορεί να είναι κανένας, χρειάζεται συνεχή επιμόρφωση, συνεχές 

ψάξιμο… Άρα δεν θα έλεγα πως νιώθω επαρκής, πρέπει να εξελισσόμαστε μαζί με τα 

πράγματα που αλλάζουν».  

     Όσον αφορά τις ευκαιρίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για επιμόρφωση και 

μετεκπαίδευση, οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς εκφράζουν 

συναισθήματα δυσαρέσκειας. Αρχικά, τονίζεται η αισθητή αδιαφορία του κράτους για 

διοργάνωση σεμιναρίων και ευκαιριών για επιμόρφωση, καθώς σύμφωνα με την Ε9 : 

«…είναι αυτό το καθημερινό που ερχόμαστε εδώ και διδάσκουμε τα ίδια πράγματα χωρίς 

να υπάρχει καμία διαφορετική ενημέρωση. Από το κράτος σίγουρα ευκαιρίες δεν 

υπάρχουν», συμφωνώντας με την Ε7 η οποία επισημαίνει: «…το κράτος δε βοηθά 

ιδιαίτερα σε αυτό…οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες». Μάλιστα, αρκετοί είναι οι 

εκπαιδευτικοί που ενώ επιθυμούν τη μετεκπαίδευση και προσωπική τους επιμόρφωση, 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια λόγω του αυξημένου οικονομικού τους 

κόστους, πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, 

προκαλώντας δυσάρεστα συναισθήματα. Χαρακτηριστικά η Ε8 αναφέρει: «Τα 

περισσότερα γίνονται με λεφτά και σε αυτό δυσκολευόμαστε οι περισσότεροι. Ευκαιρίες 

υπάρχουν δηλαδή αλλά θέλει να έχεις και την άνεση να πληρώσεις… Οπότε πιστεύω πως 

οι περισσότεροι μένουν στάσιμοι, χωρίς να το θέλουν» συμφωνώντας με την άποψη της  

Ε2: «…η δυσκολία μου σε αυτά είναι η αμοιβή… τα περισσότερα κοστίζουν κάποια 

χρήματα, τα οποία όταν έχεις οικογένεια και με το μισθό που μας δίνουν…δε φτάνουν. 

Δηλαδή, αν θα ήταν περισσότερα δωρεάν… είναι δηλαδή οικονομικό το θέμα της 

επιμόρφωσης».  

     Συνεπώς, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μεγαλύτερη μέριμνα από την 

Πολιτεία για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση τους, καθώς οδηγούνται σε 

προσωπική αναζήτηση για επαγγελματική εξέλιξη και αναγκαστική αποδοχή των 

συνθηκών, γεγονός που τους επιφορτίζει με άγχος και ελλιπή ενημέρωση στο κομμάτι 

της διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά η Ε9 αναφέρει: «Εγώ προσπαθώ βέβαια στον 
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ελεύθερο μου χρόνο να συμμετέχω σε τέτοιου είδους σεμινάρια αλλά θα μπορούσαν να 

γίνονται αυτά μέσα στο σχολείο γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν τα ξέρουν». Μάλιστα, η 

παρακολούθηση σεμιναρίων και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οδηγεί αρκετές 

φορές σε εξουθενωτικές καταστάσεις τους εκπαιδευτικούς, καθώς σύμφωνα με την 

Ε10: «…και στη διάρκεια της χρονιάς που δίνεις τον εαυτό σου στη διδασκαλία κα τη 

δουλειά σου, είναι λίγο εξουθενωτικό να συνεχίζεις με ένα σεμινάριο». 

     Τέλος, όσον αφορά τον προσδιορισμό των αλλαγών και της βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα τους, επισημαίνεται η αναγκαιότητα μεγαλύτερης μέριμνας από το κράτος 

σε αρκετά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, εκφράζεται η ανάγκη απαλλαγής από αυστηρές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και η επιθυμία για μεγαλύτερη ελευθερία των 

εκπαιδευτικών στην ανάληψη πρωτοβουλιών, με μείωση της σχολικής ύλης και 

πραγματοποίησης βιωματικής διδασκαλίας στα παιδιά. Χαρακτηριστικά, ο Ε1 

αναφέρει: «Νομίζω θα ήθελα μεγαλύτερη προσοχή από το κράτος, περισσότερες 

ευκαιρίες για εμάς τους εκπαιδευτικούς… πρέπει να ξεφύγουμε και λίγο από αυτή τη 

γραφειοκρατία, να κινούμαστε περισσότερο ελεύθερα… θα γλιτώσουμε πολύ άγχος έτσι 

σίγουρα» και η Ε9 συμπληρώνει πως: «Νομίζω πως θα ήθελα περισσότερο χρόνο να 

μπορούμε να κάνουμε πράγματα και εκτός της κλασικής διδασκαλίας…θα ήθελα λίγο 

ελεύθερο χρόνο, λοιπόν, με λιγότερη ύλη για να κάνουμε κάτι βιωματικό στα παιδιά που 

το αγαπάνε πάρα πολύ». Επίσης, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι, επισημαίνουν 

την ανάγκη ύπαρξης ευκαιριών για εξέλιξη και επιμόρφωση, καθώς επίσης και την 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη σωστή διαχείριση ειδικών περιπτώσεων, 

καθώς σύμφωνα με την Ε10: «Το σχολείο μας φιλοξενεί πολλά παιδιά Ρομά… Εγώ όμως 

που τα έχω στην τάξη μου, πολλές φορές δε γνωρίζω πώς να τα διαχειριστώ… Θα ήθελα 

να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και οργάνωση γι’ αυτά τα θέματα και να γίνονται 

σεμινάρια για την προετοιμασία μας».  

     Επιπρόσθετα, το ζήτημα της αξιολόγησης δε φαίνεται να περνά απαρατήρητο από 

αρκετούς εκπαιδευτικούς, καθώς στο πλαίσιο των αλλαγών που θα επιθυμούσαν, 

τονίζουν τη μείωση του κινδύνου της αξιολόγησης και της απόλυσης και την επιθυμία 

δίκαιης διεξαγωγής της διαδικασίας. Χαρακτηριστικά, η Ε3 επισημαίνει: «Θα ήθελα να 

μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αξιολόγησης, της απόλυσης, γιατί έχει γίνει σαν 

τρομοκρατία». Επιπλέον, αρκετοί από τους συνεντευξιαζόμενους επιθυμούν καλύτερες 

μισθολογικές αποδοχές και ικανοποιητικότερες εργασιακές συνθήκες, με αναγνώριση 
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από την κοινωνία του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, ο Ε6 επισημαίνει: «Αυτό που 

θα ήθελα είναι καλύτερες αμοιβές και καλύτερο status  στην σημερινή κοινωνία…» και 

ο Ε5 προσθέτει: «Αυτό που θα ήθελα είναι καταρχήν καλύτερη κατάρτιση από την αρχή 

που ξεκινάμε αυτό το επάγγελμα…εεε… καλύτερους χώρους εργασίας και καλύτερες 

συνθήκες φυσικά. Θα ήθελα καλύτερη πληρωμή και κυρίως ανάδειξη από την Πολιτεία 

του σημαντικού ρόλου του Παιδαγωγού- Δασκάλου». Συμπληρωματικά, ο 

προσδιορισμός της βοήθειας που θεωρείται χρήσιμος από εκπαιδευτικούς ειδικότητας 

και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, προσανατολίζεται σε αλλαγή του τρόπου 

πρόσληψης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, καθώς σύμφωνα με την Ε7: «…το 

κυριότερο… να αλλάξει ο τρόπος που προσλαμβάνονται και τοποθετούνται οι 

αναπληρωτές για παιδιά με ειδικές ανάγκες», ενώ η Ε2 τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 

μιας αίθουσας αγγλικών και διαχωρισμού των μαθητών σε επίπεδα για την άντληση 

μεγαλύτερης ικανοποίησης από το συγκεκριμένο επάγγελμα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «…θα ήθελα να έχω τη δική μου αίθουσα, να μπορώ να διαλέγω τα βιβλία 

που θα κάνω στους μαθητές… και αν θα μπορούσα να έχω τους μαθητές μου σε επίπεδα 

και αυτό θα με διευκόλυνε». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συμπεράσματα  

6.1. Συζήτηση των αποτελεσμάτων  

     Αποτελεί κοινή γνώμη πως η διεξαγωγή και των δέκα συνεντεύξεων αλλά και η 

έκθεση των αποτελεσμάτων σε ένα σχετικά μικρό δείγμα, δε μπορεί να αποτελέσει το 

υπόβαθρο για τη διαμόρφωση καθολικών συμπερασμάτων και απόψεων.  

     Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό πως η μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών ερευνητών, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον όγκο των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 

στο παρελθόν και συνεχίζουν να γίνονται μέχρι και σήμερα. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

μελετήσαμε την επαγγελματική ικανοποίηση υπό το πρίσμα αρκετών παραγόντων που 

την επηρεάζουν, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη των Κουστέλιος και Κουστέλιου 

(2001) πως πρόκειται για μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή και μελετάται με 

βάση πολλά επιμέρους στοιχεία. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στον Κάντα (1998), 

σύμφωνα με τους Warr (1987) και Landy (1989), η επαγγελματική ικανοποίηση δεν 

αποτελεί μια σταθερή κατάσταση και επηρεάζεται από πλήθος διαφορετικών 
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παραγόντων, γεγονός που συμφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συγκεκριμένης 

έρευνας.  

     Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα μελετά την επαγγελματική ικανοποίηση που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο σε σχέση με παράγοντες, όπως είναι οι συνθήκες 

εργασίας, τα μέσα διδασκαλίας, οι μισθολογικές αποδοχές, οι ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη, όσο και σε σχέση με παράγοντες που έχουν σχέση με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, με τους συναδέλφους, τους διευθυντές, 

τους γονείς και τους μαθητές. Αυτός ο τρόπος, συμφωνεί με τη διάκριση του Warr 

(1996) σε εσωτερική και εξωτερική επαγγελματική ικανοποίηση, που μελετά 

αντίστοιχα διαφορετικούς τομείς ικανοποίησης.  

     Αρχικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης  όσον αφορά τις εργασιακές 

συνθήκες. Χαρακτηριστικά, η διδασκαλία πραγματοποιείται σε κτίρια που χρήζουν 

περιποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις και αντικατάστασης, αλλά και σε 

ακατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνεται η 

άποψη του Πασιαρδή (2004), πως για να νιώσει ένας εκπαιδευτικός ικανοποιημένος 

από την εργασία του θα πρέπει να του παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα όσον αφορά 

τις συνθήκες εργασίας. Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται και η έρευνα των Dinham 

και Scott (1998), σύμφωνα με την οποία εκδηλώθηκαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη σχολική υποδομή και τις εργασιακές συνθήκες.  

     Συνεχίζοντας, στη συγκεκριμένη έρευνα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τη 

συνεργατική τους σχέση με τους διευθυντές των σχολείων και την αξιολόγηση των 

προσόντων τους για την κατοχή της διευθυντικής θέσης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι σχέσεις εκπαιδευτικού-διευθυντή εμφανίζονται αρμονικές και 

ενισχύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και το ευχάριστο σχολικό κλίμα. Το 

γεγονός αυτό, συμφωνεί και με την έρευνα των Mcmillan και Xin (1999), σύμφωνα με 

την οποία η διοίκηση του σχολείου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ώστε να 

επιτευχθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

     Ωστόσο, σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, παρατηρείται σημαντική 

επίδραση της διοικητικής πίεσης από τα ανώτερα εκπαιδευτικά όργανα, στη ψυχολογία 

των εκπαιδευτικών. Οι ίδιοι καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
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πορεία, με την τήρηση ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, γεγονός που 

προκαλεί συναισθήματα άγχους και ψυχολογικής πίεσης. Χαρακτηριστική είναι  

έρευνα της Παππά (2006), σύμφωνα με τη οποία το σχολικό περιβάλλον και οι 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος που θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 

στους εκπαιδευτικούς, είναι πιθανόν να αποτελούν την έναρξη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει και την άποψη του Fisher (2010),  

σύμφωνα με τον οποίο η ύπαρξη ικανοποίησης μέσα στον εργασιακό χώρο επηρεάζει 

εξίσου και την επαγγελματική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αλλά και τη ψυχική 

και σωματική τους υγεία.             

     Προχωρώντας πιο πέρα, αρκετοί από τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς 

εκφράζουν συναισθήματα ικανοποίησης όσον αφορά τις συναδελφικές σχέσεις, 

τονίζοντας ωστόσο την ύπαρξη τόσο φιλικών όσο και καθαρά επαγγελματικών 

σχέσεων. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στα σχολεία που 

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τις συναδελφικές σχέσεις, 

υπάρχει και ομαλή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών. Το 

γεγονός αυτό συμπίπτει με την άποψη των Badri et al. (2013), πως οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι εργάζονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, εμφανίζονται ικανοποιημένοι με 

την εργασία τους και παρακολουθούν τους στόχους τους να εξελίσσονται θετικά.  

      Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις με νεότερους 

εκπαιδευτικούς, καθώς με τους παλαιότερους υπάρχει ισορροπία λόγω μακροχρόνιας 

συνεργασίας. Σ’ αυτό το σημείο χαρακτηριστική είναι και η έρευνα της Παπαναούμ 

(2003), σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης καθώς αναγνωρίζουν πλέον τον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο και βρίσκονται σε μια κατάσταση ηρεμίας. Επιπλέον, χαμηλά εμφανίζονται τα 

επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς δεν παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων. 

Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Παπαθωμόπουλου (2015), σύμφωνα με 

τον οποίο παρατηρήθηκαν επίσης χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τις 

ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και την αναγνώριση των προσόντων τους.  

Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, κάποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά σε αυτό 

ενώ για κάποιους άλλους είναι εκτός αρμοδιοτήτων, προκαλώντας πολλές φορές 

συναισθήματα δυσαρέσκειας. Χαρακτηριστικά , σύμφωνα με τις Griva, Panitsidou & 
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Chostelidou (2012), η επαγγελματική ικανοποίηση, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την 

επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας. 

     Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς, βιώνουν 

συναισθήματα ικανοποίησης όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους μαθητές, γεγονός 

που αντιλαμβάνονται από την εκδήλωση των συναισθημάτων τους. Μάλιστα, 

εκφράζουν συναισθήματα ευθύνης για τη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς 

των μαθητών και δηλώνουν γενικότερα ικανοποιημένοι από την προσωπική τους 

προσφορά σε αυτό και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους έργου από τους 

μαθητές τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κάντα (1998), η ψυχολογική σχέση που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί με το επάγγελμα τους, επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις τους με τους 

μαθητές.  Στη ίδια άποψη κατέληξαν και οι Dinham και Scott (όπως αναφέρεται στο 

Mottet et al, 2004), σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση για παράγοντες που σχετίζονταν με τους μαθητές, όπως η τροποποίηση 

συμπεριφορών και η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μαζί τους. Επιπλέον, οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς εκφράζουν συναισθήματα ικανοποίησης όσον 

αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών τους, καταβάλλοντας το μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους, γεγονός που επιβεβαιώνει και την άποψη των  Wright και Custer 

(1998), πως η πρόοδος των μαθητών επηρεάζεται αρκετά από την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και το αντίθετο.  

     Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με τους γονείς δεν δημιουργεί στους 

εκπαιδευτικούς συναισθήματα ικανοποίησης, καθώς τις περισσότερες φορές υπάρχει 

περιορισμένη αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους έργου, αυξημένες απαιτήσεις αλλά 

και αδιαφορία για τη μεταξύ τους επικοινωνία. Το γεγονός αυτό συμφωνεί και με την 

άποψη των Παπάνη και Γιαβρίμη (2007), πως ορισμένες από τις πηγές άγχους των 

εκπαιδευτικών, που είναι δυνατό να τους οδηγήσουν και στην επαγγελματική 

εξουθένωση, είναι οι αυξημένες απαιτήσεις και η πίεση των γονέων.  

     Όσον αφορά τη αξιολόγηση των μισθολογικών αποδοχών, οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς τοποθετούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, καθώς 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε οικογενειακές υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας 

προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση. Το γεγονός αυτό, συμφωνεί και με την 

άποψη της Saiti (2007), σύμφωνα με την οποία η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα 
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τη θέσπιση νόμων και τη μείωση των οικονομικών απολαβών, γεγονός που έχει 

επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός, πως τα χαμηλά επίπεδα της ικανοποίησης 

όσον αφορά τις μισθολογικές αποδοχές εμφανίζονται στην πλειοψηφία των ερευνών 

που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Αυτός είναι και ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους για τους οποίους κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους 

εκπαιδευτικούς, θα επιθυμούσαν την επιλογή διαφορετικού επαγγέλματος. Ωστόσο, η 

αγάπη για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό έργο, οδηγεί τους περισσότερους στην άρνηση 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα 

των  Spear, Goud & Lee (2000), σύμφωνα με τους οποίους η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τα εσωτερικά κίνητρα που τους 

οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος, όπως η αγάπη τους για τη 

διδασκαλία και τα παιδιά, ενώ η δυσαρέσκεια συνδέεται με το φόρτο εργασίας και τις 

μισθολογικές ανταμοιβές.  

     Επιπλέον, παρατηρείται πως τα επίπεδα της ικανοποίησης είναι χαμηλά όσον αφορά 

και τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών αλλά και τις 

παρεχόμενες ευκαιρίες για μετεκπαίδευση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις μειωμένες ευκαιρίες του κράτους αλλά και από 

το αυξημένο χρηματικό κόστος των σεμιναρίων, γεγονός που τους κρατά μακριά από 

την επιμόρφωση. Στο ίδιο συμπέρασμα συμφωνεί και η έρευνα των Αντωνίου, 

Κουρτέση, Κουστέλιο και Παπαϊωάννου (2007), σύμφωνα με τους οποίους όσον 

αφορά τις ευκαιρίες και δυνατότητες ανέλιξης και προαγωγής, η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλους τομείς.  

     Συμπερασματικά, καταλαβαίνουμε πως γενικότερα η επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη έρευνα, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα όσον 

αφορά τις μισθολογικές αποδοχές, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, την 

ανταπόκριση του δήμου σε διάφορες ανάγκες του σχολείου και την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς . Από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση βρίσκεται 

σε μέτρια επίπεδα όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες  και την ικανοποίηση των 

προσωπικών αναγκών, τις κτιριακές υποδομές, την ομαδικότητα για την επίτευξη 

στόχων, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την 

κατανομή των ευθυνών. Ενώ, παρατηρούνται γενικότερα αυξημένα επίπεδα 

ικανοποίησης, όσον αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους, τη 
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συνεργασία με το διευθυντή, τη σχολική επίδοση και την επικοινωνία με τους μαθητές. 

Τέλος, το φύλο των εκπαιδευτικών δε φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, ενώ η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας φάνηκε να 

ασκούν κάποια επίδραση.      

6.2. Περιορισμοί της έρευνας- Μελλοντικές προεκτάσεις  

     Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιπλέον έναυσμα για τη 

διεξαγωγή νέων μελετών, που θα ασχοληθούν και με περισσότερα επιμέρους στοιχεία 

σχετικά με το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Δεδομένου ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι πολυδιάστατος, η έρευνα αυτή μπορεί 

να συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και την 

προσωπική τους εμπειρία από την σχολική καθημερινότητα, γεγονός πολύ σημαντικό 

για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και την ικανοποίηση από το 

συγκεκριμένο επάγγελμα.     

     Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι βασικοί περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας. Αρχικά, το εργαλείο συλλογής δεδομένων, προσανατολίστηκε σε 

συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, γεγονός που σημαίνει πως μελετήθηκε μόνο ένα 

κομμάτι της ικανοποίησης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, σε συγκεκριμένους τομείς. 

Αυτό σημαίνει πως δε μπορούν να διατυπωθούν καθολικά συμπεράσματα για τη 

συνολική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.  

     Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα προσανατολίστηκε αποκλειστικά σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται ο 

εκπαιδευτικός χώρος όλων των βαθμίδων. Από την άλλη πλευρά, το δείγμα της έρευνας 

μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς 

προέρχεται από μια συγκεκριμένη περιοχή, το νομό Κοζάνης. Επιπρόσθετα, κρίνεται 

άξιο αναφοράς πως στο δείγμα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται και νεότεροι 

εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, γεγονός που σημαίνει πως μπορεί να μην 

μπορούν να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά το αίσθημα της ικανοποίησης, καθώς 

βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους.   

     Ακόμη, η παρούσα έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά με βάση την ποιοτική έρευνα και 

την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, γεγονός που δίνει έμφαση στην υποκειμενική 

άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης. 
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     Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι θα ήταν χρήσιμο οι επόμενες έρευνες να 

συμπεριλάβουν επιπλέον θεματικούς άξονες και να εξετάσουν το ζήτημα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών με βάση και άλλους παράγοντες. 

Επιπλέον, θα ήταν ουσιαστικό να μελετηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση όλων των 

βαθμίδων και ειδικοτήτων, προκειμένου να διατυπωθούν γενικευμένα συμπεράσματα, 

ώστε να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ζωής. Μάλιστα, η έρευνα θα 

μπορούσε να συνεχιστεί με μεγαλύτερο δείγμα πανελλαδικά και να γίνει συσχετισμός 

των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα προκαλούσε και μια συγκριτική μελέτη 

σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο σε μελλοντικές έρευνες να 

αξιοποιηθεί και η ποσοτική έρευνα για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

8.1. Παραχωρητήριο 

     Δια του παρόντος παραχωρώ στην ερευνήτρια Κόρδα Ελισάβετ την ηχογραφημένη 

μαρτυρία μου και τα συνοδευτικά τεκμήρια, για τις ανάγκες της έρευνας επί του 

θέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Οργάνωση και Διοίκηση 

της Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτική Ηγεσία’, για την εκπόνηση της διπλωματικής της 

εργασίας. Η ερευνήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για μη κερδοσκοπικούς, 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένου και σε CD και του Διαδικτύου), σε διαλέξεις, σε ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές εκπομπές και σε μουσειακές εκθέσεις.   

Περιορισμοί  

☐  Κανένας προσωπικός περιορισμός  

☐  Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου 

☐  Επιθυμώ τη χρήση της συνέντευξης μου μόνο μετά από … χρόνια 

☐  Άλλο ………………………………………………………………. 

 

Όνομα του αφηγητή 

Διεύθυνση και τηλ. του αφηγητή 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

 

 

Εκ μέρους της ερευνήτριας  

Όνομα 

Ημερομηνία 

Υπογραφή 
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8.2. Τεχνικό εργαλείο συνέντευξης (πρωτόκολλο)  

Ερευνητικά 

ερωτήματα  

Θεματικοί άξονες Ερωτήσεις συνέντευξης 

  ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως 

εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως 

εκπαιδευτικός στο 

συγκεκριμένο σχολείο; 

 Ποια ακριβώς είναι τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 

σας; 

 

Α. Πώς βιώνουν 

οι εκπαιδευτικοί 

την ικανοποίηση 

από το χώρο και 

τις συνθήκες 

εργασίας τους; 

 

 

 

 

 Ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών από το 

χώρο και τις 

συνθήκες εργασίας  

 

 

 

 

 

1.1. Ποια είναι η άποψη σας για την 

κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

1.2. Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων 

των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

1.3. Πώς αξιολογείτε τα μέσα 

διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

1.4. Ποια είναι η άποψη σας για τις 

συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο 

σχολικό χώρο; 

1.5. Πώς θα χαρακτηρίζατε, 

γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες 

ως προς την ικανοποίηση των 

προσωπικών σας αναγκών ως 

εκπαιδευτικός;  

Β. Πώς 

νοηματοδοτούν 

οι εκπαιδευτικοί 

τα ζητήματα που 

τους 

απασχολούν 

σχετικά με τη 

διοικητική 

οργάνωση του 

σχολείου και 

πόσο 

ικανοποιημένοι 

νιώθουν;  

Νοηματοδότηση και 

ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών 

σχετικά με τα 

ζητήματα που 

αφορούν τη 

διοικητική οργάνωση 

του σχολείου 

2.1. Πώς θα αξιολογούσατε τα 

προσόντα και τις ικανότητες του 

Διευθυντή σας; 

2.1.1. Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει 

στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες 

λειτουργίας του; 

2.1.2. Είστε ευχαριστημένος από τη 

συνεργατική σας σχέση με το 

Διευθυντή; 

2.2. Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  

σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά 

έξοδα του σχολείου; 

2.3. Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο 

Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 
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2.4. Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η 

διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Γ. Πώς βιώνουν 

οι εκπαιδευτικοί 

την ικανοποίηση 

από τις 

συναδελφικές 

σχέσεις; 

Ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών από 

τις σχέσεις τους με 

τους συναδέλφους  

 

3.1. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις 

διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

3.2. Θεωρείτε πως πραγματοποιείται 

μια κοινή προσπάθεια για την επίτευξη 

στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

3.3. Είστε ικανοποιημένος από τη 

δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

3.4. Πώς θα χαρακτηρίζατε την 

κατανομή των ευθυνών στο σχολείο 

που υπηρετείτε; 

3.4.1. Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη 

η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών; 

Δ.   Πώς 

παράγεται το 

αίσθημα της 

ικανοποίησης 

από τις σχέσεις 

των 

εκπαιδευτικών 

με τους μαθητές 

τους και τους 

γονείς αυτών; 

Ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών από 

τις σχέσεις τους με 

τους μαθητές τους 

και τους γονείς αυτών  

4.1. Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε 

την αναγνώριση της δουλειάς σας από 

τους μαθητές; 

4.1.1. Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο 

ικανοποιημένος νιώθετε από αυτό;  

4.1.2. Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη 

σχολική επίδοση των μαθητών σας; 

4.2. Είστε ευχαριστημένος από τη 

συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών σας; 

4.2.1. Θεωρείτε πως υπάρχει 

αναγνώριση του έργου που προσφέρετε 

από τους γονείς των μαθητών σας; 

Ε. Πώς 

νοηματοδοτούν 

οι εκπαιδευτικοί 

την επιλογή τους 

να ασκήσουν το 

συγκεκριμένο 

επάγγελμα και 

πόσο 

ικανοποιημένοι 

νιώθουν από 

αυτό;    

Αίσθημα 

ικανοποίησης από 

την επιλογή του 

επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού 

5.1. Πώς θα αξιολογούσατε τις 

μισθολογικές αποδοχές σας; 

5.2. Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε 

να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις και 

τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

5.3. Θεωρείτε πως παρέχονται οι 

κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική 

εξέλιξη και συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση; 

5.4. Αν είχατε τη δυνατότητα, θα 

επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 
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5.5. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι 

είδους βοήθεια ή αλλαγή θα 

θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 
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8.3. Ατομικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων  

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

Συνεντευξιαζόμενος 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 39 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 14 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 11 έτη 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Διδασκαλία, υπεύθυνος 

τάξης, διοργάνωση εορτών, ανάληψη εφημεριών στα 

διαλείμματα, ενασχόληση με τα παιδιά 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΣΤΣΠΑΚ= Στέγαση του σχολείου σε παλιό κτίριο  

ΠΡΘΥΓΧ= Προβλήματα θέρμανσης και υγρασίας το χειμώνα  

ΑΝΣΜΑΘ= Ανθυγιεινές συνθήκες για τους μαθητές 

ΚΑΚΦΑΙΘ= Κακός φωτισμός αιθουσών 

ΥΠΣΠΠΟΡΘΡ= Ύπαρξη σπασμένων πορτών και θρανίων  

ΑΚΚΤΦΙΛΠ= Ακατάλληλο κτίριο για τη φιλοξενία παιδιών 

ΠΡΦΡΕΚΣΥΝΣΧ= Προσωπική φροντίδα των 

εκπαιδευτικών για τη συντήρηση του σχολείου  

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΠΡΧΗΥ= Πρόχειρος χώρος για τους Η/Υ  

ΑΠΧΣΧΓΠΡ= Απουσία χώρου για τις σχολικές γιορτές και 

πρόβες  

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας  

 

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ= Ελλιπή μέσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΥΕΚΠ= Χρήση Η/Υ από εκπαιδευτικούς  

ΑΠΗΥΣΧ= Απουσία Η/Υ στο σχολείο  

ΕΛΕΞΠΕΙΡ= Έλλειψη εξοπλισμού για πραγματοποίηση 

πειραμάτων 

ΑΥΤΕΦ= Αυτοσχέδιες εφευρέσεις  

ΑΧΔΙΑΠΙ=Αχρησιμοποίητοι διαδραστικοί πίνακες (λόγω 

δυσκολίας στη χρήση)   

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΥΠΑΤΖΜΑΘ= Ύπαρξη ατυχημάτων λόγω ζωηρών μαθητών 

ΚΛΠΑΥ= Κλειδωμένες πόρτες στην αυλή  

ΥΠΚΙΝΠΑΚ= Ύπαρξη κινδύνων λόγω παλιού κτιρίου  

 

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ= Αναγκαστική αποδοχή των συγκεκριμένων 

εργασιακών συνθηκών από τους εκπαιδευτικούς  

ΕΠΕΚΕΞΤΕΧ= Επιθυμία των εκπαιδευτικών για εξέλιξη και 

τεχνολογία  

ΑΝΑΠΡΕΞ= Ανικανοποίητη η ανάγκη για πρόοδο και 

προσωπική εξέλιξη 

ΜΕΡΣΥΝ= Μέτριες εργασιακές συνθήκες   

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΙΚΠΡΔΙΕ= Ικανοποιητική προσπάθεια του Διευθυντή 

ΑΞΙΚΔΙΕ= Αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων του Διευθυντή  

ΚΟΡΔΣΧΖ= Κατάλληλος για την οργάνωση και διευθέτηση 

σχολικών ζητημάτων  

ΧΡΕΜΣΧΧ= Χρόνια εμπειρία στο σχολικό χώρο 

ΘΕΤΑΞΔΙΕ= Θετική αξιολόγηση Διευθυντή 

ΑΠΑΥΣΚΑ= Απουσία αυστηρών κανόνων  

ΘΕΤΣΧΚΛ= Θετικό σχολικό κλίμα  

ΕΝΕΠΔΙΕΕΚ= Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ 

Διευθυντή και εκπαιδευτικών 

ΥΛΕΝΔΙΕ= Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών από το 

Διευθυντή     
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7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΕΠΠΡΦΕΠ= Επίλυση προβλημάτων σε φιλικό επίπεδο  

ΑΠΙΔΙΕΕΚ= Απουσία ιεραρχίας Διευθυντή και 

εκπαιδευτικού  

ΟΜΕΠΔΙΑ= Ομαλή επίλυση διαφωνιών  

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΑΔΚΑΝΣΧ= Αδυναμία κάλυψης όλων των αναγκών του 

σχολείου  

ΑΝΧΡΠ= Ανεπαρκή χρηματικά ποσά  

ΕΝΣΧΤΔΩΡ= Ενίσχυση του σχολικού ταμείου από δωρητές  

ΠΡΣΕΠΧΡ= Προσπάθεια για τη σωστή επένδυση των 

χρημάτων  

ΑΞΧΡΕΝΣΧ= Αξιοποίηση των χρημάτων σε χρήσιμες 

ενέργειες για το σχολείο  

 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

 

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο  

ΑΔΚΑΝΔΥΠ=Αδυναμία κάλυψης των αναγκών από 

δημόσιες υπηρεσίες  

ΣΥΝΠΡ= Συνεχιζόμενη ύπαρξη προβλημάτων  

ΜΕΡΥΛΑΙΤ= Μερική υλοποίηση αιτημάτων  

 

 

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ=Σημαντική επίδραση της διοικητικής 

πίεσης στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  

ΑΔΕΠΕΚ= Αδυναμία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών 

(άγχος) 

ΤΗΡΧΡΟΝ= Τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

(άγχος και εξουθένωση) 

ΤΕΝΣΕΚΠΟΡ= Τήρηση εντολών και συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής πορείας (άγχος και εξουθένωση)   

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΔΙΑΕΝΤΕΚ= Διαφωνίες και εντάσεις με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς  

ΥΠΦΙΛΣΧ= Ύπαρξη φιλικών σχέσεων 

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ= Καλύτερες σχέσεις με παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς  

ΠΡΣΥΝΣΥΝ= Προβλήματα στη συνεργασία με νέους 

συναδέλφους  

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές (αλλά όχι άριστες) διαπροσωπικές 

σχέσεις  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΣΥΖΕΠΣΟΖΗ= Συζήτηση για την επίλυση σοβαρών 

ζητημάτων  

ΚΟΙΠΜΣΧ= Κοινή πορεία από τα μέλη του σχολείου  

 

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΕΜΣΥΖΣΥΝ= Έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία 

ΑΝΑΠΕΚΔΙΕ= Αναζήτηση απόψεων των εκπαιδευτικών 

από το Διευθυντή  

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ= Αδυναμία συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

σε ορισμένες αποφάσεις  

ΜΕΠΕΚΣΥΛΑΠ= Μειωμένη επιθυμία του εκπαιδευτικού 

για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων   

 

 

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΜΑΓΣΚΕΥ= Μείωση του άγχους από τη σωστή κατανομή 

των ευθυνών  

ΥΠΑΜΑΔΕΚ= Ύπαρξη αμέτοχων και αδιάφορων 

εκπαιδευτικών  

ΑΝΚΑΤΕΥ= Άνιση κατανομή ευθυνών 

ΑΥΚΑΓΦΕΡ=Αύξηση κούρασης και άγχους λόγω φόρτου 

εργασίας  

ΑΤΑΠΕΚΤΑΞ= Ατομικές αποφάσεις εκπαιδευτικών για την 

τάξη τους 

ΑΝΔΑΠΣΥΝ= Αναζήτηση διαφορετικών απόψεων μέσω της 

συνεργασίας  

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών  

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΕΥΔΚΣΥΜΑΘ= Ευθύνη για τη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών 

ΨΥΑΛΜΑΘ= Ψυχολογική αλληλεπίδραση με τους μαθητές  

ΑΝΑΡΝΣΥΜ= Αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών  

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ= Διαφορετικές δυνατότητες κάθε μαθητή  

ΙΚΠΡΜΑΘ= Ικανοποίηση από την προσπάθεια των μαθητών 

 

 

ΣΥΝΓΕΞΜΑΘ= Συνεργασία με τους γονείς για την εξέλιξη 

των μαθητών  
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16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΥΠΠΡΓΣΧΘ= Ύπαρξη προβλημάτων με τους γονείς για 

σχολικά θέματα  

ΔΥΣΥΓΟ= Δυσαρέσκεια από τη συνεργασία με τους γονείς  

ΠΑΝΕΡΕΚΓ= Περιορισμένη αναγνώριση του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΑΙΣΙΚΜΑΠ= Αίσθημα ικανοποίησης από τις μισθολογικές 

αποδοχές 

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

ΑΓΠΕΠΕΚ= Αγάπη για τα παιδιά και το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  

ΑΝΠΡΝΔΕ= Ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ= Απαιτήσεις για συνεχή εξέλιξη και 

προσωπική προσπάθεια  

ΜΕΙΑΡΕΥ= Μειωμένος αριθμός ευκαιριών 

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΜΕΓΜΕΚΡ= Μεγαλύτερη μέριμνα από το κράτος 

ΠΕΕΥΕΚ= Περισσότερες ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς  

ΚΑΟΡΕΚΖΗΤ=Καλύτερη οργάνωση εκπαιδευτικών 

ζητημάτων  

ΑΠΓΡΑΦ= Απαλλαγή από τη γραφειοκρατία  

ΕΛΕΚΑΝΠΡ= Ελευθερία εκπαιδευτικών για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών   

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

Συνεντευξιαζόμενος 2  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα   

Ηλικία: 48 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 20 έτη  

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 10 έτη 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός αγγλικών  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΜΕΚΑΚΤ= Μέτρια κατάσταση κτιρίου  

ΕΥΡΣΧ= Ευρύχωρο σχολείο 

ΑΝΣΥΝ= Ανάγκη συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων  

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ= Διαμόρφωση σχολικής αίθουσας ως 

γυμναστήριο 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ= Αρκετά ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΧΡΠΡΗΥΤΑ= Χρήση προτζέκτορα και Η/Υ σε κάποιες 

τάξεις  

ΣΥΟΙΚΣ= Συμβιβασμός λόγω οικονομικών συνθηκών  

ΠΕΡΒΕ= Περιθώρια βελτίωσης  

ΧΡΔΙΑΠΙΝ= Χρήση διαδραστικού πίνακα  

 

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΚΛΠΑΥ= Κλειδωμένες πόρτες στην αυλή  

ΚΛΑΙΘΔΙΑ= Κλειδωμένες αίθουσες στα διαλείμματα 

ΣΥΜΑΘΧΣΧ= Συγκέντρωση μαθητών σε μεγάλο χώρο του 

σχολείου  

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΕΡΝΟΣΣΧ= Εργασία νοσοκόμας στο σχολείο 

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ= Ικανοποιητικές συνθήκες ασφάλειας των 

μαθητών  

 ΜΕΡΣΥΝ= Μέτριες εργασιακές συνθήκες   

ΕΠΔΙΑΤΑΓ= Επιθυμία διαμόρφωσης τάξης αγγλικών  
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5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΑΠΠΡΧΕΚ= Απουσία προσωπικού χώρου εκπαιδευτικού  

ΔΥΣΑΠΙΔΕΡΣΥ= Δυσαρέσκεια από την απουσία ιδανικών 

εργασιακών συνθηκών   

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΕΚΤΥΠΡΔΙΕ= Εκτίμηση τυπικών προσόντων Διευθύντριας  

ΧΡΕΜΣΧΧ= Χρόνια εμπειρία στο σχολικό χώρο 

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ= Εργασία Διευθύντριας ως σύμβουλος 

ΔΡΑΧΑΡΔΙΕ= Δραστήριος χαρακτήρας Διευθύντριας   

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΠΡΕΠΠΑΙ= Προσωπική επαφή με τα παιδιά   

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

τη Διευθύντρια 

ΕΝΠΡΕΚ= Ενδιαφέρον για τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών   

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ= Μη συμμετοχή σε οικονομικά ζητήματα του 

σχολείου 

ΑΓΤΡΑΞΧ= Άγνοια τρόπου αξιοποίησης των χρημάτων  

ΑΝΧΡΠ= Ανεπαρκή χρηματικά ποσά  

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο  

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ= Δυσκολία υλοποίησης αιτημάτων 

συντήρησης 

 

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ=Σημαντική επίδραση της διοικητικής 

πίεσης στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  

ΑΙΣΠΙΚΡΣΥ= Αίσθημα πίεσης από την κριτική των 

συναδέλφων  

ΚΑΠΡΠΡΟΒ= Καταπίεση των προσωπικών προβλημάτων  

ΑΥΑΓΣΧ= Αυξημένο άγχος στο σχολικό χώρο  

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές διαπροσωπικές σχέσεις  

ΕΠΣΧΕΚΠ= Επαγγελματικές σχέσεις με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς  

ΥΛΕΠΣΤ= Υλοποίηση επιθυμητών στόχων 

ΚΑΛΣΥΝΕΚ= Καλή συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών  

 

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΕΜΣΥΖΣΥΝ= Έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία 

ΚΑΘΣΥΛΑΠ= Καθολική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  

ΔΗΜΣΧ= Δημοκρατικό σχολείο 

ΣΥΝΣΟΒΘ= Συνελεύσεις για σοβαρά θέματα  

ΔΙΑΖΗΔΙ= Διαχείριση απλών ζητημάτων από τη 

Διευθύντρια 

ΕΜΔΥΕΚΖ= Εμπλοκή δυναμικών εκπαιδευτικών σε όλα τα 

ζητήματα  

ΨΗΦΕΚΛΑΠ= Ψηφοφορία εκπαιδευτικών για λήψη 

αποφάσεων   

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΑΔΚΑΤΕΥ= Άδικη κατανομή ευθυνών  

ΑΝΕΥΕΚ= Ανάληψη ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς  

ΥΠΑΜΑΔΕΚ= Ύπαρξη αμέτοχων και αδιάφορων 

εκπαιδευτικών  

ΔΙΑΡΣΥΝ= Διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων μέσω συνέλευσης 

ΑΠΕΠΣΥΝ= Απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΕΜΜΑΘΦΡ= Έμφαση των μαθητών στα φροντιστήρια  

ΔΚΑΠΠΡΕΚ= Δυσκολία κατανόησης των αποτελεσμάτων 

της προσπάθειας του εκπαιδευτικού (λόγω φροντιστηρίων)  

ΑΝΕΚΕΜΑΘΦΡ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από 

μαθητές που δεν πηγαίνουν φροντιστήριο 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ= Συμβολή στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών    

ΨΥΑΛΜΑΘ= Ψυχολογική αλληλεπίδραση με τους μαθητές  

ΑΝΤΟΙΚΠΕ= Αντιπαραθέσεις με το οικογενειακό 

περιβάλλον  

ΔΙΧΠΟΙΚΣΧ= Διχασμός των παιδιών ανάμεσα στην 

οικογένεια και το σχολείο  

 

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

 

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ= Ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από την 

προσωπική του προσπάθεια  

ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  

ΔΥΣΕΛΧΡΒΥΛ= Δυσαρέσκεια από την έλλειψη χρόνου, 

βιβλίων και υλικού  
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16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΑΠΣΤΣΧΓ= Απουσία στενών σχέσεων με τους γονείς  

ΑΔΓΕΚΕΙΔ= Αδιαφορία γονέων για εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας  

ΕΠΓΜΑΚΠΣΧ= Επικοινωνία με τους γονείς λόγω 

μακροχρόνιας παραμονής στο συγκεκριμένο σχολείο 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ= Περιορισμένη αναγνώριση του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΜΕΜΙΣΑΠ= Μέτριες μισθολογικές αποδοχές  

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

ΕΠΕΙΔΕΚ= Επιθυμία επιλογής ιδιωτικής εκπαίδευσης  

ΔΥΣΔΗΜΕΚ= Δυσαρέσκεια από τη δημόσια εκπαίδευση  

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ= Αίσθημα επάρκειας στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΝΠΡΕΠ= Ανάγκη προσωπικής επιμόρφωσης  

ΕΥΚΕΠΔΙΑΔ= Ευκαιρίες για επιμόρφωση μέσω του 

διαδικτύου  

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ= Αδυναμία παρακολούθησης σεμιναρίων 

λόγω οικονομικών δυσκολιών 

ΑΠΔΩΕΠ= Απουσία δωρεάν επιμορφώσεων   

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΕΠΔΗΑΙΑΓ= Επιθυμία δημιουργίας αίθουσας αγγλικών  

ΠΡΕΠΒΔΙΥΛ= Προσωπική επιλογή βιβλίων και διδακτικού 

υλικού  

ΔΙΜΑΘΕΠΔΙΔ= Διαχωρισμός μαθητών σε επίπεδα για τη 

διευκόλυνση της διδασκαλίας  

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 3  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 21 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 4 έτη 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνη πρωτοκόλλου, διοργάνωση εορτών και 

εκδηλώσεων, φροντίδα και καθαριότητα σχολικού χώρου  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΚΑΚΤΠΒΕ= Καλό κτίριο με περιθώρια βελτίωσης  

ΙΚΚΤΥΠ= Ικανοποιητικές κτιριακές υποδομές  

ΑΝΣΥΝ= Ανάγκη συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΜΕΚΣΧΑΙΘ= Μέτρια κατάσταση σχολικών αιθουσών  

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΕΛΧΓΥΜ= Έλλειψη χώρου γυμναστηρίου  

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ= Αρκετά ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΧΡΠΡΗΥΤΑ= Χρήση προτζέκτορα και Η/Υ σε κάποιες 

τάξεις  

ΧΡΔΙΑΠΟΛ= Χρήση διαδραστικού πίνακα στο ολοήμερο  

ΑΙΙΚΜΔΙ= Αίσθημα ικανοποίησης από τα μέσα διδασκαλίας   

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΑΓΑΠΑΤ= Άγχος για την αποφυγή ατυχημάτων  

ΑΥΚΙΜΣΧ= Αύξηση κινδύνων λόγω μικρών σχολικών 

χώρων  

ΣΥΜΑΘΔΙΑ= Συνωστισμός μαθητών στα διαλείμματα  

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΜΕΡΣΥΝ= Μέτριες εργασιακές συνθήκες   

ΔΕΒΕΡΣΥΝ= Δυνατότητα και επιθυμία βελτίωσης 

εργασιακών συνθηκών  

ΜΕΡΙΚΠΡΑ= Μερική ικανοποίηση προσωπικών αναγκών  
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Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΑΡΠΑΙΚΔΙΕ= Άριστη παιδαγωγική κατάρτιση Διευθύντριας  

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ= Εργασία Διευθύντριας ως σύμβουλος 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ= Κατάλληλη για τη σωστή διαχείριση της 

διευθυντικής θέσης 

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ= Θέσπιση και τήρηση κανόνων από τους 

εκπαιδευτικούς 

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

τη Διευθύντρια 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ= Ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών  

ΣΠΥΠΔΠΡ= Σπάνια ύπαρξη διαφωνιών και προβλημάτων  

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΣΔΙΑΧΡ= Σωστή διαχείριση των χρημάτων  

ΕΝΟΙΚΑΜΑΘ= Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μαθητών  

ΚΑΑΝΣΧ= Κάλυψη αναγκών του σχολείου  

ΑΝΧΡΠ= Ανεπαρκή χρηματικά ποσά 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο  

ΥΠΑΝΑΙΤ= Ύπαρξη ανικανοποίητων αιτημάτων  

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΕΥΧΣΧΚΛ= Ευχάριστο σχολικό κλίμα  

ΠΛΑΠΑΝΔΙ= Πλήθος απαιτήσεων από την ανώτερη 

διοίκηση  

ΤΗΡΧΡΟΝ= Τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

(άγχος και εξουθένωση) 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές διαπροσωπικές σχέσεις  

ΑΠΑΝ= Απουσία αντιπαλότητας  

ΑΜΒΟΕΚ= Αμοιβαία βοήθεια εκπαιδευτικών  

ΣΥΝΕΚΑΝΑΠ= Συνεργασία εκπαιδευτικών και ανταλλαγή 

απόψεων  

ΥΠΑΜΕΚ= Ύπαρξη αμέτοχων εκπαιδευτικών  

ΚΠΡΟΡΕΚ= Κοινή προσπάθεια ορισμένων εκπαιδευτικών  

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΙΚΣΥΜΛΑ= Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων  

ΛΗΑΠΛ=Λήψη αποφάσεων από την πλειοψηφία   

ΣΥΜΕΚΛΑ= Συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων  

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΑΝΚΑΤΕΥ= Άνιση κατανομή ευθυνών 

ΠΡΜΑΝΕΥ= Προσωπική μέριμνα για την ανάληψη ευθυνών  

ΑΙΣΕΚ= Αίσθημα εκμετάλλευσης  

ΑΠΕΠΣΥΝ= Απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία 

ΑΤΠΡΕΚ= Ατομικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

ΜΕΣΥΣΑΝΠΡ= Μερική συμμετοχή στη συλλογική 

ανάληψη πρωτοβουλιών  

ΕΞΕΚΣΥΝΕΠ= Εξέλιξη εκπαιδευτικών μέσω της 

συνεργασίας και επικοινωνίας   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΠΡΕΞΣΤΠΡ= Προσπάθεια εξάλειψης στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων  

ΔΡΣΥΕΚΠ= Δράσεις και συμβουλές εκπαιδευτικών  

ΙΚΣΔΙΜΑΣΥ= Ικανοποίηση από τη συμβολή στη 

διαμόρφωση της μαθητικής συμπεριφοράς 

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

ΑΡΙΚΣΧΕΠ= Αρκετή ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση  

ΣΤΒΕΜΑΘ= Σταδιακή βελτίωση των μαθητών 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων   

ΑΝΕΚΕΡΓ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΠΕΜΙΑΠΟ= Πενιχρές μισθολογικές αποδοχές  

ΑΙΥΠΕΡ= Αίσθημα υποτίμησης εργαζομένων  

ΕΠΔΕΠΑΠ= Επιθυμία επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 
λόγω απολαβών  

 ΑΙΣΕΠΔΥΣ= Αίσθημα επάρκειας αλλά με δυσκολίες  
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18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΓΜΠΡΑΛ= Άγχος και μεγαλύτερη προσπάθεια λόγω των 

αλλαγών  

ΠΡΑΝΕΠΕΞ= Προσωπική αναζήτηση για επαγγελματική 

εξέλιξη  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΑΥΞΕΥΚΑΞ= Αύξηση ευκαιριών λόγω αξιολόγησης  

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

ΜΚΑΞΑΠ= Μείωση κινδύνου αξιολόγησης και απόλυσης  

ΜΕΛΚΕΚΠ= Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων των 

εκπαιδευτικών  

ΔΙΚΔΑΞ= Δίκαιη διεξαγωγή αξιολόγησης  

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

Συνεντευξιαζόμενος 4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 44  

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 18 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 11 έτη 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός Γ΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνη βιβλιοθήκης  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΠΑΚΤΠΒΕ= Παλιό κτίριο με περιθώρια βελτίωσης  

ΑΝΣΥΝ= Ανάγκη συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

ΔΙΑΛΚΥ= Διακοπή λειτουργίας κυλικείου  

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΕΝΔΤΑΦΑΣ= Ενόχληση διπλανών τάξεων λόγω φασαρίας  

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ= Ελλιπή μέσα διδασκαλίας 

ΑΠΗΥΣΧ= Απουσία Η/Υ στο σχολείο 

ΣΥΟΙΚΣ= Συμβιβασμός λόγω οικονομικών συνθηκών  

ΠΕΡΒΕ= Περιθώρια βελτίωσης  

 

 

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΑΠΚΥΜΑΠΟΡ= Απαγόρευση κυκλοφορίας μαθητών στους 

πάνω ορόφους  

ΚΛΠΑΥ= Κλειδωμένες πόρτες στην αυλή 

ΥΠΘΥΡ= Ύπαρξη θυροτηλέφωνου   

ΚΛΑΙΘΔΙΑ= Κλειδωμένες αίθουσες στα διαλείμματα 

ΔΥΔΙΣΧΣΕΠ= Δύσκολη διαμόρφωση σχολείου για σωστή 

επίβλεψη  

ΜΟΠΕΠΕΚ= Μειωμένη οπτική επαφή επιβλεπόντων 

εκπαιδευτικών  

ΑΔΕΛΠΕΡ= Αδυναμία ελέγχου όλων των περιστατικών  

 

 

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ= Αναγκαστική αποδοχή των συγκεκριμένων 

εργασιακών συνθηκών από τους εκπαιδευτικούς  

ΕΠΕΚΔΥΣ= Επιβάρυνση εκπαιδευτικών λόγω δυσκολιών 

(βιβλία, έλλειψη δασκάλων) 

ΜΕΡΣΥΝ= Μέτριες εργασιακές συνθήκες   

ΠΒΕΡΣΔΙΕ= Περιθώρια βελτίωσης εργασιακών συνθηκών 

με περισσότερες διευκολύνσεις   

ΜΕΡΙΚΠΡΑΝ= Μερική ικανοποίηση προσωπικών αναγκών  

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

ΟΡΓΔΙΕ= Οργανωτική διευθύντρια  

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ= Κατάλληλη για τη σωστή διαχείριση της 

διευθυντικής θέσης 

ΙΚΔΙΑΠ= Ικανότητα διαπραγμάτευσης 
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6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΥΛΑΙΤΣΧ= Υλοποίηση αιτημάτων του σχολείου  

ΘΕΤΣΧΚΛ= Θετικό σχολικό κλίμα  

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΛΕΣΧΚΑΝ= Λειτουργία σχολείου βάσει κανονισμών   

 

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΨΣΥΝ= Άψογη συνεργασία  

ΙΚΑΙΤΗΕΚ= Ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών  

ΔΙΑΚΑΛΣΧ= Διατήρηση καλών σχέσεων  

ΑΠΠΡΑΝΤ= Αποφυγή προστριβών και αντιπαλοτήτων  

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

τη Διευθύντρια 

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΣΔΙΑΧΡ= Σωστή διαχείριση των χρημάτων  

ΔΙΧΡΣΥΝΣΧ= Διάθεση χρημάτων για συντήρηση του 

σχολείου  

ΔΙΧΡΝΜΔΙ= Διάθεση χρημάτων για νέα μέσα διδασκαλίας  

 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

 

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο  

ΥΛΑΙΤΣΠΡ= Υλοποίηση αιτημάτων με σειρά 

προτεραιότητας  

ΓΡΑΝΣΟΖ= Γρήγορη ανταπόκριση σε σοβαρά ζητήματα 

ΑΝΚΒΑΝΣΧ= Ανταπόκριση στην κάλυψη βασικών αναγκών 

σχολείου   

 

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΔΙΑΧΑΓΔΙΕ= Διαχείριση αγχωτικών καταστάσεων από το 

διευθυντή  

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ= Μετάδοση άγχους από το Διευθυντή στους 

εκπαιδευτικούς  

ΑΝΣΩΔΙ= Ανάγκη σωστής διοίκησης  

ΑΠΑΓΣΣΧ= Απουσία άγχους στο συγκεκριμένο σχολείο  

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΑΡΣΥΣΧ= Άριστες συναδελφικές σχέσεις  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων  

ΥΠΦΙΛΣΧ= Ύπαρξη φιλικών σχέσεων 

ΕΠΣΧΕΚΠ= Επαγγελματικές σχέσεις με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΕΠΑΝΤΑΠ= Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων  

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΣΥΛΑΠ= Συλλογικές αποφάσεις  

ΕΣΥΛΑΠΕΚ= Ευκαιρία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

ΕΛΕΚΑΠ= Ελεύθερη έκφραση απόψεων  

ΔΥΝΑΠΛΑΠ= Δυνατότητα αποχής από τη λήψη αποφάσεων   

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΑΝΚΑΤΕΥ= Άνιση κατανομή ευθυνών 

ΠΡΜΑΝΕΥ= Προσωπική μέριμνα για την ανάληψη ευθυνών  

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών  

ΟΜΔΕΚ= Ομαδική δουλειά εκπαιδευτικών  

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΤΗΡΚΠΛΜ= Τήρηση κανόνων από την πλειοψηφία των 

μαθητών 

ΠΟΛΕΝΠΑ= Πολύωρη ενασχόληση με τα παιδιά  

ΜΕΠΣΥΣΠ= Μεταφορά επιθυμητών συμπεριφορών και στο 

σπίτι    

 

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ= Διαφορετικές δυνατότητες κάθε μαθητή  

ΙΚΔΕΚΜΑΘ= Ικανοποίηση ανάλογα με τη δεκτικότητα των 

μαθητών  

ΣΤΑΤΡΔΙ= Σταθερός τρόπος διδασκαλίας  

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων   

ΠΑΝΕΡΕΚΓ= Περιορισμένη αναγνώριση του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους γονείς 

ΑΥΞΑΠΓ= Αυξημένες απαιτήσεις γονέων 

ΕΛΣΥΜΓ= Ελεγκτική συμπεριφορά γονέων  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΠΕΜΙΑΠΟ= Πενιχρές μισθολογικές αποδοχές  

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ= Δυσκολία κάλυψης βασικών οικογενειακών 

αναγκών  

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

 ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  



115 

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΝΠΡΝΔΕ= Ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα  

ΑΠΣΕΞΠΡΠ= Απαιτήσεις για συνεχή εξέλιξη και 

προσωπική προσπάθεια  

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ= Αδυναμία παρακολούθησης σεμιναρίων 

λόγω οικονομικών δυσκολιών 

ΥΠΕΚΕΥΚΑΜ= Ύπαρξη πολλών εκπαιδευτικών ευκαιριών 

με αμοιβή  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

 

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΠΕΑΥΑΞΕΚ= Περιορισμός αυστηρής αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών  

ΑΝΕΚΕΡ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου  

ΜΕΓΜΕΚΡ= Μεγαλύτερη μέριμνα από το κράτος 

ΑΠΓΡΑΦ= Απαλλαγή από τη γραφειοκρατία  

ΜΕΛΚΕΚΠ= Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων των 

εκπαιδευτικών  

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 5  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Άντρας  

Ηλικία: 53 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 30 έτη  

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 8 έτη  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνος θεατρικής σχολικής ομάδας, 

διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΠΑΚΤΑΠΣΥ= Παλιό κτίριο με απαιτήσεις συντήρησης 

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΑΝΤΚΑ= Ανάγκη αντικατάστασης κάγκελων    

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

ΔΥΣΚΤΥΠ= Δυσαρέσκεια από τις κτιριακές υποδομές  

ΑΔΚΑΒΑΝ= Αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών  

 

 

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων 

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ= Διαμόρφωση σχολικής αίθουσας ως 

γυμναστήριο 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΑΠΒΙΒ= Απουσία βιβλιοθήκης  

ΑΠΔΙΧΘΟΜ= Απουσία διαθέσιμου χώρου για τη θεατρική 

ομάδα  

ΠΡΦΕΚΔΣΧΤ= Προσωπική φροντίδα εκπαιδευτικών για τη 

διαμόρφωση των σχολικών τάξεων  

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ= Ελλιπή μέσα διδασκαλίας 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ= Χρήση προτζέκτορα και Η/Υ σε κάποιες 

τάξεις  

ΣΥΜΥΠΜΔΙ= Συμβιβασμός με τα υπάρχοντα μέσα 

διδασκαλίας  

ΕΠΚΑΛΟΡ= Επιθυμία καλύτερης οργάνωσης  

ΑΝΠΜΕΣΔ= Ανάγκη περισσότερων μέσων διδασκαλίας 

 

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΚΛΑΙΘΔΙΑ= Κλειδωμένες αίθουσες στα διαλείμματα 

ΣΥΜΑΘΧΑΥ= Συγκέντρωση μαθητών στο χώρο της αυλής  

ΠΡΑΠΑΤ= Προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων  

ΚΑΛΟΡΕΚ= Καλή οργάνωση εκπαιδευτικών  

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΚΑΚΕΡΣΥ= Κακές εργασιακές συνθήκες  

ΑΝΠΡΑΝ= Ανικανοποίητες προσωπικές ανάγκες  

ΕΠΕΛΚΙΝ= Επιθυμία για ελευθερία κινήσεων  

ΔΥΣΧΡΠΙ= Δυσαρέσκεια για τη χρονική πίεση  
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Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΙΚΠΡΔΙ= Ικανοποιητικά προσόντα Διευθυντή  

ΔΙΣΥΣΔΙ= Δίκαιη και συνεργάσιμη συμπεριφορά Διευθυντή 

ΣΩΧΚΑ= Σωστός χειρισμός καταστάσεων  

ΣΥΕΚΠΚΔ= Συνεχής εκπαιδευτική κατάρτιση Διευθυντή  

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ= Θέσπιση και τήρηση κανόνων από τους 

εκπαιδευτικούς 

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ= Ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών  

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

ΣΔΙΑΧΡ= Σωστή διαχείριση των χρημάτων  

ΑΝΧΡΠ= Ανεπαρκή χρηματικά ποσά 

ΚΑΑΝΣΧ= Κάλυψη αναγκών του σχολείου 

 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

 

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο  

ΥΛΑΙΤΣΠΡ= Υλοποίηση αιτημάτων με σειρά 

προτεραιότητας  

ΠΛΠΡΕΠΔ= Πλήθος προβλημάτων για επίλυση από το Δήμο 

ΕΝΔΕΠΠΡ= Ενδιαφέρον Δήμου για επίλυση προβλημάτων   

 

 

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΑΥΣΕΛΔΑΓ= Αυστηρός έλεγχος και δημιουργία άγχους 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ= Πλήθος απαιτήσεων από την ανώτερη 

διοίκηση  

ΔΗΜΑΣΤΕΚ= Δημιουργία άγχους και στρες στους 

εκπαιδευτικούς  

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ=Σημαντική επίδραση της διοικητικής 

πίεσης στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές (αλλά όχι άριστες) διαπροσωπικές 

σχέσεις  

ΕΠΣΧΕΚΠ= Επαγγελματικές σχέσεις με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς  

ΥΠΦΙΛΣΧ= Ύπαρξη φιλικών σχέσεων 

ΠΛΔΙΑΠΕΚ= Πλήθος διαφορετικών απόψεων 

εκπαιδευτικών  

ΥΠΔΙΑΕΚ= Ύπαρξη διαφωνιών εκπαιδευτικών  

ΔΣΥΝΕΠΣΤ= Δυσκολία στη συνεργασία για την επίτευξη 

στόχων  

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΔΥΣΜΣΛΑΠ=Δυσαρέσκεια από τη μειωμένη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων   

ΕΚΑΡΕΚΛΑΠ= Εκτός αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών η λήψη 

αποφάσεων  

ΕΠΕΝΣΥΜ= Επιθυμία για πιο ενεργή συμμετοχή  

ΨΗΦΣΘ= Ψηφοφορία για σημαντικά θέματα  

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΣΧΔΚΑΕΥ= Σχεδόν δίκαιη κατανομή ευθυνών 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ= Ύπαρξη αμέτοχων και αδιάφορων 

εκπαιδευτικών  

ΑΥΚΑΓΦΕΡ=Αύξηση κούρασης και άγχους λόγω φόρτου 

εργασίας  

ΔΙΧΤΡΑΝΠΡ= Διχασμός στον τρόπο ανάληψης 

πρωτοβουλιών   

ΥΠΣΥΑΤΠΡ= Ύπαρξη συλλογικών και ατομικών 

πρωτοβουλιών  

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από την 

επίδοση των μαθητών 

ΕΚΑΓΜΑΘ= Εκδηλώσεις αγάπης των μαθητών  

ΣΗΑΝΕΞΜΣΧ= Σημαντικότερη αναγνώριση η εξέλιξη των 

μαθητών στη σχολική χρονιά   

ΜΕΠΔΙΚΣΜ= Μεγάλη προσπάθεια για τη διαμόρφωση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών  

ΔΧΡΣΥΚΘ= Διάθεση χρόνου για συζήτηση κοινωνικών 

θεμάτων  

ΕΜΕΠΔΜ= Έμφαση στην επίλυση διαφωνιών των μαθητών  

ΠΡΙΚΣΔΠΡ= Προσωπική ικανοποίηση από τη συνεισφορά 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας  

ΕΠΠΑΡΕΚΣΧ= Επίδραση πολλών παραγόντων εκτός 

σχολείου  
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15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  

ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ= Επιθυμία συνεχούς προσπάθειας 

εκπαιδευτικού 

ΙΚΣΧΕΠ= Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση 

 

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΔΥΣΥΓΟ= Δυσαρέσκεια από τη συνεργασία με τους γονείς  

ΥΠΠΡΓΣΧΘ= Ύπαρξη προβλημάτων με τους γονείς για 

σχολικά θέματα  

ΑΡΝΑΠΡΓ= Άρνηση αποδοχής προβλημάτων από τους 

γονείς  

ΑΜΦΕΚ= Αμφισβήτηση εκπαιδευτικού 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ= Περιορισμένη αναγνώριση του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους γονείς 

ΠΡΚΑΤΓ= Πρόθεση κατάκρισης από ορισμένους γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΚΑΚΜΙΑΠ= Κακές μισθολογικές αποδοχές  

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ= Δυσκολία κάλυψης βασικών οικογενειακών 

αναγκών  

ΑΙΥΠΕΡ= Αίσθημα υποτίμησης εργαζομένων 

ΕΠΕΠΔΕΠ= Επιθυμία επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος  

ΨΥΧΚΑΚΕΠ= Ψυχοφθόρο και κακοπληρωμένο επάγγελμα  

ΚΑΚΑΝΠΟΛ= Κακή αντιμετώπιση από την Πολιτεία  

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΕΠ= Αίσθημα επάρκειας σε προσωπικό επίπεδο  

ΑΙΕΛΠΡ= Αίσθημα έλλειψης προετοιμασίας  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΝΠΡΝΔΕ= Ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα  

ΑΠΕΥΕΠ= Απουσία ευκαιριών για επιμόρφωση  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΑΥΞΧΡΚΣ= Αυξημένο χρηματικό κόστος σεμιναρίων  

ΟΙΚΔΕΚΕΠ= Οικονομική δυσκολία εκπαιδευτικών για 

επιμόρφωση  

 

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΚΑΛΕΠΚΑΤ= Καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση  

ΚΑΛΣΧΕΡ= Καλύτερες συνθήκες και χώρους εργασίας  

ΚΑΛΜΙΑΠ= Καλύτερες μισθολογικές απολαβές  

ΑΝΠΡΕΚ= Ανάδειξη από την Πολιτεία του ρόλου των 

εκπαιδευτικών  

ΕΠΕΥΝΜΚΡ= Επιθυμία για ευνοϊκή μεταχείριση από το 

κράτος 

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 6  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Άντρας  

Ηλικία: 55 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 31 έτη  

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 18 έτη  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, υποδιευθυντής σχολείου, γραφειοκρατικά 

καθήκοντα  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

ΣΤΣΠΑΚ= Στέγαση του σχολείου σε παλιό κτίριο (1936)   

ΚΑΛΚΑΤ= Καλή κατάσταση κτιρίου  

ΑΝΑΝΤΚ= Ανάγκη αντικατάστασης κτιρίου 

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΔΙΜΑΑΙΘ= Διεξαγωγή μαθημάτων σε απλές αίθουσες  

ΥΠΜΙΚΓΥ= Ύπαρξη μικρού γυμναστηρίου  

ΚΑΛΕΞΑΠ= Καλά εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής  

ΕΛΑΙΘΕΚ= Έλλειψη αίθουσας εκδηλώσεων  

ΔΙΕΚΔΙΑ= Διοργάνωση εκδηλώσεων στο διάδρομο  

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ= Αρκετά ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΟΙΚΔΑΜΕΣΔ= Οικονομική δυνατότητα για απόκτηση νέων 

μέσων διδασκαλίας  

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

ΜΑΡΜΑΘΣΧ= Μικρός αριθμός μαθητών στο σχολείο (150)   

ΠΚΑΛΣΑΦ= Πολύ καλές συνθήκες ασφάλειας  
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ΔΥΝΕΛΜΑΘ= Δυνατότητα ελέγχου όλων των μαθητών  

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

ΚΑΛΕΡΣΥΝ= Καλές (έως πολύ καλές) εργασιακές συνθήκες 

ΕΠΚΣΧΚΤ= Επιθυμία καλύτερου σχολικού κτιρίου  

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΕΠΤΟΠΝΔΙ= Επιφυλακτικότητα λόγω πρόσφατης 

τοποθέτησης νέων διευθυντών (2017) 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ= Ικανοποιητικά προσόντα και ικανότητες 

Διευθυντή   

ΑΠΛΑΝΔΙ= Απουσία λανθασμένης διαχείρισης  

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΑΠΕΝΣΥΜ= Απουσία επιθυμητής ενεργής συμμετοχής 

ΕΠΔΡΑΔΙ= Επιθυμία πιο δραστήριου Διευθυντή  

ΕΜΝΚΣΧΛ= Έμφαση στους νόμους και κανόνες σχολικής 

λειτουργίας  

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΠΕΥΧΔΥΣ= Απουσία αισθήματος ευχαρίστησης ή 

δυσαρέσκειας 

ΕΠΜΑΛ= Επιθυμία μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης 

(Διευθυντή- Εκπαιδευτικού)  

ΑΙΣΑΠΣΧ= Αίσθημα απόμακρων σχέσεων  

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΚΑΛΟΙΚΣΧ= Καλή οικονομική κατάσταση σχολείου  

ΑΓΕΠΣΚΑΤ= Αγορές και επενδύσεις προς σωστή 

κατεύθυνση  

ΚΑΑΝΣΧ= Κάλυψη αναγκών του σχολείου 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο 

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ= Δυσκολία υλοποίησης αιτημάτων 

συντήρησης  

 

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ=Σημαντική επίδραση της διοικητικής 

πίεσης στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  

ΠΙΔΥΠΟΡΔΙ= Πιέσεις Διευθυντών από το Υπουργείο και τα 

περιφερειακά όργανα διοίκησης  

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ= Μετάδοση άγχους από το Διευθυντή στους 

εκπαιδευτικούς 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΑΡΣΥΣΧ= Άριστες συναδελφικές σχέσεις  

ΜΑΚΣΥΝΣΔ= Μακροχρόνια συνεργασία συλλόγου 

διδασκόντων  

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ= Καλύτερες σχέσεις με παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς  

ΥΠΦΙΛΣΧ= Ύπαρξη φιλικών σχέσεων 

ΟΜΟΜΕΚ= Ομοφωνία και ομόνοια εκπαιδευτικών  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΚΟΙΠΜΣΧ= Κοινή πορεία από τα μέλη του σχολείου 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΙΚΣΥΜΛΑ= Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων  

ΣΥΝΣΟΒΘ= Συνελεύσεις για σοβαρά θέματα  

ΕΜΣΥΖΣΥΝ= Έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία 

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΙΚΚΑΤΕΥ= Ικανοποιητική κατανομή ευθυνών  

ΣΩΔΙΑΡ= Σωστός διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων  

ΑΠΚΔΥΣ= Απουσία κούρασης και δυσαρέσκειας  

ΑΠΕΠΣΥΝ= Απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών  

ΣΛΣΧΑΠ= Σωστή λειτουργία του σχολείου και 

αποτελεσματικότητα 

ΜΣΥΝΚΜΑΘ= Μετάδοση συνεργατικού κλίματος στους 

μαθητές   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΑΝΔΚΑΛΣΧΜ= Αναγνώριση της δουλειάς μέσω της 

διατήρησης καλών σχέσεων με τους μαθητές  

ΠΕΠΡΕΚ= Πολύ-επίπεδος ρόλος εκπαιδευτικού  

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΙΚΔΙΣΩΣΠΡ= Ικανοποίηση από τη διαμόρφωση σωστών 

προσωπικοτήτων  

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

ΙΚΣΧΕΠ= Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση 
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ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ= Επιθυμία συνεχούς προσπάθειας 

εκπαιδευτικού 

 

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΚΑΛΕΠΣΥΓ= Καλό επίπεδο συνεργασίας με τους γονείς 

ΜΕΓΕΝΛΜ= Μεγαλύτερη ενασχόληση λόγω λίγων 

μαθητών   

ΚΓΝΠΟΛΥΠΣΧ= Καλύτερες γνωριμίες με γονείς λόγω 

πολύχρονης υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο 

ΜΙΚΚΧΩ= Μικρή κοινωνία στο χωριό (στενότερες σχέσεις) 

ΑΝΕΚΕΡΓ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΜΕΜΙΣΑΠ= Μέτριες μισθολογικές αποδοχές  

ΑΡΕΠΔΕΠΠΥ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού 

επαγγέλματος λόγω πολύχρονης υπηρεσίας  

ΕΠΤΕΧΕΠ= Επιθυμία επιλογής τεχνικού επαγγέλματος στα 

πρώτα χρόνια εργασίας  

ΕΠΔΕΠΑΠ= Επιθυμία επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

λόγω απολαβών 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ= Αίσθημα επάρκειας στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων  

ΠΡΟΡΜΑΚΕΜ= Προετοιμασία και οργάνωση λόγω 

μακροχρόνιας εμπειρίας  

ΠΕΡΔΕΞΕΚ= Περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης στον 

εκπαιδευτικό κλάδο  

ΕΠΘΜΕΤΠ= Επιθυμία θεσμοθέτησης μετεκπαίδευσης από 

την Πολιτεία  

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

ΚΑΛΜΙΑΠ= Καλύτερες μισθολογικές απολαβές  

ΚΑΛΘΕΚΚ= Καλύτερη θέση εκπαιδευτικών στην κοινωνία  

ΑΝΤΑΝΕΚΠ= Αντιμετώπιση και αναγνώριση εκπαιδευτικών 

όπως παλαιότερα 

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 7  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 7 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 35 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 6 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 1 έτος  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός παράλληλης 

στήριξης  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΠΑΚΤΠΒΕ= Παλιό κτίριο με περιθώρια βελτίωσης  

ΕΠΣΚ= Επικίνδυνες σκάλες  

ΙΚΚΤΥΠ= Ικανοποιητικές κτιριακές υποδομές  

ΚΑΛΣΥΝΚΤ= Καλά συντηρημένο κτίριο  

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΚΧΔΙΜΑ= Ακατάλληλοι χώροι για διεξαγωγή μαθημάτων  

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΕΛΧΓΥΜ= Έλλειψη χώρου γυμναστηρίου 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΕΠΜΔΔΣΧ= Επαρκή μέσα διδασκαλίας για δημόσιο σχολείο  

ΥΠΗΥ= Ύπαρξη Η/Υ  

ΧΡΔΙΑΠΙΝ= Χρήση διαδραστικού πίνακα 

ΑΝΠΜΕΣΔ= Ανάγκη περισσότερων μέσων διδασκαλίας  

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΠΡΑΠΑΤ= Προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων  

ΑΡΣΥΝΑΣ= Άριστες συνθήκες ασφάλειας  

 ΙΚΕΡΣΥΝ= Ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες  

ΙΚΠΡΑΝ= Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών  
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5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων  

ΜΑΠΘΕΣ= Μειωμένες απαιτήσεις λόγω της συγκεκριμένης 

θέσης  

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΙΚΠΡΔΙ= Ικανοποιητικά προσόντα Διευθυντή  

ΣΩΧΚΑ= Σωστός χειρισμός καταστάσεων  

ΠΡΟΑΠΔ= Προετοιμασία και αποτελεσματικότητα 

Διευθυντή  

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ= Κατάλληλος για τη σωστή διαχείριση της 

διευθυντικής θέσης 

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΘΕΤΣΧΚΛ= Θετικό σχολικό κλίμα  

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ= Θέσπιση και τήρηση κανόνων από τους 

εκπαιδευτικούς 

 

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ= Αρμονική συνεργασία Διευθυντή- 

εκπαιδευτικού  

ΘΕΤΥΠΝΕΚ= Θετική υποδοχή νέων εκπαιδευτικών  

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ= Μη συμμετοχή σε οικονομικά ζητήματα του 

σχολείου 

ΑΓΤΡΑΞΧ= Άγνοια τρόπου αξιοποίησης των χρημάτων  

ΠΕΠΣΔΧΡ= Πεποίθηση σωστής διαχείρισης χρημάτων  

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο 

ΚΑΘΥΛΑΙ= Καθυστερημένη υλοποίηση αιτημάτων  

ΟΜΚΑΣΧ= Όμοια κατάσταση σε όλα τα σχολεία  

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ=Σημαντική επίδραση της διοικητικής 

πίεσης στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  

ΜΗΔΕΠΣΧΔ= Μηδαμινή επιρροή της συγκεκριμένης 

σχολικής διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού άγχους 

ΥΠΣΥΝΑΛ= Ύπαρξη συναδελφικής αλληλεγγύης   

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές διαπροσωπικές σχέσεις  

ΥΠΦΙΛΣΧ= Ύπαρξη φιλικών σχέσεων 

ΕΠΣΧΕΚΠ= Επαγγελματικές σχέσεις με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς  

ΚΑΛΣΥΝ= Καλή συνεργασία  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΕΠΑΝΤΑΠ= Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων 

ΑΠΔΙΑΠ= Αποδοχή διαφορετικών απόψεων 

 

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ= Αδυναμία συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

σε ορισμένες αποφάσεις  

ΨΗΦΣΘ= Ψηφοφορία για σημαντικά θέματα 

ΕΣΥΛΑΠΕΚ= Ευκαιρία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

ΔΙΚΔΙΛΑΠ= Δίκαιη διαδικασία συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων  

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΑΠΔΙΚΕΥ= Απόλυτα δίκαιη κατανομή ευθυνών  

ΣΩΔΙΑΡ= Σωστός διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων  

ΠΕΥΣΔΕΡ= Προσωπική ευθύνη η σωστή διαχείριση των 

εργασιών  

ΜΕΓΕΠΕΚ= Μεγαλύτερη επιβάρυνση ορισμένων 

εκπαιδευτικών 

ΑΠΕΠΣΥΝ= Απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών  

ΣΥΜΟΛΕΚ= Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΑΝΕΚΕΓΝΚ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τη 

γνωστική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών  

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΑΝΧΡΜΕΙΔ= Ανάγκη περισσότερου χρόνου για τη 

διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς μαθητών με 

ειδικές ανάγκες  
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ΑΝΧΡΣΕΚ= Ανεπαρκής χρόνος για την επιθυμητή 

συνεισφορά των εκπαιδευτικών  

 

 

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

 

ΑΠΣΤΕΠ= Απουσία σταθερής επίδοσης στους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες  

ΣΥΜΠΑΡ= Συμβολή πολλών παραγόντων στην καθημερινή 

επίδοση  

ΙΚΕΠΚΑΘΣΤ= Ικανοποίηση από την επίτευξη καθημερινών 

στόχων  

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΣΥΜΕΝΓ= Συμμετοχή και συνεχής ενημέρωση γονέων  

ΑΜΣΥΝ= Αμοιβαία συνεργασία για τη βοήθεια των παιδιών  

ΑΝΕΚΕΡΓ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

γονείς 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΑΝΜΙΣΑΠ= Ανεπαρκείς μισθολογικές αποδοχές  

ΥΨΚΔΑΝ= Υψηλό κόστος διαβίωσης αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών  

ΕΠΕΠΔΕΠ= Επιθυμία επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος  

ΔΥΣΑΒΔ= Δυσαρέσκεια από την αβεβαιότητα της δουλειάς  

ΨΥΧΕΠ= Ψυχοφθόρο επάγγελμα  

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΕΠ= Αίσθημα επάρκειας σε προσωπικό επίπεδο  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΠΡΑΝΑΠΚ= Προσπάθεια αντιμετώπισης απρόβλεπτων 

καταστάσεων  

ΑΠΣΕΞΠΡΠ= Απαιτήσεις για συνεχή εξέλιξη και 

προσωπική προσπάθεια  

ΜΕΙΑΡΕΥ= Μειωμένος αριθμός ευκαιριών 

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΠΡΑΝΕΠΕΞ= Προσωπική αναζήτηση για επαγγελματική 

εξέλιξη  

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΠΕΕΥΕΚ= Περισσότερες ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΝΕΠΚΕ= Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και 

επιμόρφωση  

ΜΧΡΚΣΕ= Μείωση χρηματικού κόστους σεμιναρίων  

ΑΛΤΡΠΕΚΠΣ= Αλλαγή τρόπου πρόσληψης και 

τοποθέτησης εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης  

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 8  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 8 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 36 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 8 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο:1 έτος  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικός ΣΤ΄ Δημοτικού, διδασκαλία, 

ανάληψη εορτών και εκδρομών, εφημερίες   

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

 

ΙΚΚΤΥΠ= Ικανοποιητικές κτιριακές υποδομές  

ΑΝΒΑΨ= Ανάγκη βαψίματος 

ΑΝΔΙΧΑΥ= Ανάγκη διαμόρφωσης του χώρου της αυλής 

ΑΝΑΝΤΚΑ= Ανάγκη αντικατάστασης κάγκελων    

ΑΠΣΟΠΡ= Απουσία σοβαρών προβλημάτων  

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ= Απουσία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για 

μαθήματα ειδικότητας 

ΕΛΧΓΥΜ= Έλλειψη χώρου γυμναστηρίου 

ΕΛΑΙΘΕΚ= Έλλειψη αίθουσας εκδηλώσεων  

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ= Αρκετά ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΑΡΚΕΛ= Αρκετές ελλείψεις 

ΣΥΜΥΠΜΔΙ= Συμβιβασμός με τα υπάρχοντα μέσα 

διδασκαλίας  

ΥΠΗΥΑΙΘ= Ύπαρξη Η/Υ στις αίθουσες   
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4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΤΚΑΜΑΘΔ= Τήρηση κανόνων από τους μαθητές στα 

διαλείμματα  

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ= Ικανοποιητικές συνθήκες ασφάλειας των 

μαθητών 

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΚΑΛΕΡΣΥ= Καλές εργασιακές συνθήκες  

ΨΥΧΕΠΑΝ= Ψυχοφθόρο επάγγελμα για αναπληρωτές  

ΑΛΤΟΠΕΡ= Αλλαγή τόπου εργασίας κάθε χρόνο  

ΕΥΚΛΣΧ= Ευχάριστο κλίμα στο συγκεκριμένο σχολείο  

ΙΚΠΡΑΝ= Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών  

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ= Κατάλληλος για τη σωστή διαχείριση της 

διευθυντικής θέσης 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ= Ικανοποιητικά προσόντα και ικανότητες 

Διευθυντή   

ΣΩΧΚΑ= Σωστός χειρισμός καταστάσεων  

ΧΡΕΜΣΧΧ= Χρόνια εμπειρία στο σχολικό χώρο 

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ= Θέσπιση και τήρηση κανόνων από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΕΤΣΧΚΛ= Θετικό σχολικό κλίμα  

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ= Αρμονική συνεργασία Διευθυντή- 

εκπαιδευτικού  

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

ΑΓΜΠΣΧ= Άγνοια λόγω μικρής παραμονής στο σχολείο  

ΠΕΠΣΔΧΡ= Πεποίθηση σωστής διαχείρισης χρημάτων 

ΕΛΣΧΤΑΜ= Έλεγχος του σχολικού ταμείου  

 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

 

ΑΜΑΝΤΔΗ= Άμεση ανταπόκριση του Δήμου 

ΕΝΔΕΠΠΡ= Ενδιαφέρον Δήμου για επίλυση προβλημάτων   

ΜΙΚΑΘΥΛΑ= Μικρή καθυστέρηση στην υλοποίηση 

αιτημάτων  

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΕΝΕΡΑΓΔΙ= Ενθάρρυνση εργασιακού άγχους από τη 

διοίκηση  

ΑΥΣΕΛΔΑΓ= Αυστηρός έλεγχος και δημιουργία άγχους 

ΤΗΡΧΡΟΝ= Τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

(άγχος και εξουθένωση) 

ΔΙΑΓΑΥΣΔ= Διαβαθμίσεις άγχους ανάλογα με την 

αυστηρότητα της διοίκησης  

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΑΡΣΥΣΧ= Άριστες συναδελφικές σχέσεις  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΚΟΙΠΜΣΧ= Κοινή πορεία από τα μέλη του σχολείου 

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΜΕΙΣΥΛΑ= Μειωμένη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  

ΣΥΖΣΟΕΚ= Συζητήσεις σοβαρών ζητημάτων από όλους 

τους εκπαιδευτικούς  

ΛΗΑΠΔΙ= Λήψη αποφάσεων από το Διευθυντή  

ΛΗΑΠΕΚ= Λήψη αποφάσεων από παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς  

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΔΙΚΑΕΥ= Δίκαιη κατανομή ευθυνών  

ΣΩΔΙΑΡ= Σωστός διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων  

ΠΡΕΥΕΚΥ= Προσωπική ευθύνη η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων  

ΕΠΟΡΕΚ= Επιβάρυνση ορισμένων εκπαιδευτικών 

ΑΠΕΠΣΥΝ= Απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

ΙΚΣΥΜΜΑΘ= Ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών  

ΑΝΕΚΕΡΣΜ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από τη 

συμπεριφορά των μαθητών  

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από την 

επίδοση των μαθητών 
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 ΚΑΘΣΥΝΕΚΜ= Καθημερινή συναναστροφή 

εκπαιδευτικού- μαθητή 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ= Συμβολή στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών    

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ= Ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από την 

προσωπική του προσπάθεια  

 

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

 

ΙΚΣΧΕΠ= Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση 

ΚΑΘΠΔΙ= Καθημερινή προετοιμασία για τη διδασκαλία  

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ= Διαφορετικές δυνατότητες κάθε μαθητή  

ΑΙΠΡΕΠ= Αίσθημα προσωπικής επάρκειας   

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων   

ΑΜΕΝΕΚΓ= Αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ εκπαιδευτικών- 

γονέων  

ΣΥΝΕΚΑΓ= Συναισθήματα εκτίμησης και κατανόησης από 

τους γονείς  

ΑΝΕΚΕΡΓ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

γονείς 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΜΕΜΙΣΑΠ= Μέτριες μισθολογικές αποδοχές  

ΔΥΣΜΙΣ= Δυσαρέσκεια από το μισθό  

ΑΝΣΥΜ= Αναγκαστικός συμβιβασμός  

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΑΙΕΛΠΡ= Αίσθημα έλλειψης προετοιμασίας  

ΑΓΜΠΡΑΛ= Άγχος και μεγαλύτερη προσπάθεια λόγω των 

αλλαγών  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΑΠΕΥΕΠ= Απουσία ευκαιριών για επιμόρφωση  

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ= Αδυναμία παρακολούθησης σεμιναρίων 

λόγω οικονομικών δυσκολιών 

ΑΠΔΩΕΠ= Απουσία δωρεάν επιμορφώσεων   

ΑΝΑΠΣΥΝ= Αναγκαστική αποδοχή συνθηκών  

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

ΙΚΑΝΕΠΕΚ= Ικανοποίηση από το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού  

ΚΑΛΜΙΑΠ= Καλύτερες μισθολογικές απολαβές  

ΠΑΡΔΩΕΣΕ= Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων  

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 9  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 9 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 51 

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 26 έτη  

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 24 έτη 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός αγγλικών, 

υποδιευθύντρια σχολείου  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

ΙΚΚΤΥΠ= Ικανοποιητικές κτιριακές υποδομές  

ΑΡΚΑΤΚΤ= Άριστη κατάσταση κτιρίου  

ΠΡΕΠΣΣΧ= Προσωπική επιλογή συγκεκριμένου σχολείου  

 

 

2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ= Διεξαγωγή όλων των μαθημάτων σε 

κατάλληλες αίθουσες  

ΑΙΘΗΥ= Αίθουσα Η/Υ  

ΑΙΘΑΓ= Αίθουσα αγγλικών  

ΑΙΘΟΛ= Αίθουσα ολοήμερου  

ΑΙΘΕΙΔΣ= Αίθουσα ειδικής στήριξης  

ΑΙΘΠΡ= Αίθουσα παιδιών Ρομά  
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3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΙΚΜΕΣΔ= Ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΧΡΔΙΑΠΙΝ= Χρήση διαδραστικού πίνακα 

ΧΡΗΥΠΡΟΛΤ= Χρήση Η/Υ και προτζέκτορα σε όλες τις 

τάξεις  

 

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΠΡΑΠΑΤ= Προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων  

ΣΥΜΑΘΔΙΑ= Συνωστισμός μαθητών στα διαλείμματα 

ΥΠΑΤΖΜΑΘ= Ύπαρξη ατυχημάτων λόγω ζωηρών μαθητών 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΚΛΑΙΘΔΙΑ= Κλειδωμένες αίθουσες στα διαλείμματα 

ΚΛΠΑΥ= Κλειδωμένες πόρτες στην αυλή 

ΑΔΕΛΠΕΡ= Αδυναμία ελέγχου όλων των περιστατικών 

 

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΙΚΣΥΕΡΣ= Ικανοποίηση από τις συγκεκριμένες εργασιακές 

συνθήκες  

ΕΥΚΛΣΧ= Ευχάριστο κλίμα στο συγκεκριμένο σχολείο  

ΚΣΜΑΚΣΥΝ= Καλές σχέσεις λόγω μακροχρόνιας 

συνεργασίας  

ΙΚΠΡΑΝ= Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ= Ικανοποιητικά προσόντα και ικανότητες 

Διευθυντή   

ΑΨΔΙΕΡΔ= Άψογο διοικητικό έργο Διευθυντή  

ΑΠΤΡΟΜ= Απότομος τρόπος ομιλίας 

ΠΙΣΝΚΑΝ= Πιστή ακολουθία του νόμου και κανόνων  

ΥΙΟΘΚΠΡ= Υιοθέτηση καινούργιων προγραμμάτων  

ΠΡΚΑΙΝ= Πρωτοπορία στις καινοτομίες  

ΔΙΑΘΔΠΡ= Διάθεση Διευθυντή για πρωτοτυπία   

 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

ΣΧΕΜΠ= Σχέση εμπιστοσύνης  

 

 

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΔΥΣΔΙΑΧΡ= Δυσαρέσκεια από τη διαχείριση των χρημάτων  

ΑΥΑΝΣΜΑΡ= Αυξημένες ανάγκες σχολείου λόγω μαθητών 

Ρομά  

ΑΝΣΒΑΣΑΜΡ= Ανάγκη σίτισης και κάλυψης βασικών 

αναγκών μαθητών Ρομά  

ΑΔΚΑΛΒΑ= Αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών  

ΑΝΧΡΠ= Ανεπαρκή χρηματικά ποσά 

ΑΔΚΑΤΧΡΣΧ= Άδικη κατανομή χρημάτων στα σχολεία  

ΕΛΧΡΣΧΕΠ= Ελάχιστα χρήματα Σχολικής Επιτροπής  

 

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

 

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο 

ΜΕΑΡΥΠΔ= Μειωμένος αριθμός υπαλλήλων του Δήμου 

ΑΥΤΗΛΑΔ= Αυξημένα τηλεφωνικά αιτήματα στο Δήμο  

ΑΠΓΡΑΠΡ= Αποστολή γραπτών αιτήσεων για την ύπαρξη 

πρωτοκόλλου  

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΑΙΣΠΙΔ= Αίσθημα πίεσης από τη διοίκηση  

ΠΛΑΠΑΝΔΙ= Πλήθος απαιτήσεων από την ανώτερη 

διοίκηση  

ΤΗΡΧΡΟΝ= Τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

(άγχος και εξουθένωση) 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΑΡΣΥΣΧ= Άριστες συναδελφικές σχέσεις  

ΜΑΚΣΥΝΣΔ= Μακροχρόνια συνεργασία συλλόγου 

διδασκόντων  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΑΡΣΥΝΥΛΣ= Άριστη συνεργασία για την υλοποίηση 

σχεδίων  

 

 

12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΚΑΘΣΥΛΑΠ= Καθολική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  

ΚΛΑΠΔΙΑΣ= Καθημερινή λήψη αποφάσεων στο πρώτο 

διάλειμμα του σχολείου  

ΣΥΝΣΟΒΘ= Συνελεύσεις για σοβαρά θέματα  

ΙΚΣΥΜΛΑ= Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων  

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΙΚΚΑΤΕΥ= Ικανοποιητική κατανομή ευθυνών  

ΚΑΤΕΡΔΙ= Κατανομή ευθυνών από το Διευθυντή  

ΕΛΚΕΝΕΚ= Ελάχιστες κενές ώρες εκπαιδευτικών  

ΙΔΕΥΕΚ= Ίδιες ευθύνες για όλους τους εκπαιδευτικούς  

ΔΥΣΕΚΕΡΠΙ= Δυσαρέσκεια εκπαιδευτικών λόγω 

εργασιακής πίεσης  

ΟΜΛΕΙΣΧ= Ομαλή λειτουργία σχολείου  
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ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών   

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ= Ικανοποίηση από την εκδήλωση 

συναισθημάτων των μαθητών  

ΑΝΜΕΤΑΞΜ= Ανάγκη μετάδοσης αξιών στους μαθητές  

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ= Διακοπή μαθήματος για επίλυση κοινωνικών 

ζητημάτων  

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

ΙΚΣΧΕΠ= Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση 

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΙΚΣΥΝΓ= Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

ΕΝΓΖΗΠ= Ενημέρωση γονέων για ζητήματα των παιδιών  

ΑΜΕΝΕΚΓ= Αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ εκπαιδευτικών- 

γονέων  

ΣΥΝΕΠΠΡ= Συνεργατική επίλυση προβλημάτων  

ΑΝΕΚΕΡΓ= Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

γονείς 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΔΥΣΜΙΣ= Δυσαρέσκεια από το μισθό 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ= Δυσκολία κάλυψης βασικών οικογενειακών 

αναγκών  

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

 

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΠΑΙΣΕΠ= Απουσία αισθήματος επάρκειας  

ΣΥΕΚΑΛ= Συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές 

ΕΛΕΝΕΚΠ= Έλλειψη σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης  

ΕΠΣΕΝΤΕΧ= Επιθυμία πραγματοποίησης σεμιναρίων για 

νέες τεχνολογίες  

ΠΡΑΝΕΠΕΞ= Προσωπική αναζήτηση για επαγγελματική 

εξέλιξη  

ΥΠΑΝΕΚΠ= Ύπαρξη ανενημέρωτων εκπαιδευτικών  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΑΠΕΥΕΠ= Απουσία ευκαιριών για επιμόρφωση  

ΕΛΠΡΔΙΔ= Έλλειψη πρωτοτυπίας στη διδασκαλία 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ= Αδυναμία παρακολούθησης σεμιναρίων 

λόγω οικονομικών δυσκολιών  

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΠΕΡΧΡΔ= Ανάγκη περισσότερου χρόνου για διδασκαλία 

ΕΠΜΣΧΥΛ= Επιθυμία μείωσης σχολικής ύλης  

ΔΙΑΒΙΩΔΙΔ= Διάθεση για πραγματοποίηση βιωματικής 

διδασκαλίας στα παιδιά  

ΚΑΛΜΙΑΠ= Καλύτερες μισθολογικές απολαβές  

ΕΥΚΕΞΕΠ= Ευκαιρίες για εξέλιξη και επιμόρφωση   

 

Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

Συνεντευξιαζόμενος 10  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 10 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 38  

Χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικός: 12 έτη 

Χρόνια εργασίας στο παρόν σχολείο: 2 έτη  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Εκπαιδευτικός αγγλικών, 

απουσία άλλων αρμοδιοτήτων λόγω καθημερινής 

μετακίνησης σε 4 σχολεία 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κτιριακή υποδομή 

του σχολείου τους 

ΙΚΚΤΥΠ= Ικανοποιητικές κτιριακές υποδομές  

ΚΑΛΔΙΑΚ= Καλά διατηρημένο κτίριο  

ΔΙΧΡΣΥΝ= Διάθεση χρημάτων για συντήρηση κάθε χρόνο  

 

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ= Διεξαγωγή όλων των μαθημάτων σε 

κατάλληλες αίθουσες  
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2.Διεξαγωγή ή όχι των μαθημάτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους  

 

ΑΙΘΗΥ= Αίθουσα Η/Υ  

ΑΙΘΑΓ= Αίθουσα αγγλικών  

ΥΠΧΩΓΥΜ= Ύπαρξη χώρου γυμναστηρίου  

ΥΠΒΙΒ= Ύπαρξη βιβλιοθήκης  

ΥΠΤΑΞΥΠ= Ύπαρξη τάξεων υποδοχής  

ΑΙΘΕΝΔ= Αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίας  

ΙΚΔΙΣΧΧ= Ικανοποιητική διαμόρφωση σχολικών χώρων  

 

 

 

3. Αξιολόγηση των μέσων διδασκαλίας  

 

ΙΚΜΕΣΔ= Ικανοποιητικά μέσα διδασκαλίας  

ΟΡΓΣΧΑΙΘ= Οργανωμένες σχολικές αίθουσες  

ΧΡΔΙΑΠΑΙΘ= Χρήση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις 

αίθουσες  

ΑΜΠΡΙΝ= Άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ  

ΣΥΝΣΗΥΠ= Συνεχής σύνδεση Η/Υ και προβολέων  

ΚΑΛΑΝΔ= Κάλυψη όλων των αναγκών μιας καλής 

διδασκαλίας  

 

 

 

 

4. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες 

ασφάλειας των μαθητών   

 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ= Εφημερίες των εκπαιδευτικών στα 

διαλείμματα  

ΑΔΕΛΠΕΡ= Αδυναμία ελέγχου όλων των περιστατικών 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ= Έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΚΛΑΙΘΔΙΑ= Κλειδωμένες αίθουσες στα διαλείμματα 

ΚΛΠΑΥ= Κλειδωμένες πόρτες στην αυλή  

ΥΠΘΥΡ= Ύπαρξη θυροτηλέφωνου   

ΑΠΠΜΕΠΣ= Απαγόρευση πρόσβασης μαθητών σε 

επικίνδυνα σημεία  

ΕΛΕΠΙΣ= Έλεγχος επισκεπτών  

ΑΥΕΠΟΡΕΚ= Αυξημένα επίπεδα οργάνωσης εκπαιδευτικών  

 

5. Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες  

 

ΚΑΛΕΡΣΥ= Καλές εργασιακές συνθήκες  

ΙΚΣΧΜΕ= Ικανοποίηση από τα παρεχόμενα σχολικά μέσα  

ΙΚΣΥΝΣΧ= Ικανοποίηση από τις συναδελφικές σχέσεις  

ΙΚΠΡΑΝ= Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

 

6. Αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ= Κατάλληλος για τη σωστή διαχείριση της 

διευθυντικής θέσης 

ΣΩΧΚΑ= Σωστός χειρισμός καταστάσεων 

ΔΙΑΤΙΣ= Διατήρηση ισορροπίας 

ΣΥΟΜΛΣΧ= Συμβολή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

ΛΕΣΧΚΑΝ= Λειτουργία σχολείου βάσει κανονισμών   

ΘΕΤΣΧΚΛ= Θετικό σχολικό κλίμα 

7. Συναισθήματα εκπαιδευτικών από τη συνεργατική 

σχέση με το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια  

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ= Αίσθημα ευχαρίστησης από τη συνεργασία με 

το Διευθυντή  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων 

 

 

8. Αξιοποίηση των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

την κάλυψη σχολικών εξόδων- Προσωπικές εκτιμήσεις  

 

ΑΓΜΠΣΧ= Άγνοια λόγω μικρής παραμονής στο σχολείο  

ΠΕΠΣΔΧΡ= Πεποίθηση σωστής διαχείρισης χρημάτων 

ΚΑΑΝΣΧ= Κάλυψη αναγκών του σχολείου 

ΣΩΔΣΓΚΗ= Σωστή διαχείριση από το σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων 

ΕΝΟΙΚΑΜΑΘ= Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μαθητών   

9. Ανταπόκριση του Δήμου στις αιτήσεις συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου  

ΚΑΘΑΝΔ= Καθυστερημένη ανταπόκριση από το Δήμο 

ΑΓΤΡΛΔΥ= Άγνοια τρόπου λειτουργίας δημόσιων 

υπηρεσιών  

 

10. Ρόλος της διοίκησης στην εμφάνιση εργασιακού 

άγχους και εξουθένωσης  

 

ΑΠΑΓΣΣΧ= Απουσία άγχους στο συγκεκριμένο σχολείο 

ΦΥΣΣΧ= Φυσιολογικές σχέσεις  

ΗΡΣΧΠΕ= Ήρεμο σχολικό περιβάλλον  

ΠΛΑΠΑΝΔΙ= Πλήθος απαιτήσεων από την ανώτερη 

διοίκηση  

ΤΗΡΧΡΟΝ= Τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

(άγχος και εξουθένωση) 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

 

 

 

 

 

 

11. Συναδελφικές σχέσεις και επίτευξη στόχων    

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ= Καλές διαπροσωπικές σχέσεις  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων  

ΣΥΔΙΔΚΣΧ= Συμβολή Διευθυντή στη διατήρηση καλών 

σχέσεων  

ΣΥΝΕΠΣΤ= Συνεργασία για την επίτευξη στόχων  

ΚΑΛΣΥΝΕΚ= Καλή συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΚΟΙΠΜΣΧ= Κοινή πορεία από τα μέλη του σχολείου 

ΕΝΕΚΠΡ= Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών για νέα 

προγράμματα  

ΔΙΣΥΕΚΕΣ= Διάθεση από όλους τους εκπαιδευτικούς για 

συμμετοχή στην επίτευξη στόχων  
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12. Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

ΙΚΣΥΜΛΑ= Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων 

ΜΕΣΥΛΑΣΧ= Μειωμένη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

λόγω μικρής παραμονής στο σχολείο  

 

 

 

13. Κατανομή των ευθυνών και ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς  

  

ΣΩΔΙΑΡ= Σωστός διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων  

ΙΚΚΑΤΕΥ= Ικανοποιητική κατανομή ευθυνών 

ΑΝΣΥΓΕΡΕΚ= Ανάληψη συγκεκριμένων εργασιών από 

τους εκπαιδευτικούς  

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ= Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών για 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών   

ΑΠΑΔΣΥΝΕΚ= Αποφυγή αδικιών μέσω της συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών  

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

 

 

 

 

 

 

14. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από την 

επιμέλεια των μαθητών  

ΙΚΚΑΑΠΔ= Ικανοποίηση από την κατανόηση και απόδοση 

στη διδασκαλία  

ΕΡΜΣΥΜΑΘ= Ερμηνεία συμπεριφοράς των μαθητών   

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ= Συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών  

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ= Διακοπή μαθήματος για επίλυση κοινωνικών 

ζητημάτων 

ΑΠΑΠΟΚΣΥ= Αποφυγή αποκλινόντων συμπεριφορών των 

μαθητών  

ΠΑΙΣΥΝ= Παιχνίδια με σκοπό τη συνεργασία  

ΠΑΙΣΥΝΟ= Παιχνίδια για τη συναισθηματική νοημοσύνη  

15. Αίσθημα επάρκειας ως προς τη σχολική επίδοση των 

μαθητών  

ΑΙΠΡΕΠ= Αίσθημα προσωπικής επάρκειας   

ΙΚΣΧΕΠ= Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση 

 

 

 

16. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου- Σχέσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων 

   

ΑΔΓΕΚΕΙΔ= Αδιαφορία γονέων για εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας  

ΑΠΠΡ= Απουσία προβλημάτων   

ΤΗΛΕΠΣΧ= Τηλεφωνική επικοινωνία λόγω μικρής 

παραμονής στο σχολείο  

ΑΠΟΣΧ= Απομακρυσμένες σχέσεις  

ΑΝΕΚΕΡΟΡΓ= Αναγνώριση εκπαιδευτικού έργου από 

ορισμένους γονείς  

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 

 

17. Αξιολόγηση μισθολογικών αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος (αιτιολόγηση)  

 

ΔΥΣΜΙΣ= Δυσαρέσκεια από το μισθό 

ΜΕΙΠΕΜ= Μείωση και περικοπές μισθού  

ΑΡΕΠΔΕΠ= Άρνηση επιλογής διαφορετικού επαγγέλματος 

ΑΓΠΕΠΕΚ= Αγάπη για τα παιδιά και το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

18. Αίσθημα επάρκειας για την αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην 

εκπαίδευση  

 

ΑΙΕΠΓΝΑΝ= Αίσθημα επάρκειας από την κατοχή 

γνωστικού αντικειμένου  

ΑΔΔΙΕΙΜΠ= Αδυναμία διαχείρισης ειδικών μαθησιακών 

περιπτώσεων  

ΑΙΕΛΠΡ= Αίσθημα έλλειψης προετοιμασίας  

ΑΔΚΡ= Αδιαφορία του κράτους   

ΑΔΔΙΑΜΡ= Αδυναμία διαχείρισης μαθητών Ρομά  

ΠΡΑΝΕΠΕΞ= Προσωπική αναζήτηση για επαγγελματική 

εξέλιξη 

ΑΝΓΝΕΚ= Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ= Αδυναμία παρακολούθησης σεμιναρίων 

λόγω οικονομικών δυσκολιών 

ΑΔΠΔΖΩΣΕ= Αδυναμία παρακολούθησης δια ζώσης 

σεμιναρίων  

ΕΞΠΣΣΧΠ= Εξουθένωση από την παρακολούθηση 

σεμιναρίων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου  

 

19. Προσδιορισμός αλλαγών και βοήθειας που θεωρείται 

χρήσιμη για την άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης από 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

 

ΕΝΟΡΣΕΜ= Ενημέρωση και οργάνωση σεμιναρίων  

ΠΡΕΚΔΕΙΔΠ= Προετοιμασία εκπαιδευτικών για διαχείριση 

ειδικών περιπτώσεων  

ΜΕΓΜΕΚΡ= Μεγαλύτερη μέριμνα από το κράτος 

ΦΚΕΠΕΞΕΚ= Φροντίδα του κράτους για επαγγελματική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών  
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8.4.  Συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων  

(ΜΕΡΟΣ Α, Εκπαιδευτικοί 1,2,3,4,5) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Προφίλ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 1 

 

Άντρας 

 

39 ετών 

 

14 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

11 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο  

 

Διδασκαλία, 

υπεύθυνος τάξης, 

διοργάνωση εορτών, 

ανάληψη εφημεριών 

στα διαλείμματα, 

ενασχόληση με τα 

παιδιά 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

2 

 

Γυναίκα 

 

48 ετών 

 

20 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

10 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός 

αγγλικών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

3 

 

Γυναίκα 

 

47 ετών 

 

21 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

4 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, υπεύθυνη 

πρωτοκόλλου, 

διοργάνωση εορτών 

και εκδηλώσεων, 

φροντίδα και 

καθαριότητα 

σχολικού χώρου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

4 

 

Γυναίκα 

 

44 ετών 

 

18 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

11 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Γ΄ 

Δημοτικού, 

υπεύθυνη 

βιβλιοθήκης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

5 

 

Άντρας 

 

53 ετών 

 

30 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός 

 

8 έτη εργασίας στο 

παρόν σχολείο 

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, 

υπεύθυνος θεατρικής 

σχολικής ομάδας, 

διοργάνωση 

θεατρικών 

παραστάσεων 

 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την 

κτιριακή υποδομή του 

σχολείου τους 

 

ΣΤΣΠΑΚ 

ΠΡΘΥΓΧ 

ΑΝΣΜΑΘ 

ΚΑΚΦΑΙΘ 

ΥΠΣΠΠΟΡΘΡ 

ΑΚΚΤΦΙΛΠ 

ΠΡΦΡΕΚΣΥΝΣΧ 

ΜΕΚΑΚΤ 

ΕΥΡΣΧ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

 

ΚΑΚΤΠΒΕ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

 

ΠΑΚΤΠΒΕ 

ΑΝΣΥΝ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΔΙΑΛΚΥ 

 

ΠΑΚΤΑΠΣΥ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΑΝΤΚΑ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΔΥΣΚΤΥΠ 

ΑΔΚΑΒΑΝ 

 

3. Διεξαγωγή ή όχι των 

μαθημάτων σε 

κατάλληλα 

διαμορφωμένους 

χώρους  

 

ΠΡΧΗΥ 

ΑΠΧΣΧΓΠΡ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

 

ΜΕΚΣΧΑΙΘ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΝΔΤΑΦΑΣ 

 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΔΙΣΧΑΙΓΥΜ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΑΠΒΙΒ 

ΑΠΔΙΧΘΟΜ 

ΠΡΦΕΚΔΣΧΤ 

4. Αξιολόγηση των 

μέσων διδασκαλίας 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΧΡΗΥΕΚΠ 

ΑΠΗΥΣΧ 

ΕΛΕΞΠΕΙΡ 

ΑΥΤΕΦ 

ΑΧΔΙΑΠΙ 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΣΥΟΙΚΣ 

ΠΕΡΒΕ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΧΡΔΙΑΠΟΛ 

ΑΙΙΚΜΔΙ 

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΑΠΗΥΣΧ 

ΣΥΟΙΚΣ 

ΠΕΡΒΕ 

 

ΕΛΜΕΣΔΙΔ 

ΧΡΠΡΗΥΤΑ 

ΣΥΜΥΠΜΔΙ 

ΕΠΚΑΛΟΡ 

ΑΝΠΜΕΣΔ 
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5. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τις 

συνθήκες ασφάλειας 

των μαθητών   

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΥΠΑΤΖΜΑΘ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΚΙΝΠΑΚ 

 

ΚΛΠΑΥ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΣΥΜΑΘΧΣΧ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΕΡΝΟΣΣΧ 

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ 

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΑΓΑΠΑΤ 

ΑΥΚΙΜΣΧ 

ΣΥΜΑΘΔΙΑ 

 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΑΠΚΥΜΑΠΟΡ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΘΥΡ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΔΥΔΙΣΧΣΕΠ 

ΜΟΠΕΠΕΚ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΣΥΜΑΘΧΑΥ 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΚΑΛΟΡΕΚ 

 

6. Ικανοποίηση των 

προσωπικών αναγκών 

των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τις εργασιακές 

συνθήκες 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ 

ΕΠΕΚΕΞΤΕΧ 

ΑΝΑΠΡΕΞ 

ΜΕΡΣΥΝ 

 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΕΠΔΙΑΤΑΓ 

ΑΠΠΡΧΕΚ 

ΔΥΣΑΠΙΔΕΡΣΥ 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΔΕΒΕΡΣΥΝ 

ΜΕΡΙΚΠΡΑ 

 

ΑΝΑΠΕΡΣΕΚ 

ΕΠΕΚΔΥΣ 

ΜΕΡΣΥΝ 

ΠΒΕΡΣΔΙΕ 

ΜΕΡΙΚΠΡΑΝ 

ΚΑΚΕΡΣΥ 

ΑΝΠΡΑΝ 

ΕΠΕΛΚΙΝ 

ΔΥΣΧΡΠΙ 

 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7. Αξιολόγηση 

προσόντων και 

ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΙΚΠΡΔΙΕ 

ΑΞΙΚΔΙΕ 

ΚΟΡΔΣΧΖ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΘΕΤΑΞΔΙΕ 

ΑΠΑΥΣΚΑ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΕΝΕΠΔΙΕΕΚ 

ΥΛΕΝΔΙΕ 

ΕΚΤΥΠΡΔΙΕ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ 

ΔΡΑΧΑΡΔΙΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΠΡΕΠΠΑΙ 

 

 

 

ΑΡΠΑΙΚΔΙΕ 

ΕΡΓΔΙΕΣΥΜ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

 

ΟΡΓΔΙΕ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΙΚΔΙΑΠ 

ΥΛΑΙΤΣΧ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΛΕΣΧΚΑΝ 

 

ΙΚΠΡΔΙ 

ΔΙΣΥΣΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΣΥΕΚΠΚΔ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

 

8. Συναισθήματα 

εκπαιδευτικών από τη 

συνεργατική σχέση με 

το/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΕΠΠΡΦΕΠ 

ΑΠΙΔΙΕΕΚ 

ΟΜΕΠΔΙΑ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΕΝΠΡΕΚ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 

ΣΠΥΠΔΠΡ 

 

ΑΨΣΥΝ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 

ΔΙΑΚΑΛΣΧ 

ΑΠΠΡΑΝΤ 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΙΚΑΙΤΗΕΚ 

 

9. Αξιοποίηση των 

χρημάτων της Σχολικής 

Επιτροπής για την 

κάλυψη σχολικών 

εξόδων- Προσωπικές 

εκτιμήσεις 

ΑΔΚΑΝΣΧ 

ΑΝΧΡΠ 

ΕΝΣΧΤΔΩΡ 

ΠΡΣΕΠΧΡ 

ΑΞΧΡΕΝΣΧ 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ 

ΑΓΤΡΑΞΧ 

ΑΝΧΡΠ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΕΝΟΙΚΑΜΑΘ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΑΝΧΡΠ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΔΙΧΡΣΥΝΣΧ 

ΔΙΧΡΝΜΔΙ 

 

ΣΔΙΑΧΡ 

ΑΝΧΡΠ 

ΚΑΑΝΣΧ 

10. Ανταπόκριση του 

Δήμου στις αιτήσεις 

συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΑΔΚΑΝΔΥΠ 

ΣΥΝΠΡ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΠΑΝΑΙΤ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΛΑΙΤΣΠΡ 

ΓΡΑΝΣΟΖ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΥΛΑΙΤΣΠΡ 

ΠΛΠΡΕΠΔ 
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ΜΕΡΥΛΑΙΤ ΑΝΚΒΑΝΣΧ ΕΝΔΕΠΠΡ 

11. Ρόλος της διοίκησης 

στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και 

εξουθένωσης 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ 

ΑΔΕΠΕΚ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΤΕΝΣΕΚΠΟΡ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ 

ΑΙΣΠΙΚΡΣΥ 

ΚΑΠΡΠΡΟΒ 

ΑΥΑΓΣΧ 

ΕΥΧΣΧΚΛ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΔΙΑΧΑΓΔΙΕ 

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ 

ΑΝΣΩΔΙ 

ΑΠΑΓΣΣΧ 

ΑΥΣΕΛΔΑΓ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΔΗΜΑΣΤΕΚ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ 

 

Γ. .ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

12. Συναδελφικές 

σχέσεις και επίτευξη 

στόχων    

ΔΙΑΕΝΤΕΚ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ 

ΠΡΣΥΝΣΥΝ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΣΥΖΕΠΣΟΖΗ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΥΛΕΠΣΤ 

ΚΑΛΣΥΝΕΚ 

 

 

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΑΠΑΝ 

ΑΜΒΟΕΚ 

ΣΥΝΕΚΑΝΑΠ 

ΥΠΑΜΕΚ 

ΚΠΡΟΡΕΚ 

 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΑΠΠΡ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΕΠΑΝΤΑΠ 

 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΠΛΔΙΑΠΕΚ 

ΥΠΔΙΑΕΚ 

ΔΣΥΝΕΠΣΤ 

 

13. Δυνατότητα 

συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων  

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΑΝΑΠΕΚΔΙΕ 

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ 

ΜΕΠΕΚΣΥΛΑΠ 

 

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΚΑΘΣΥΛΑΠ 

ΔΗΜΣΧ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΔΙΑΖΗΔΙ 

ΕΜΔΥΕΚΖ 

ΨΗΦΕΚΛΑΠ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΛΗΑΠΛ 

ΣΥΜΕΚΛΑ 

ΣΥΛΑΠ 

ΕΣΥΛΑΠΕΚ 

ΕΛΕΚΑΠ 

ΔΥΝΑΠΛΑΠ 

 

ΔΥΣΜΣΛΑΠ 

ΕΚΑΡΕΚΛΑΠ 

ΕΠΕΝΣΥΜ 

ΨΗΦΣΘ 

 

14. Κατανομή των 

ευθυνών και ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους 

εκπαιδευτικούς  

  

 

ΜΑΓΣΚΕΥ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΑΥΚΑΓΦΕΡ 

ΑΤΑΠΕΚΤΑΞ 

ΑΝΔΑΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΑΔΚΑΤΕΥ 

ΑΝΕΥΕΚ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΔΙΑΡΣΥΝ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΠΡΜΑΝΕΥ 

ΑΙΣΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΑΤΠΡΕΚ 

ΜΕΣΥΣΑΝΠΡ 

ΕΞΕΚΣΥΝΕΠ 

ΑΝΚΑΤΕΥ 

ΠΡΜΑΝΕΥ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΟΜΔΕΚ 

ΣΧΔΚΑΕΥ 

ΥΠΑΜΑΔΕΚ 

ΑΥΚΑΓΦΕΡ 

ΔΙΧΤΡΑΝΠΡ 

ΥΠΣΥΑΤΠΡ 

 

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

15. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών  

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΕΥΔΚΣΥΜΑΘ 

ΨΥΑΛΜΑΘ 

ΑΝΑΡΝΣΥΜ 

ΕΜΜΑΘΦΡ 

ΔΚΑΠΠΡΕΚ 

ΑΝΕΚΕΜΑΘΦΡ 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ 

ΨΥΑΛΜΑΘ 

ΑΝΤΟΙΚΠΕ 

ΔΙΧΠΟΙΚΣΧ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΠΡΕΞΣΤΠΡ 

ΔΡΣΥΕΚΠ 

ΙΚΣΔΙΜΑΣΥ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΤΗΡΚΠΛΜ 

ΠΟΛΕΝΠΑ 

ΜΕΠΣΥΣΠ 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΕΚΑΓΜΑΘ 

ΣΗΑΝΕΞΜΣΧ 

ΜΕΠΔΙΚΣΜ 

ΔΧΡΣΥΚΘ 

ΕΜΕΠΔΜ 

ΠΡΙΚΣΔΠΡ 
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ΕΠΠΑΡΕΚΣΧ 

16. Αίσθημα επάρκειας 

ως προς τη σχολική 

επίδοση των μαθητών 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΙΚΠΡΜΑΘ 

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΔΥΣΕΛΧΡΒΥΛ 

ΑΡΙΚΣΧΕΠ 

ΣΤΒΕΜΑΘ 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΙΚΔΕΚΜΑΘ 

ΣΤΑΤΡΔΙ 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ 

ΙΚΣΧΕΠ 

17. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και γονέων 

ΣΥΝΓΕΞΜΑΘ 

ΥΠΠΡΓΣΧΘ 

ΔΥΣΥΓΟ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

 

ΑΠΣΤΣΧΓ 

ΑΔΓΕΚΕΙΔ 

ΕΠΓΜΑΚΠΣΧ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

ΑΥΞΑΠΓ 

ΕΛΣΥΜΓ 

 

ΔΥΣΥΓΟ 

ΥΠΠΡΓΣΧΘ 

ΑΡΝΑΠΡΓ 

ΑΜΦΕΚ 

ΠΑΝΕΡΕΚΓ 

ΠΡΚΑΤΓ 

 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

18. Αξιολόγηση 

μισθολογικών 

αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού 

επαγγέλματος 

(αιτιολόγηση)  

  

ΑΙΣΙΚΜΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΑΓΠΕΠΕΚ 

 

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΕΠΕΙΔΕΚ 

ΔΥΣΔΗΜΕΚ 

 

 

 

ΠΕΜΙΑΠΟ 

ΑΙΥΠΕΡ 

ΕΠΔΕΠΑΠ 

 

ΠΕΜΙΑΠΟ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

 

ΚΑΚΜΙΑΠ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΙΥΠΕΡ 

ΕΠΕΠΔΕΠ 

ΨΥΧΚΑΚΕΠ 

ΚΑΚΑΝΠΟΛ 

19. Αίσθημα επάρκειας 

για την αντιμετώπιση 

των απαιτήσεων και 

ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη 

στην εκπαίδευση  

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΜΕΙΑΡΕΥ 

ΑΔΚΡ 

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΕΠ 

ΕΥΚΕΠΔΙΑΔ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΠΔΩΕΠ 

 

 

 

ΑΙΣΕΠΔΥΣ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΓΜΠΡΑΛ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΑΔΚΡ 

ΑΥΞΕΥΚΑΞ 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΥΠΕΚΕΥΚΑΜ 

ΑΔΚΡ 

 

ΑΙΣΕΠΕΠ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΝΠΡΝΔΕ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΑΔΚΡ 

ΑΥΞΧΡΚΣ 

ΟΙΚΔΕΚΕΠ 

20. Προσδιορισμός 

αλλαγών και βοήθειας 

που θεωρείται χρήσιμη 

για την άντληση 

μεγαλύτερης 

ικανοποίησης από το 

επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΠΕΕΥΕΚ 

ΚΑΟΡΕΚΖΗΤ 

ΑΠΓΡΑΦ 

ΕΛΕΚΑΝΠΡ 

ΕΠΔΗΑΙΑΓ 

ΠΡΕΠΒΔΙΥΛ 

ΔΙΜΑΘΕΠΔΙΔ 

ΜΚΑΞΑΠ 

ΜΕΛΚΕΚΠ 

ΔΙΚΔΑΞ 

ΠΕΑΥΑΞΕΚ 

ΑΝΕΚΕΡ 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΑΠΓΡΑΦ 

ΜΕΛΚΕΚΠ 

ΚΑΛΕΠΚΑΤ 

ΚΑΛΣΧΕΡ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΑΝΠΡΕΚ 

ΕΠΕΥΝΜΚΡ 
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 Συνέχεια συγκεντρωτικού πίνακα έκθεσης δεδομένων 

(ΜΕΡΟΣ Β, Εκπαιδευτικοί 6,7,8,9,10): 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

 

 

 

1.Προφίλ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

6 

 

Άντρας  

 

55 ετών 

 

31 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

18 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο 

σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός Ε΄ 

Δημοτικού, 

υποδιευθυντής 

σχολείου, 

γραφειοκρατικά 

καθήκοντα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

7 

 

Γυναίκα  

 

35 ετών  

 

6 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

1 έτος εργασίας στο 

συγκεκριμένο 

σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός 

παράλληλης 

στήριξης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

8 

 

Γυναίκα  

 

36 ετών  

 

8 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

1 έτος εργασίας στο 

συγκεκριμένο 

σχολείο  

 

Αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός, 

εκπαιδευτικός ΣΤ΄ 

Δημοτικού, 

διδασκαλία, ανάληψη 

εορτών και 

εκδρομών, εφημερίες   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

9 

 

Γυναίκα  

 

51 ετών  

 

26 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

24 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο 

σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός 

αγγλικών, 

υποδιευθύντρια 

σχολείου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

10 

 

Γυναίκα  

 

38 ετών  

 

12 έτη εργασίας ως 

εκπαιδευτικός  

 

2 έτη εργασίας στο 

συγκεκριμένο 

σχολείο  

 

Εκπαιδευτικός 

αγγλικών, απουσία 

άλλων αρμοδιοτήτων 

λόγω καθημερινής 

μετακίνησης σε 4 

σχολεία 

 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την 

κτιριακή υποδομή του 

σχολείου τους 

 

ΣΤΣΠΑΚ 

ΚΑΛΚΑΤ 

ΑΝΑΝΤΚ 

ΠΑΚΤΠΒΕ 

ΕΠΣΚ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΚΑΛΣΥΝΚΤ 

 

 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΝΒΑΨ 

ΑΝΔΙΧΑΥ 

ΑΝΑΝΤΚΑ 

ΑΠΣΟΠΡ 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΑΡΚΑΤΚΤ 

ΠΡΕΠΣΣΧ 

 

ΙΚΚΤΥΠ 

ΚΑΛΔΙΑΚ 

ΔΙΧΡΣΥΝ 

 

3. Διεξαγωγή ή όχι των 

μαθημάτων σε 

κατάλληλα 

διαμορφωμένους 

χώρους  

 

ΔΙΜΑΑΙΘ 

ΥΠΜΙΚΓΥ 

ΚΑΛΕΞΑΠ 

ΕΛΑΙΘΕΚ 

ΔΙΕΚΔΙΑ 

ΑΚΧΔΙΜΑ 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

 

ΑΠΕΙΔΧΜΕΙΔ 

ΕΛΧΓΥΜ 

ΕΛΑΙΘΕΚ 

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ 

ΑΙΘΗΥ 

ΑΙΘΑΓ 

ΑΙΘΟΛ 

ΑΙΘΕΙΔΣ 

ΑΙΘΠΡ 

 

ΔΙΜΚΑΤΑΙ 

ΑΙΘΗΥ 

ΑΙΘΑΓ 

ΥΠΧΩΓΥΜ 

ΥΠΒΙΒ 

ΥΠΤΑΞΥΠ 

ΑΙΘΕΝΔ 

ΙΚΔΙΣΧΧ 

4. Αξιολόγηση των 

μέσων διδασκαλίας 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΟΙΚΔΑΜΕΣΔ 

ΕΠΜΔΔΣΧ 

ΥΠΗΥ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

ΑΝΠΜΕΣΔ 

 

ΑΡΙΚΜΕΔΙ 

ΑΡΚΕΛ 

ΣΥΜΥΠΜΔΙ 

ΥΠΗΥΑΙΘ 

 

ΙΚΜΕΣΔ 

ΧΡΔΙΑΠΙΝ 

ΧΡΗΥΠΡΟΛΤ 

 

ΙΚΜΕΣΔ 

ΟΡΓΣΧΑΙΘ 

ΧΡΔΙΑΠΑΙΘ 

ΑΜΠΡΙΝ 

ΣΥΝΣΗΥΠ 

ΚΑΛΑΝΔ 

5. Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τις 

συνθήκες ασφάλειας των 

μαθητών   

ΜΑΡΜΑΘΣΧ 

ΠΚΑΛΣΑΦ 

ΔΥΝΕΛΜΑΘ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΤΚΑΜΑΘΔ 

ΠΡΑΠΑΤ 

ΣΥΜΑΘΔΙΑ 

ΥΠΑΤΖΜΑΘ 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΕΛΑΣΜΑΘΕΚ 
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ΑΡΣΥΝΑΣ 

 

 

ΙΚΣΥΑΣΜΑΘ 

 

ΕΦΕΚΔΙΑΛ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΚΛΠΑΥ 

ΑΔΕΛΠΕΡ 

ΚΛΑΙΘΔΙΑ 

ΚΛΠΑΥ 

ΥΠΘΥΡ 

ΑΠΠΜΕΠΣ 

ΕΛΕΠΙΣ 

ΑΥΕΠΟΡΕΚ 

6. Ικανοποίηση των 

προσωπικών αναγκών 

των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τις εργασιακές 

συνθήκες 

ΚΑΛΕΡΣΥΝ 

ΕΠΚΣΧΚΤ 

ΙΚΕΡΣΥΝ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΑΠΠΡ 

ΜΑΠΘΕΣ 

 

ΚΑΛΕΡΣΥ 

ΨΥΧΕΠΑΝ 

ΑΛΤΟΠΕΡ 

ΕΥΚΛΣΧ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΙΚΣΥΕΡΣ 

ΕΥΚΛΣΧ 

ΚΣΜΑΚΣΥΝ 

ΙΚΠΡΑΝ 

ΚΑΛΕΡΣΥ 

ΙΚΣΧΜΕ 

ΙΚΣΥΝΣΧ 

ΙΚΠΡΑΝ 

 

Β. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7. Αξιολόγηση 

προσόντων και 

ικανοτήτων του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας  

 

ΕΠΤΟΠΝΔΙ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΑΠΛΑΝΔΙ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΑΠΕΝΣΥΜ 

ΕΠΔΡΑΔΙ 

ΕΜΝΚΣΧΛ 

ΙΚΠΡΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΠΡΟΑΠΔ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΣΩΧΚΑ 

ΧΡΕΜΣΧΧ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΘΕΤΗΚΑΝΕΚ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

ΙΚΠΡΙΚΔΙ 

ΑΨΔΙΕΡΔ 

ΑΠΤΡΟΜ 

ΠΙΣΝΚΑΝ 

ΥΙΟΘΚΠΡ 

ΠΡΚΑΙΝ 

ΔΙΑΘΔΠΡ 

ΚΑΤΔΙΑΔΙΘΕ 

ΣΩΧΚΑ 

ΔΙΑΤΙΣ 

ΣΥΟΜΛΣΧ 

ΛΕΣΧΚΑΝ 

ΘΕΤΣΧΚΛ 

 

8. Συναισθήματα 

εκπαιδευτικών από τη 

συνεργατική σχέση με 

το/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια 

ΑΠΕΥΧΔΥΣ 

ΕΠΜΑΛ 

ΑΙΣΑΠΣΧ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ 

ΘΕΤΥΠΝΕΚ 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΑΡΣΥΝΔΕΚ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

ΣΧΕΜΠ 

 

ΑΙΣΕΥΣΔΙΕ 

ΑΠΠΡ 

 

9. Αξιοποίηση των 

χρημάτων της Σχολικής 

Επιτροπής για την 

κάλυψη σχολικών 

εξόδων- Προσωπικές 

εκτιμήσεις 

ΚΑΛΟΙΚΣΧ 

ΑΓΕΠΣΚΑΤ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΜΣΥΟΙΖΣΧ 

ΑΓΤΡΑΞΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

 

ΑΓΜΠΣΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

ΕΛΣΧΤΑΜ 

 

ΔΥΣΔΙΑΧΡ 

ΑΥΑΝΣΜΑΡ 

ΑΝΣΒΑΣΑΜΡ 

ΑΔΚΑΛΒΑ 

ΑΝΧΡΠ 

ΑΔΚΑΤΧΡΣΧ 

ΕΛΧΡΣΧΕΠ 

ΑΓΜΠΣΧ 

ΠΕΠΣΔΧΡ 

ΚΑΑΝΣΧ 

ΣΩΔΣΓΚΗ 

ΕΝΟΙΚΑΜΑΘ 

 

10. Ανταπόκριση του 

Δήμου στις αιτήσεις 

συντήρησης και 

επισκευής του σχολείου 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΔΥΣΥΛΑΙΤΣ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΚΑΘΥΛΑΙ 

ΟΜΚΑΣΧ 

 

ΑΜΑΝΤΔΗ 

ΕΝΔΕΠΠΡ 

ΜΙΚΑΘΥΛΑ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΜΕΑΡΥΠΔ 

ΑΥΤΗΛΑΔ 

ΑΠΓΡΑΠΡ 

ΚΑΘΑΝΔ 

ΑΓΤΡΛΔΥ 

11. Ρόλος της διοίκησης 

στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και 

εξουθένωσης 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ 

ΠΙΔΥΠΟΡΔΙ 

ΜΕΤΑΓΔΙΕΚ 

ΣΕΔΙΠΙΨΥΧΕΚ 

ΜΗΔΕΠΣΧΔ 

ΥΠΣΥΝΑΛ 

ΕΝΕΡΑΓΔΙ 

ΑΥΣΕΛΔΑΓ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΑΙΣΠΙΔ 

ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

ΑΠΑΓΣΣΧ 

ΦΥΣΣΧ 

ΗΡΣΧΠΕ 
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 ΔΙΑΓΑΥΣΔ 

 

 ΠΛΑΠΑΝΔΙ 

ΤΗΡΧΡΟΝ 

 

Γ. .ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   

12. Συναδελφικές 

σχέσεις και επίτευξη 

στόχων    

ΑΡΣΥΣΧ 

ΜΑΚΣΥΝΣΔ 

ΚΑΛΣΧΠΑΛΕΚ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΟΜΟΜΕΚ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΥΠΦΙΛΣΧ 

ΕΠΣΧΕΚΠ 

ΚΑΛΣΥΝ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΕΠΑΝΤΑΠ 

ΑΠΔΙΑΠ 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΑΠΠΡ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΑΡΣΥΣΧ 

ΜΑΚΣΥΝΣΔ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΑΡΣΥΝΥΛΣ 

ΚΑΛΔΙΑΣΧ 

ΣΥΔΙΔΚΣΧ 

ΣΥΝΕΠΣΤ 

ΚΑΛΣΥΝΕΚ 

ΚΟΙΠΜΣΧ 

ΕΝΕΚΠΡ 

ΔΙΣΥΕΚΕΣ 

13. Δυνατότητα 

συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων  

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΕΜΣΥΖΣΥΝ 

ΑΔΣΥΜΕΚΑΠ 

ΨΗΦΣΘ 

ΕΣΥΛΑΠΕΚ 

ΔΙΚΔΙΛΑΠ 

ΜΕΙΣΥΛΑ 

ΣΥΖΣΟΕΚ 

ΛΗΑΠΔΙ 

ΛΗΑΠΕΚ 

ΚΑΘΣΥΛΑΠ 

ΚΛΑΠΔΙΑΣ 

ΣΥΝΣΟΒΘ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΙΚΣΥΜΛΑ 

ΜΕΣΥΛΑΣΧ 

 

14. Κατανομή των 

ευθυνών και ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους 

εκπαιδευτικούς  

  

 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΑΠΚΔΥΣ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΣΛΣΧΑΠ 

ΜΣΥΝΚΜΑΘ 

ΑΠΔΙΚΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΠΕΥΣΔΕΡ 

ΜΕΓΕΠΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΣΥΜΟΛΕΚ 

ΔΙΚΑΕΥ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΠΡΕΥΕΚΥ 

ΕΠΟΡΕΚ 

ΑΠΕΠΣΥΝ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΚΑΤΕΡΔΙ 

ΕΛΚΕΝΕΚ 

ΙΔΕΥΕΚ 

ΔΥΣΕΚΕΡΠΙ 

ΟΜΛΕΙΣΧ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΣΩΔΙΑΡ 

ΙΚΚΑΤΕΥ 

ΑΝΣΥΓΕΡΕΚ 

ΣΥΛΔΡΕΚΑΣΠΡ 

ΑΠΑΔΣΥΝΕΚ 

 

 

Δ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ   

15. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών  

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΔΚΑΛΣΧΜ 

ΠΕΠΡΕΚ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΙΚΔΙΣΩΣΠΡ 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΕΚΕΓΝΚ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΑΝΧΡΜΕΙΔ 

ΑΝΧΡΣΕΚ 

 

 

 

ΙΚΣΥΜΜΑΘ 

ΑΝΕΚΕΡΣΜ 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΚΑΘΣΥΝΕΚΜ 

ΣΥΑΝΠΡΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΙΚΕΚΠΡΠΡΟ 

 

ΙΚΕΚΣΜΑΘ 

ΑΝΜΕΤΑΞΜ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ 

 

ΑΝΕΚΕΡΕΠΜ 

ΙΚΚΑΑΠΔ 

ΕΡΜΣΥΜΑΘ 

ΣΔΙΚΟΙΝΣΜ 

ΔΙΜΕΚΟΙΝΖ 

ΑΠΑΠΟΚΣΥ 

ΠΑΙΣΥΝ 

ΠΑΙΣΥΝΟ 

16. Αίσθημα επάρκειας 

ως προς τη σχολική 

επίδοση των μαθητών 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΕΠΣΥΝΠΡΕΚ 

ΑΠΣΤΕΠ 

ΣΥΜΠΑΡ 

ΙΚΕΠΚΑΘΣΤ 

 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΚΑΘΠΔΙ 

ΔΙΑΔΥΝΜΑΘ 

ΑΙΠΡΕΠ 

ΙΚΣΧΕΠ 

ΑΠΠΡ 

ΑΙΠΡΕΠ 

ΙΚΣΧΕΠ 
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17. Αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου- 

Σχέσεις εκπαιδευτικών 

και γονέων 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΚΑΛΕΠΣΥΓ 

ΜΕΓΕΝΛΜ 

ΚΓΝΠΟΛΥΠΣΧ 

ΜΙΚΚΧΩ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΣΥΜΕΝΓ 

ΑΜΣΥΝ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΑΠΠΡ 

ΑΜΕΝΕΚΓ 

ΣΥΝΕΚΑΓ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΙΚΣΥΝΓ 

ΕΝΓΖΗΠ 

ΑΜΕΝΕΚΓ 

ΣΥΝΕΠΠΡ 

ΑΝΕΚΕΡΓ 

 

ΑΔΓΕΚΕΙΔ 

ΑΠΠΡ 

ΤΗΛΕΠΣΧ 

ΑΠΟΣΧ 

ΑΝΕΚΕΡΟΡΓ 

 

 

Ε. ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

18. Αξιολόγηση 

μισθολογικών 

αποδοχών- Δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικού 

επαγγέλματος 

(αιτιολόγηση)  

  

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΑΡΕΠΔΕΠΠΥ 

ΕΠΤΕΧΕΠ 

ΕΠΔΕΠΑΠ 

ΑΝΜΙΣΑΠ 

ΥΨΚΔΑΝ 

ΕΠΕΠΔΕΠ 

ΔΥΣΑΒΔ 

ΨΥΧΕΠ 

ΜΕΜΙΣΑΠ 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΑΝΣΥΜ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΔΥΚΒΟΙΚΑΝ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

 

ΔΥΣΜΙΣ 

ΜΕΙΠΕΜ 

ΑΡΕΠΔΕΠ 

ΑΓΠΕΠΕΚ 

 

19. Αίσθημα επάρκειας 

για την αντιμετώπιση 

των απαιτήσεων και 

ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη 

στην εκπαίδευση  

 

ΑΙΣΕΠΑΝΠΡ 

ΠΡΟΡΜΑΚΕΜ 

ΠΕΡΔΕΞΕΚ 

ΕΠΘΜΕΤΠ 

ΑΙΣΕΠΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΠΡΑΝΑΠΚ 

ΑΠΣΕΞΠΡΠ 

ΜΕΙΑΡΕΥ 

ΑΔΚΡ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

 

 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΑΓΜΠΡΑΛ 

ΑΔΚΡ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΠΔΩΕΠ 

ΑΝΑΠΣΥΝ 

 

ΑΠΑΙΣΕΠ 

ΣΥΕΚΑΛ 

ΕΛΕΝΕΚΠ 

ΕΠΣΕΝΤΕΧ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΥΠΑΝΕΚΠ 

ΑΔΚΡ 

ΑΠΕΥΕΠ 

ΕΛΠΡΔΙΔ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΙΕΠΓΝΑΝ 

ΑΔΔΙΕΙΜΠ 

ΑΙΕΛΠΡ 

ΑΔΚΡ 

ΑΔΔΙΑΜΡ 

ΠΡΑΝΕΠΕΞ 

ΑΝΓΝΕΚ 

ΑΔΠΣΕΟΙΚΔ 

ΑΔΠΔΖΩΣΕ 

ΕΞΠΣΣΧΠ 

20. Προσδιορισμός 

αλλαγών και βοήθειας 

που θεωρείται χρήσιμη 

για την άντληση 

μεγαλύτερης 

ικανοποίησης από το 

επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΚΑΛΘΕΚΚ 

ΑΝΤΑΝΕΚΠ 

ΠΕΕΥΕΚ 

ΣΥΝΕΠΚΕ 

ΜΧΡΚΣΕ 

ΑΛΤΡΠΕΚΠΣ 

 

ΙΚΑΝΕΠΕΚ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΠΑΡΔΩΕΣΕ 

ΑΝΠΕΡΧΡΔ 

ΕΠΜΣΧΥΛ 

ΔΙΑΒΙΩΔΙΔ 

ΚΑΛΜΙΑΠ 

ΕΥΚΕΞΕΠ 

ΕΝΟΡΣΕΜ 

ΠΡΕΚΔΕΙΔΠ 

ΜΕΓΜΕΚΡ 

ΦΚΕΠΕΞΕΚ 
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8.5. Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων  

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 1 

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την ικανοποίηση που αντλείτε από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός.  

Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός τα τελευταία 14 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Σε αυτό το σχολείο ήρθα πριν από 11 χρόνια. 

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Τα καθήκοντα… Η διδασκαλία, κυρίως, τα τελευταία χρόνια 

αναλαμβάνω μεγάλες τάξεις, την πέμπτη και την έκτη δημοτικού… Οι περισσότεροι από 

εμάς είμαστε υπεύθυνοι μιας τάξης… Διοργανώνουμε τις γιορτές, αναλαμβάνουμε 

εφημερίες στα διαλείμματα… Το βασικότερο καθήκον μας… θα έλεγα…είναι η 

ενασχόληση με τα παιδιά, την πρόοδο τους και… εεε… κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε 

σαν δάσκαλοι.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Κοίταξε.. όπως βλέπεις πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, που 

προσπαθούμε βέβαια να το διατηρήσουμε σε αξιοπρεπή κατάσταση. Το βασικότερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το χειμώνα… με τη θέρμανση, καταλαβαίνεις… 

έχουμε πολλές απώλειες, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δε ζεσταινόμαστε… εεε… και 

αυτό σημαίνει πως έχουμε και μεγάλη υγρασία στις αίθουσες, που είναι και ανθυγιεινό 

για τα παιδιά και για μας τους ίδιους.  Επίσης, ο φωτισμός πολλές φορές μας δυσκολεύει, 

οι λάμπες μας καίγονται όταν τις χρειάζεσαι, έχουμε κάποιες σπασμένες πόρτες και 

θρανία… τι να σου πω… δε θα έλεγα πως το κτίριο είναι κατάλληλο για να φιλοξενεί 

μαθητές και μικρά παιδιά, αν και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι επικίνδυνο… 

όπως μπορούμε το διατηρούμε ασφαλές… φέτος, εμείς οι ίδιοι το βάψαμε και το 
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περιποιηθήκαμε πριν ανοίξουμε το Σεπτέμβρη… εεε… γενικά, το προσέχουμε όσο 

μπορούμε…    

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Εεε όχι φυσικά… έχουμε έναν πρόχειρο χώρο για τους υπολογιστές, που 

βολευόμαστε εντάξει… Ειδικά στις γιορτές και στις πρόβες, έχουμε ένα θέμα γιατί 

ψάχνουμε ελεύθερη αίθουσα και γυρνάμε από δω κι από κει… Κανονικά, για να έχεις 

και το ενδιαφέρον των μαθητών, κάθε μάθημα… φυσική, ζωγραφική και όλα… θα ήταν 

ωραίο να γίνονται σε αίθουσες που είναι γι’ αυτό το λόγο.. φυσικά, δεν έχουμε αυτή την… 

πολυτέλεια θα έλεγα εγώ… και δεν νομίζω να υπάρχουν και σχολεία στη χώρα μας που 

να είναι τόσο οργανωμένα... δημόσια σχολεία…  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Εεε… Ελλιπή σίγουρα… Πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε κάτι στους 

μαθητές και κουβαλάμε laptop από το σπίτι… Εγώ φέρνω το tablet  ας πούμε… και δεν 

είναι βολικό αυτό, είναι πολλά τα παιδιά… Φυσικά, ας μη μιλήσω για μαθήματα όπως η 

φυσική ας πούμε… όλα τα πειράματα μας, όταν τα κάνουμε… είναι αυτοσχέδια. 

Δυστυχώς, διαθέτουμε μόνο τα βασικά… ακόμα και οι διαδραστικοί πίνακες, που ήταν 

ένα βήμα καλό θα έλεγα… έχουν μείνει αχρησιμοποίητοι… οι περισσότεροι από εμάς, 

δυσκολευόμαστε στη χρήση τους… ίσως φταίμε κι εμείς σε αυτό που δε ψαχνόμαστε λίγο 

παραπάνω.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    

Εκπαιδευτικός: Κοίταξε… Θεωρώ πως την ασφάλεια των μαθητών την ελέγχουμε 

εμείς… Δηλαδή, πάντα υπάρχει δάσκαλος στην αυλή και μέσα στο σχολείο στα 

διαλείμματα… Τα παιδιά είναι από μόνα τους… όμως… επαναστάτες θα το πω… οπότε 

σίγουρα θα συμβούν και μικρό- ατυχήματα… όσο μπορούμε το ελέγχουμε. Οι πόρτες στην 

αυλή είναι πάντα κλειδωμένες, δεν μπαίνει και βγαίνει κανείς χωρίς λόγο… τώρα, αν με 

ρωτάς για την ασφάλεια τους άσχετα από εμάς, σε ένα παλιό κτίριο, πόσο ασφαλής μπορεί 

να είσαι;  
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Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: εεε… Γενικότερα, επειδή εμείς οι εκπαιδευτικοί, έχουμε μάθει πλέον σε 

αυτές τις συνθήκες… νομίζω ότι πλέον μας ικανοποιούν κιόλας… Δεν έχουμε δει δηλαδή 

κάτι παραπάνω για το ζητήσουμε… Γενικότερα, πάντα θέλεις την εξέλιξη και την ευκολία 

σου... κι εγώ θα την ήθελα… με καινούργια κτίρια, τεχνολογία, θα ήταν ευκολότερο το 

μάθημα σίγουρα… οπότε σε γενικές γραμμές, δεν θα το έλεγα πως ικανοποιούνται όλες 

μου οι ανάγκες… η ανάγκη για πρόοδο, ας πούμε, μένει στάσιμη… οπότε αν θέλεις ένα 

χαρακτηρισμό, οι εργασιακές συνθήκες είναι μέτριες, πολύ μέτριες… 

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Ο διευθυντής μας κάνει ότι μπορεί πιστεύω… προσπαθεί πολύ για το 

σχολείο, είναι ο κατάλληλος να οργανώσει και να ρυθμίσει θέματα… που ξέρεις… δεν το 

κάνουν όλοι αυτό… βέβαια, είναι και η εμπειρία…. Χρόνια αντιμετωπίζει καταστάσεις 

σε αυτό το σχολείο. Αν έπρεπε να τον αξιολογήσω δηλαδή… το ‘χει πιστεύω… είναι για 

αυτή τη θέση κατάλληλος.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Κοίτα… όταν είσαι τόσα χρόνια σε ένα σχολείο, δε νομίζω ότι 

λειτουργεί πάντα με κανόνες…Δηλαδή, ναι το σχολείο λειτουργεί όπως πρέπει να 

λειτουργήσει αλλά είμαστε και άνθρωποι και πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 

μας… κι επειδή όλοι εδώ το καταλαβαίνουμε αυτό… και ο διευθυντής βέβαια… το 

σχολείο έχει καλό κλίμα… Γίνονται όσα πρέπει να γίνουν, ναι…  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, είμαι ευχαριστημένος… ότι πρόβλημα και να έχουμε… είναι σε 

φιλικό επίπεδο, δε νομίζω ότι υπάρχει η ιεραρχία διευθυντή και δασκάλου… Τόσα χρόνια 

συνεργαζόμαστε καλά… σίγουρα έχουμε και τις διαφωνίες μας, που είναι και αυτό 

λογικό… παντού υπάρχουν… αλλά γενικά η σχέση μας είναι καλή και ευτυχώς γιατί ξέρω 

πως δε γίνεται παντού αυτό… είναι στον άνθρωπο… 
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Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ξέρεις τι γίνεται… αυτά που πρέπει να γίνουν δε γίνονται με 

τσιγγουνιές… Δηλαδή, αν έχεις ένα ποσό που χρειάζεσαι για να φτιάξεις πέντε πράγματα, 

θα τα κάνεις και θα είσαι και ευχαριστημένος… Αλλά όταν τα χρήματα είναι λίγα, 

καλύπτεις όσες τρύπες μπορείς… είμαστε πολύ τυχεροί βέβαια γιατί έχουμε και 

δωρητές… υπάρχει κόσμος που δίνει λεφτά για το σχολείο και είναι μεγάλη βοήθεια 

αυτό… και πιστεύω, πως επενδύονται όσο καλύτερα γίνεται αυτά… δηλαδή, κάνουμε 

πράγματα που είναι όντως χρήσιμα για το σχολείο…  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Αυτές οι διαδικασίες, το κακό είναι ότι πηγαίνουν πολύ αργά… εεε… 

τα ξέρει ο Δήμος, τα κτίρια είναι δημόσια, αλλά πλέον δε γίνονται πολλά… τα 

προβλήματα πάντα θα υπάρχουν… κάποια πράγματα κατά καιρούς μπορεί να γίνουν 

αλλά οι ανάγκες δεν καλύπτονται σίγουρα…  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Πολύ μεγάλο ρόλο θα έλεγα… γιατί αν δέχεσαι πίεση και υπάρχει 

δυσκολία στη συνεννόηση, όλα αυτά κάπως επιδρούν στη ψυχολογία σου… και μόνο που 

υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στη διδασκαλία είναι άγχος… κακά τα ψέματα… πρέπει να 

βγάλουμε την ύλη σε συγκεκριμένο χρόνο και αυτό πολλούς τους αγχώνει, γιατί δεν έχεις 

πάντα τη δυνατότητα να το κάνεις… ακολουθούμε δηλαδή μια πορεία που είναι αγχωτική. 

Οι εκπαιδευτικοί… εεε… δεν παύουμε να είμαστε υπάλληλοι… άρα ακολουθούμε 

εντολές, όπως όλοι και αυτό θες δεν θες σε αγχώνει και σε κουράζει…  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Κοίτα να δεις… δε γίνεται να τα πας καλά με όλους. Προβλήματα πάντα 

υπάρχουν… στα τόσα χρόνια είχαμε και τις διαφωνίες μας και τις εντάσεις αλλά και τις 

φιλίες μας… οι σχέσεις μας είναι καλές, αλλά όχι άριστες. Εμείς που είμαστε χρόνια εδώ, 

συνήθως τα βρίσκουμε… ξέρουμε ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνεις… αν υπάρξει θέμα 

προκύπτει με τους νέους εκπαιδευτικούς που έρχονται… όχι για κάποιο λόγο 
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συγκεκριμένο… ξέρεις… απλά δε μάθαμε να δουλεύουμε μαζί, δε ξέρει ο ένας τον άλλο 

και προκύπτουν διαφωνίες… ο χρόνος δηλαδή που είσαι με τον άλλο σε κάνει να τα πας 

και καλά μαζί του πιστεύω…  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, τις περισσότερες φορές ναι… Συζητάμε πολύ, ειδικά για σοβαρά 

θέματα και είναι καλό αυτό… είναι σημαντικό ένα σχολείο να έχει την ίδια πορεία από 

όλους…  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένος από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Όπως σου είπα η συζήτηση και η συνεργασία είναι σημαντικά εδώ… 

ναι, είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν έχουμε έναν διευθυντή που αποφασίζει και διατάζει… 

ζητάει τη γνώμη μας και το εκτιμάμε αυτό, όλοι νομίζω… Βέβαια, είναι και κάποιες 

αποφάσεις που δε μπορείς να συμμετέχεις… από την άλλη, όμως σκέφτομαι ότι καλό θα 

ήταν να κάνω το μάθημα μου και να φεύγω… γιατί όταν μπλέκεσαι και με πολλά, 

ζαλίζεσαι και κουράζεσαι… αλλά... εντάξει.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Όταν μοιράζονται οι ευθύνες είναι καλύτερα νομίζω, αγχώνεσαι 

λιγότερο…από το να τα αναλαμβάνει όλα ένας. Βέβαια, παντού υπάρχουν άτομα που 

αποφεύγουν καταστάσεις… δηλαδή και σε εμάς δε συμμετέχουν όλοι σε όλα… οπότε 

πέφτει μεγαλύτερο βάρος στους υπόλοιπους… εεε…είμαι κάπου στη μέση… πιστεύω 

όμως ότι ενώ όλοι συμμετέχουμε σε συζητήσεις, οι ευθύνες δεν πέφτουν σε όλους αλλά 

σε λίγους… κι έτσι μεγαλώνει το άγχος βέβαια γιατί μετά βγαίνεις και φταίχτης…  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Εξαρτάται για τι πρωτοβουλίες μιλάμε... πιστεύω ότι αν θέλεις να 

κάνεις κάτι για την τάξη σου δε χρειάζεσαι την έγκριση των υπολοίπων, αλλά τη γνώμη 

τους… Δηλαδή, ναι, να το συζητήσεις αλλά δε βλέπουμε και όλοι τα πράγματα με τον ίδιο 

τρόπο… οπότε θα έλεγα ότι είναι στην επιλογή του καθενός… η συνεργασία φυσικά είναι 
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σημαντική και πολλές φορές μπορεί να σε κάνει… εεε… να δεις αλλιώς τα πράγματα… 

πάντα μαθαίνεις κάτι από τους άλλους, όπως και οι άλλοι από σένα… τώρα για να πάρεις 

πρωτοβουλίες σημαντικές για το σχολείο…. Ναι θα το συζητήσεις…  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας από 

τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Τα παιδιά τις περισσότερες φορές είναι εύκολο να τα καταλάβεις… Αν 

τους αρέσει κάτι, το δείχνουν, ενθουσιάζονται, είναι χαρούμενα… όταν βαριούνται πάλι 

το δείχνουν… εεε… έτσι όταν τα βλέπω χαρούμενα, να συμμετέχουν, πιστεύω πως κάνω 

κι εγώ κάτι καλά… και πρέπει συνεχώς να τα κρατάς σε εγρήγορση, αυτές οι ηλικίες είναι 

ευαίσθητες, πρέπει να βρεις το σημείο να τους πλησιάσεις…  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένος νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Κοίτα… εμείς οι εκπαιδευτικοί περνάμε πολύ χρόνο με τα παιδιά, 

μπορεί και περισσότερο απ’ ότι οι γονείς τους, έτσι; Άρα σίγουρα κάπως τα επηρεάζουμε 

και σίγουρα παίρνουν και μαθήματα από εμάς… και μιλάω άσχετα με τη διδασκαλία, σε 

κοινωνικό επίπεδο… είμαστε υπεύθυνοι και γι’ αυτό και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό… 

ακόμα κι όταν βλέπουμε άσχημες συμπεριφορές, πρέπει κάτι να κάνουμε να το 

διορθώσουμε… οπότε συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, σίγουρα… 

ναι… είμαι ικανοποιημένος, γιατί προσπαθώ πολύ να είμαι κοντά τους. Βέβαια, πάντα 

υπάρχουν παιδιά που δεν είναι εύκολο να τα πλησιάσεις κι εκεί θα έλεγα είναι… το 

παράπονο μου… όταν δε μπορώ να είμαι κοντά με κάποιο παιδί.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Και σε αυτό κάτι παρόμοιο θα σου πω… πως δεν είναι όλα τα παιδιά 

το ίδιο… μετά από ένα διάστημα καταλαβαίνεις τις δυνατότητες του κάθε μαθητή…και 

δεν απαιτείς. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια τους, κάνουν 

ότι μπορούν και είναι κάθε μέρα και καλύτερα.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί οι γονείς πολλές φορές έχουν 

απαιτήσεις, αντιρρήσεις, διαφωνίες… καταλαβαίνεις… ενώ για να εξελιχθεί ένα παιδί 
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πρέπει να συμφωνούμε με τους γονείς. Τις περισσότερες φορές, θα υπάρχει κάποιο θέμα 

με τους γονείς… θες για τους βαθμούς, θες για κάποια παρεξήγηση με το παιδί τους και 

κάποιο άλλο… έναν συμμαθητή δηλαδή... είναι δύσκολοι στη διαχείριση οι γονείς… 

οπότε δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο θέμα… 

που… θα μας ταρακουνήσει…  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Σε αυτό το κομμάτι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα… Γιατί κάποιοι 

γονείς λένε πως αν το παιδί τους δε μάθει, φταίει ο δάσκαλος… αν έχει δυσκολίες 

αργότερα, φταίει πάλι ο δάσκαλος… δεν του τα έμαθε καλά… ξέρεις, είναι λίγο αδικία 

αυτό… ναι, υπάρχουν και γονείς που θα το εκτιμήσουν και θα αναγνωρίσουν αυτό που 

κάνεις… αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι , μας έχουν σαν εύκολο στόχο…  

Συνετευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: εεε… κοίτα με δεδομένη την κατάσταση, δεν θέλω να έχω παράπονο… 

δεν είμαστε πλούσιοι, δεν είμαστε και φτωχοί… συντηρούμαστε και πρέπει να νιώθουμε 

και τυχεροί που δουλεύουμε… οπότε δεν έχω παράπονο, τα νέα παιδιά όμως θα 

δυσκολευτούν πολύ πιστεύω… 

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Επαρκής, δε νιώθω και δε θα νιώσω ποτέ… τα πράγματα αλλάζουν , 

δυσκολεύουν και πρέπει συνεχώς να είμαστε έτοιμοι… πρέπει να προσαρμοζόμαστε, 

παρόλο που σε αγχώνει αυτό. Οπότε…  είμαι ικανοποιημένος από… το πώς 

αντιμετωπίζω τα πράγματα αλλά είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να μείνεις στάσιμος 

γιατί μετά… το χάνεις… θέλει να προσπαθείς συνεχώς.   

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω ότι σε αυτό πρέπει να ψαχτείς μόνος σου σαν άνθρωπος… 

ευκαιρίες, ναι… μπορεί να υπάρχουν, όχι πολλές όμως… το κράτος δε φροντίζει και πολύ 

γι’ αυτό. Οπότε… προσωπική εξέλιξη χρειάζεται. 



143 

 

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, δεν θα το έκανα… Μου αρέσει η δουλειά μου, μου αρέσουν τα 

παιδιά και… παρ’ όλη την κούραση παίρνεις πολλά από τα παιδιά…. Σε ανανεώνουν… 

αρκεί να αγαπάς αυτό που κάνεις. Υπάρχουν προβλήματα σίγουρα, αλλά δεν θα επέλεγα 

κάτι άλλο.      

Συνεντευκτής: Και κάτι τελευταίο… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους 

βοήθεια ή αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Αλλαγή… Νομίζω θα ήθελα μεγαλύτερη προσοχή από το κράτος, 

περισσότερες ευκαιρίες για εμάς τους εκπαιδευτικούς… όσο πιο πολλά θα μας δίνουν, 

τόσο πιο δημιουργικοί θα γινόμαστε…ξέρεις, έχουμε μείνει λίγο στο περιθώριο και έτσι 

μένουν και τα παιδιά στο περιθώριο… πόσα σχολεία έχουν μείνει χωρίς δασκάλους, πόσα 

έχουν κλείσει; πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση… και νομίζω… ότι… πρέπει να 

ξεφύγουμε και λίγο από αυτή τη γραφειοκρατία, να κινούμαστε περισσότερο ελεύθερα… 

θα γλιτώσουμε πολύ άγχος έτσι σίγουρα.  

Συνεντευκτής: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, ήταν πολύ χρήσιμα όσα μου 

είπατε.  

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 2 

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, το θέμα της συνέντευξης είναι η επαγγελματική 

ικανοποίηση και θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε 

σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: 20 χρόνια. 

Συνεντευκτής : Στο συγκεκριμένο σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: 10 χρόνια. 

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Εγώ είμαι εκπαιδευτικός αγγλικών. Κάνω αγγλικά στα παιδιά.  
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Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Η κατάσταση είναι μέτρια… εεε… είναι αρκετά ευρύχωρο σχολείο, 

χρειάζεται όμως συντήρηση, χρειάζεται βάψιμο… εεε… και χρειάζεται και διαμόρφωση 

ο χώρος της αυλής. 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι… για παράδειγμα το γυμναστήριο, που βρισκόμαστε τώρα εδώ… 

δεν είναι κατάλληλος χώρος… είναι απλά μια αίθουσα η οποία έχει διαμορφωθεί σαν 

γυμναστήριο… επίσης, ωραία θα ήταν να υπήρχαν και τάξεις μουσικής, τάξη 

εικαστικών… όλα αυτά δεν υπάρχουν.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά ικανοποιητικά. Δεδομένου ότι οι μισές τάξεις έχουν ήδη 

προτζέκτορες και υπολογιστές… θα έπρεπε βέβαια να έχουν όλες. Εεε… εντάξει, 

δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, είναι αρκετά καλά… με πολλά περιθώρια 

βελτίωσης.  

Συνεντευκτής: Εσείς εδώ έχετε διαδραστικούς πίνακες; 

Εκπαιδευτικός: Έχουμε μόνο έναν διαδραστικό… 

Συνεντευκτής: Τον χρησιμοποιείτε; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, τον χρησιμοποιούμε… 

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    

Εκπαιδευτικός: εεε… εντάξει… η πόρτα της αυλής είναι πάντα κλειδωμένη, στα 

διαλείμματα κλειδώνουν και οι αίθουσες… βγαίνουν όλοι οι μαθητές και κλειδώνουν οι 

τάξεις… και κατεβαίνουν όλοι στο χώρο εδώ το μεγάλο, όπου επιτηρούνται από τρεις 

εκπαιδευτικούς , το χειμώνα... εντάξει, οπωσδήποτε παντού υπάρχουν κίνδυνοι όταν 

πρόκειται για παιδιά… εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε να τα 

προβλέψουμε αυτά. Μερικά βέβαια είναι απρόβλεπτα… το καλό είναι ότι έχουμε και 
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νοσοκόμα φέτος, οπότε… αν προκύψει κάτι…επειδή έχουμε παιδιά με αλλεργίες σε 

μέλισσες και τα λοιπά…  

Συνεντευκτής: Το ζητήσατε εσείς αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι το ζητήσαμε και μας έστειλαν μια νοσοκόμα… οπότε αυτό είναι 

πολύ καλό για την ασφάλεια των παιδιών. 

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Μμμ… εγώ προσωπικά, αν ρωτάς ας πούμε για το  κτίριο… θα ήθελα 

να έχω μια δική μου τάξη αγγλικών. Να τη διαμορφώσω και να έχω μέσα τη βιβλιοθήκη 

μου, το υλικό μου… γιατί δεν έχω ούτε γραφείο ας πούμε… έχω τρία συρτάρια στο 

γραφείο των δασκάλων για να βάλω τα πράγματα μου. Αυτό θα ήταν για μένα το 

ιδανικό… Βέβαια, δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία, οπότε εντάξει…  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Ααα… Η διευθύντρια μας έχει πάρα πολλά τυπικά προσόντα, υπήρξε 

και σύμβουλος, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι πολύ δραστήρια, έχει ασχοληθεί με 

πολλά πράγματα και όλο αυτό το μεταφέρει και στο σχολείο…  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως η ίδια συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι πάρα πολύ… ναι, και μάθημα κάνει η ίδια της, έχει επαφή με 

τα παιδιά. Και… εμάς ότι προβλήματα έχουμε προσπαθεί να μας βοηθάει…  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με τη 

Διευθύντρια; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… είμαι πολύ ευχαριστημένη.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Να σας πω την αλήθεια… δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό… Γιατί δε 

ξέρω ούτε ποια είναι τα χρήματα, ούτε πώς ακριβώς διατίθενται στο σχολείο. Οπότε δε 
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γνωρίζω να σας πω. Φαντάζομαι ότι λίγα περισσότερα αν ήταν θα ήταν καλύτερα. Και 

πάντα ότι ζητάμε έχουμε πρόβλημα…   

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Με καθυστέρηση… Με μεγάλη καθυστέρηση και με μεγάλη ας πούμε… 

εντάξει… δεν θα έλεγα αδιαφορία βέβαια, αλλά… με δυσκολία. Με πολύ φειδώ…  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Γενικά… πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν έρχεσαι στο σχολείο και 

αισθάνεσαι ότι ο άλλος συνέχεια σε κρίνει και περιμένει στη γωνία για να δει τι θα κάνεις 

λάθος ή ότι δεν τολμάς να πεις ότι έχω ένα πρόβλημα, αυτό σου δημιουργεί πάρα πολύ 

μεγάλο άγχος. Βέβαια…  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Καλές… με το μεγαλύτερο αριθμό πολύ καλές αλλά με κάποιους 

εντάξει… επαγγελματικά απλά. Όπως γίνεται παντού, δε μπορούμε να τους έχουμε όλους 

φίλους…  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι… θα έλεγα ότι συνεννοούμαστε αρκετά καλά…στους στόχους που 

θέτουμε ναι…  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, υπάρχει… είμαστε δημοκρατικό σχολείο εδώ… Το συζητάμε για 

τα σοβαρά θέματα… βέβαια, στην καθημερινότητα απλά θέματα που προκύπτουν, τα 

αποφασίζει ίσως η διευθύντρια ή ο υποδιευθυντής… εεε… και κάποιοι που είναι πιο 

δυναμικοί χαρακτήρες και μπλέκονται… εγώ είμαι πάντα λίγο πιο πίσω, αλλά στα σοβαρά 

θέματα γίνονται συνελεύσεις και υπάρχει και ψηφοφορία δηλαδή… τι θα κάνουμε.  

 

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 
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Εκπαιδευτικός: Μμμμ… η κατανομή των ευθυνών δεν είναι πάντα δίκαιη… Δηλαδή, 

υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φιλότιμοι και πολύ εργατικοί και αναλαμβάνουν 

πολλά πράγματα και κάποιο που κοινώς λουφάρουν… είναι στην προσωπική επιλογή 

δηλαδή… ναι στην αρχή της χρονιάς γίνεται μια συνέλευση όπου οι αρμοδιότητες 

μοιράζονται… στο τέλος όμως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν 

έχουν πάρει καμία αρμοδιότητα.   

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Εεε βέβαια, χωρίς αυτό δε γίνεται… Μόνος του ο καθένας δε μπορεί 

να κάνει κάτι. Ειδικά σε χώρους που έχουν να κάνουν με παιδιά, με ανθρώπους… 

οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Είναι πολύ βασικό. 

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας από 

τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία… Διότι εγώ ειδικά που διδάσκω 

αγγλικά έχω το αντίπαλο δέος που είναι το φροντιστήριο. Όχι όλοι αλλά το 80% των 

μαθητών μου παρακολουθεί μαθήματα και το απόγευμα… που σημαίνει ότι αυτά που 

μαθαίνουν δε μπορώ να είμαι σίγουρη αν τα μαθαίνουν από μένα. Άρα… εγώ για να 

καταλάβω τι ακριβώς έχω κάνει κοιτάζω κυρίως τους μαθητές μου που ξέρω ότι δεν 

πάνε φροντιστήριο. Οπότε εκεί βλέπω αν αναγνωρίζεται η δουλειά μου ή όχι. 

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, φυσικά… είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Πιστεύω πως όλοι οι 

δάσκαλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, είτε θέλοντας 

είτε όχι… αφού περνάμε εδώ τη μισή μας μέρα και τα παιδιά αλληλοεπιδρούν μαζί μας. 

Ωστόσο, πολλές φορές ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με το οικογενειακό περιβάλλον. Άλλα 

λέμε εμείς άλλα λένε οι γονείς… κι εκεί βλέπεις ότι το παιδί μπερδεύεται και μπορεί να 

δεις μια διαφορετική συμπεριφορά…    

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Αρκετά… στο βαθμό που μπορώ να το κρίνω… είναι ένας μαθητής που 

μιλάει πολύ καλά αγγλικά… αυτό δε μπορώ να πω ότι οφείλεται 100% σε μένα… εγώ 

προσπαθώ να κάνω το καλύτερο… αλλά δεν αισθάνομαι επαρκής, όχι… μπορώ να πω 
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ότι ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο, καλύτερα βιβλία, καλύτερο υλικό δηλαδή… όχι, είναι 

και στιγμές που δεν αισθάνομαι επαρκής.     

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: εεε… από κάποιους ναι… σε γενικές γραμμές δεν έχω πολύ καλές… ή 

μάλλον πολύ στενές σχέσεις με τους γονείς των μαθητών μου. Οι γονείς όταν 

έρχονται…οι περισσότεροι απευθύνονται μόνο στο δάσκαλο της τάξης. Στις ειδικότητες 

πολύ σπάνια… ένας γονιός θα έρθει να ρωτήσει και το γυμναστή και τη μουσικό και των 

αγγλικών και όλα αυτά… οπότε δεν έχω πολύ στενές σχέσεις. Το καλό είναι ότι επειδή 

είμαι χρόνια σε αυτό το σχολείο, οι γονείς με μαθαίνουν και τους γνωρίζω κι εγώ, αυτό… 

αυτό είναι που βοηθάει… όταν έχεις ένα παιδί από την πρώτη μέχρι την έκτη, κάποια 

στιγμή θα συνεργαστείς και με το γονιό.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, θεωρώ πως όχι…Δυστυχώς, από τους περισσοτέρους όχι.  

Συνετευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Μέτριες… εντάξει…  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: εεε… πόσο επαρκής… εντάξει, αρκετά επαρκής αλλά με πολύ μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης γιατί…αλλάζουν συνέχεια τα πράγματα, δε μπορείς να μείνεις 

πίσω. Αν δεν επιμορφωθείς και δεν κάνεις κάτι καινούριο και μείνεις στάσιμος, σημαίνει 

αυτόματα ότι μένεις πίσω.   

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Ευκαιρίες υπάρχουν… ειδικά τώρα με το διαδίκτυο και με τα σεμινάρια 

αυτά εξ αποστάσεως, αυτό είναι μια καινούρια ευκαιρία για κάποιον ο οποίος έχει 

οικογενειακές υποχρεώσεις και δε μπορεί να μετακινηθεί… Βέβαια, τα περισσότερα.. 

εγώ, ας πούμε, η δυσκολία μου σε αυτά είναι η αμοιβή… τα περισσότερα κοστίζουν 

κάποια χρήματα, τα οποία όταν έχεις οικογένεια και με το μισθό που μας δίνουν…δε 
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φτάνουν. Δηλαδή, αν θα ήταν περισσότερα δωρεάν… είναι δηλαδή οικονομικό το θέμα 

της επιμόρφωσης. Προτιμώ δηλαδή να μη δίνω χρήματα όταν ψάχνω να βρω που θα 

επιμορφωθώ.    

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, μου αρέσει το επάγγελμα μου… ίσως μια διαφορετική κατεύθυνση. 

Όχι δηλαδή στη δημόσια εκπαίδευση, ίσως… δε ξέρω κιόλας αν θα ήταν καλύτερα ή όχι. 

Θεωρητικά όλα αυτά…  

Συνεντευκτής: Και τέλος… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους βοήθεια ή 

αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Λοιπόν… θα ήθελα να έχω τη δική μου αίθουσα, να μπορώ να διαλέγω 

τα βιβλία που θα κάνω στους μαθητές γιατί τα βιβλία που μας παρέχει το κράτος είναι… 

άθλια… πραγματικά, άθλια… το ξαναλέω και το τονίζω… μας δυσκολεύουν τη ζωή… 

αυτά τα δύο νομίζω και αν θα μπορούσα να έχω τους μαθητές μου σε επίπεδα και αυτό 

θα με διευκόλυνε.  

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Εκπαιδευτικός: Να είσαι καλά.  

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 3  

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, το θέμα της συνέντευξης είναι η επαγγελματική 

ικανοποίηση και θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε 

σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: 20 στα 21 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Στο συγκεκριμένο σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Διανύω τον τέταρτο χρόνο.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 
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Εκπαιδευτικός: Η αρμοδιότητα μου είναι καταρχάς να… είμαι εκπαιδευτικός, έχω την 

Πέμπτη δημοτικού φέτος. Έχω αναλάβει το πρωτόκολλο και ότι μου ζητηθεί ασχολούμαι. 

Μια φορά το χρόνο αναλαμβάνουμε τη γιορτή και όποια άλλη εκδήλωση μας ζητηθεί… 

έχουμε καθαρίσει, έχουμε σκουπίσει, έχουμε κάνει τα πάντα στο σχολείο… ότι μπορούμε 

κάνουμε.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλά κτίρια αλλά σαφώς θα μπορούσε να 

είναι πολύ καλύτερο. Οι υποδομές του συγκριτικά με άλλα σχολεία είναι καλές αλλά δεν 

έχει επιπλέον χώρους, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερους χώρους. Χρειάζεται βέβαια 

συντήρηση, βάψιμο…Είναι παλιό σχολείο όπως και να το κάνουμε.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Οι σχολικές αίθουσες, είναι μέτριες ως καλές… Απλά θα θέλαμε 

επιπλέον κοινόχρηστους χώρους, κάτι που μας λείπει νομίζω. Εντάξει, φυσικά δεν έχουμε 

αίθουσες για κανένα μάθημα ειδικότητας, αγγλικά, πληροφορική… ούτε καν 

γυμναστήριο....εεε… αίθουσα γυμναστικής.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά ικανοποιητικά, γιατί τυχαίνει μέσα στις τάξεις… η πέμπτη και 

η έκτη δηλαδή, να έχουν και προτζέκτορα, να έχουν και υπολογιστές … νομίζω υπάρχουν 

τα μέσα…και διαδραστικό πίνακα έχουμε στο ολοήμερο όποιος θέλει να πάει να τον 

χρησιμοποιήσει. Εντάξει, επειδή δεν έχουμε μάθει και σε περισσότερα είμαστε 

ικανοποιημένοι με αυτά νομίζω.   

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;   

Εκπαιδευτικός: Νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε εμάς περισσότερο, τα παιδιά να είναι 

ασφαλή γιατί καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι δικά μας παιδιά… τα 

προσέχουμε και αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος μας, να μην πάθει τίποτα κανένα παιδί. 

Όχι γιατί θα έχουμε εμείς κυρώσεις αλλά πως θα το καβαλάει η συνείδηση μας τα επόμενα 

χρόνια. Γενικά, κάνουμε ότι μπορούμε, δε βοηθούν πάντα οι συνθήκες του 
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σχολείου…εεε… παντού υπάρχουν κίνδυνοι και είναι και ένα μικρό σχολείο, οπότε τα 

παιδιά στα διαλείμματα είναι το ένα πάνω στο άλλο… και μόνο αυτό φτάνει .     

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Σχετικά καλές…Δε μπορώ να πω ότι είμαι πλήρως ικανοποιημένη αλλά 

ούτε και ανικανοποίητη. Οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες, αλλά 

σκέφτομαι ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν χειρότερες καταστάσεις. Φυσικά, όμως και οι 

προσωπικές μου ανάγκες δεν ικανοποιούνται πλήρως…  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω ότι έχει όλα τα υπέρ για να είναι διευθύντρια…Και η 

παιδαγωγική της κατάρτιση είναι πάρα πολύ καλή γιατί υπήρξε σύμβουλος και ως 

διευθύντρια τα καταφέρνει άψογα στο ρόλο της. Ότι της ζητήσουμε μας το ικανοποιεί. 

Είμαι πολύ ικανοποιημένη.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως η ίδια συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως ναι… Το σχολείο λειτουργεί καλά και σίγουρα συμβάλλει 

σε αυτό. Και οι κανόνες που θέτει τηρούνται από όλους και δεν υπάρχει παράπονο 

νομίζω γιατί το ακολουθούν όλοι αυτό.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με τη 

Διευθύντρια; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ, ναι… δεν έχουμε παράπονο. Είναι πρώτα δίπλα μας σαν 

άνθρωπος και μετά σαν διευθύντρια. Η συνεργασία μας όσο καιρό είμαι εδώ είναι πολύ 

καλή, δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα. Εκτός φυσικά από διαφωνίες που είναι λογικό 

να έχουμε κάποιες στιγμές.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι φυσικά… ότι έχουμε ανάγκη θα το τακτοποιήσουμε. Τα 

χρήματα φυσικά δεν είναι επαρκή αλλά αυτά που έχουμε τα αξιοποιούμε όσο μπορούμε 

καλύτερα. Για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα έγινε μια εκδρομή και με αυτά τα χρήματα 
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βοηθήσαμε παιδιά που δεν…εεε… είχαν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν. Δεν τα 

διαθέτουμε δηλαδή μόνο για ανάγκες του σχολείου, αλλά και για τους μαθητές μας.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Σχετικά καλά… όχι άμεσα, αλλά με μια καθυστέρηση θα μας βοηθήσει. 

Όσο μπορεί βέβαια γιατί οι ανάγκες είναι πολλές και φυσικά πολλά πράγματα που ζητάμε 

δε γίνονται.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Είμαστε καλά θα έλεγα, γιατί ερχόμαστε στο σχολείο και πάντα 

ερχόμαστε με χαρά νομίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μη νιώσουμε εξουθένωση. 

Αλλά οι απαιτήσεις είναι πολλές από τη διοίκηση και δεν εννοώ τη διευθύντρια αλλά τους 

πάνω από τη διευθύντρια και γι’ αυτό το λόγο δε μπορείς να μην έχεις και καθόλου άγχος. 

Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο, είναι πολλές φορές 

εξουθενωτικό αυτό… αλλά το καλό κλίμα του σχολείου ευτυχώς σώζει την κατάσταση 

πολύ.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ καλές, είμαστε πολύ καλά… Ευτυχώς δεν έχουμε 

αντιπαλότητες και βοηθάμε ο ένας τον άλλο.  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Όπου μπορούμε νομίζω ότι συνδράμουμε όλοι μαζί για να 

ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των παιδιών αλλά και τις δικές μας. Ο ένας με τον άλλον. 

Συνεργαζόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις και αυτό μας κάνει πολύ καλό. Βέβαια να 

μην λέμε μόνο τα καλά, υπάρχουν και συνάδελφοι που δε θέλουν αυτή τη συνεργασία, 

φαίνεται είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, τι να πω… Οπότε σε γενικές γραμμές 

θα έλεγα πως είναι κοινή η προσπάθεια, με κάποιες εξαιρέσεις που δε συμμετέχουν.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 
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Εκπαιδευτικός: Ναι, αρκετά… Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση την πλειοψηφία και 

νιώθουμε φυσικά ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Σχετικά καλή… αλλά κάποιοι ίσως να έχουν περισσότερες ευθύνες και 

κάποιοι άλλοι λιγότερες. Αλλά αυτό είναι και στον άνθρωπο και πόσο πρόθυμος είσαι. 

Αλλά φυσικά όπως παντού υπάρχει και μια εκμετάλλευση των πρόθυμων… Οπότε δεν θα 

έλεγα ότι είναι ίσα κατανεμημένες οι ευθύνες.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… Είναι βασικός παράγοντας. Φυσικά έχουμε και άτομα που 

παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες, που το κάνουν κι αυτό… αλλά θεωρώ πως η 

επικοινωνία και η συνεργασία είναι καλή για όλους. Έτσι εξελισσόμαστε, ακούμε καμιά 

άποψη παραπάνω, μαθαίνουμε από τους άλλους, είναι καλό…     

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Από τη μεγάλη αγάπη που δέχομαι, που έρχονται και με 

αγκαλιάζουν…και όχι μόνο τα παιδιά της τάξης μου αλλά και άλλων τάξεων. Όταν είσαι 

τρυφερός, είναι τρυφερά κι αυτά… και με αυτό τον τρόπο σου δείχνουν ότι κάτι καλό 

έχεις κάνει.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ… έτσι θεωρώ, συμβάλλουμε όλοι οι δάσκαλοι σίγουρα. 

Δηλαδή, τα παιδιά κουβαλάνε πάνω τους διάφορους… σεισμούς… ρατσισμούς, 

προκαταλήψεις, στερεότυπα… και προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο, είτε 

συμβουλεύοντας τα είτε κάνοντας κάποιες δράσεις να τα εξαλείψουμε αυτά. Με όσα 

βλέπω είμαι αρκετά ικανοποιημένη, γιατί πολλά παιδιά έχουν αφήσει κάποιες απόψεις 

στην άκρη και προσπαθούν να σκεφτούν λίγο διαφορετικά.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  
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Εκπαιδευτικός: Αρκετά… Κι επειδή αυτά τα παιδιά τα έχω για πρώτη φορά, στην αρχή 

δεν ήμουν και τόσο ικανοποιημένη αλλά σταδιακά βλέπω ότι βελτιώνονται.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Απ’ όσο μου δείχνουν, νομίζω ναι… Το καταλαβαίνεις αυτό από την 

ικανοποίηση των γονιών, την επιβράβευση και αυτά τα συναντάω και χαίρομαι. Με 

ικανοποιεί ιδιαίτερα να είναι ευχαριστημένοι οι γονείς.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Πενιχρές… Δεν θέλω να πω ότι ανάλογα με αυτό που προσφέρω είναι 

έτσι αλλά σαν άνθρωποι θα έπρεπε να πληρωνόμαστε όλοι περισσότερο. Ως 

εργαζόμενοι…  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά, αλλά συχνά συναντάω και δυσκολίες γιατί τα πράγματα 

συνεχώς αλλάζουν και οι αλλαγές όλους τους τρομάζουν. Προσπαθώ για το καλύτερο 

αλλά αρκετές φορές νιώθω και έξω από τα νερά μου και τις συνήθειες μου.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Το παλεύω μόνη μου… Έχω κάνει ΑΣΠΑΙΤΕ, κάνω μεταπτυχιακό αλλά 

μόνη μου. Το κράτος δε βοηθάει σε αυτό… και ειδικά τα πρώτα χρόνια δεν ασχολούνταν 

κανείς, τώρα που υπάρχει και ο κίνδυνος της αξιολόγησης, βλέπω ότι τρέχουν όλοι.  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Αν θα διάλεγα, αν… γιατί το έχω σκεφτεί αυτό, μόνο για να διάλεγα 

κάποιο που θα μου έδινε περισσότερες απολαβές. Αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι, των 

παιδιών και λοιπά, όχι.  
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Συνεντευκτής: Και τέλος… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους βοήθεια ή 

αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Θα ήθελα να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αξιολόγησης, της 

απόλυσης, γιατί έχει γίνει σαν τρομοκρατία. Θα ήθελα να υπάρχει ελευθερία, γιατί όπως 

ελευθέρα τόσα χρόνια προσφέραμε ότι καλύτερο από τον εαυτό μας, να συνεχίσουμε να 

το κάνουμε χωρίς φόβο. Να ερχόμαστε στο σχολείο με χαρά. Όλο αυτό που έχει γίνει με 

την αξιολόγηση μας έχει φοβίσει γιατί δε γίνεται σωστά…  να αξιολογηθούμε σωστά για 

το έργο που προσφέρουμε δε φοβόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι πάλι θα λειτουργήσουν όλα 

με μέσον και γνωστούς. Αυτό θα ήθελα να αλλάξει μόνο.  

Συνεντευκτής: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.         

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης  

Συνεντευξιαζόμενος 4  

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιώ 

συνεντεύξεις στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Θα ήθελα να 

μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: 18 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Στο συγκεκριμένο σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Στο συγκεκριμένο 11.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Η τάξη μου, έχω την τρίτη δημοτικού και είμαι και υπεύθυνη 

βιβλιοθήκης.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Θέλει αρκετές βελτιώσεις αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 

κάποια άλλα. Αλλά φυσικά, ανάγκες όπως βάψιμο, συντήρηση, περιποίηση της 

αυλής…εεε… είναι σίγουρα απαραίτητες. Το κτίριο είναι παλιό. Επίσης, φέτος σταμάτησε 
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να λειτουργεί και το κυλικείο μας, το κλείσανε, οπότε είναι μια έλλειψη για τα παιδιά και 

για μας.  

 Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι φυσικά. Ακόμα και οι σχολικές αίθουσες δε θα έλεγα πως είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν έχουμε τάξη αγγλικών, 

υπολογιστών… θα θεωρούσα σωστό να υπάρχει και αίθουσα μουσικής, γιατί πολλές 

φορές την ώρα της μουσικής, ενοχλούνται οι δίπλα τάξεις… εεε… Άρα όχι, δεν έχουμε 

τους  χώρους που θα έπρεπε.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Υπάρχουν ελλείψεις…Προτζέκτορα, υπολογιστή αλλά είμαστε σε καλό 

επίπεδο. Είναι αρκετά καλά με τα δεδομένα της εποχής… Φυσικά υπάρχει περιθώριο 

βελτίωσης, γιατί η πλειοψηφία των τάξεων δεν έχει ούτε υπολογιστή. Αλλά βολευόμαστε 

με ότι έχουμε.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;   

Εκπαιδευτικός: Στο χώρο του σχολείου υπάρχει ασφάλεια αλλά έχουμε πάρει μέτρα γι’ 

αυτό. Πλέον δεν ανεβαίνουν τα παιδιά στους πάνω ορόφους, οι πόρτες στις αίθουσες 

κλειδώνουν στα διαλείμματα… Απλά είναι δύσκολος ο χώρος να τον ελέγξουμε, η 

διαμόρφωση του σχολείου δηλαδή. Δηλαδή, είναι στη μέση το σχολείο και οι δύο 

επιβλέποντες έξω δεν έχουν οπτική επαφή. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για την 

ασφάλεια των μαθητών. Αλλά και η πόρτα της αυλής πλέον λειτουργεί με θυροτηλέφωνο, 

κανείς δε μπαίνει και βγαίνει έτσι… Γενικά, κάνουμε ότι μπορούμε για την ασφάλεια των 

μαθητών, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δε μπορούμε να ελέγξουμε.  

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, είμαι ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές και 

από τη διευθύντρια ότι ζητήσουμε το έχουμε. Οι συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές 

αλλά όχι τέλειες, φυσικά θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες, με περισσότερες 

διευκολύνσεις γιατί πολύ συχνά αυτή η λιτότητα στη χώρα μας βγαίνει και στο έργο μας… 

Είτε λόγω των κακών βιβλίων, είτε λόγω έλλειψης δασκάλων με αποτέλεσμα να 
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επιβαρυνόμαστε οι υπόλοιποι. Υπάρχουν φυσικά θέματα, οπότε δε θα έλεγα ότι είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένη από τις εργασιακές συνθήκες, δε μπορώ να δώσω όσα θα ήθελα 

και με τον τρόπο που θα ήθελα.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Η διευθύντρια μας είναι πολύ καλή και οργανωτική. Χειρίζεται όσο 

καλύτερα μπορεί τις καταστάσεις και πιστεύω πως είναι μια θέση με πολλές ευθύνες, 

οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή. Έχει την ικανότητα να διαπραγματεύεται, 

να ζητάει πράγματα για το σχολείο και να βοηθάει όσο μπορεί για το καλό κλίμα του 

σχολείου.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως η ίδια συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Εννοείται, το σχολείο λειτουργεί όπως πρέπει και δεν γίνονται… πώς 

να το πω… πράγματα που δεν θα έπρεπε. Είναι όλα βάσει των κανονισμών και της 

σωστής λειτουργίας.  

 Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με τη 

Διευθύντρια; 

Εκπαιδευτικός: Βεβαίως, συνεργαζόμαστε άψογα. Ότι ζητήσουμε προσπαθεί σαν 

άνθρωπος να το δεχτεί και να το ικανοποιήσει. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και πιστεύω 

ότι αυτό είναι το σημαντικότερο σε ένα σχολείο, μετά όλα τα υπόλοιπα κυλούν ομαλά, 

όταν δεν υπάρχουν προστριβές και αντιπαλότητες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη.   

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ εποικοδομητική αξιοποίηση 

των χρημάτων. Έχουν μπει προτζέκτορες στις τάξεις, όχι σε όλες βέβαια αλλά με όσα 

διαθέτουμε προσπαθούμε. Βέβαια, θεωρώ πως αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα για το 

σχολείο… Με αυτά βάψαμε φέτος, συντηρήσαμε τα κάγκελα, κάναμε αρκετά για το 

σχολείο…  

 Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 
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Εκπαιδευτικός: Όταν τον χρειαζόμαστε είναι κοντά μας. Αλλά είμαστε τόσα σχολεία, 

υπάρχει και σειρά προτεραιότητας, οπότε υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά όποτε 

ζητήθηκε, μας στείλαν και προσωπικό και τελευταία μας κάλυψαν και τις μπογιές για το 

σχολείο. Ζητήσαμε και νοσοκόμα, για δυο παιδάκια με πρόβλημα και ανταποκρίθηκαν 

σχετικά σύντομα και μας έστειλαν. Εντάξει, δεν είναι και άψογη η εξυπηρέτηση αλλά δεν 

αδιαφορούν κιόλας…  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά, όσο αγχωμένος είναι ένας διευθυντής το άγχος μεταδίδεται. 

Είναι λογικό… Και όσο πιο χαλαρός είναι, τόσο πιο χαλαροί είναι και οι υπόλοιποι. Με 

τη σωστή διαχείριση φυσικά… του άγχους… όλα γίνονται πιο εύκολα. Παίζει ρόλο, 

μεγάλο η διοίκηση σε όλους τους τομείς… Αλλά, είμαστε μια χαρά εδώ από αυτό το θέμα, 

δεν υπάρχει άγχος…  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας;   

 

Εκπαιδευτικός: Άριστες , δεν έχουμε κανένα πρόβλημα… Φυσικά δεν είμαστε και όλοι 

φίλοι, με κάποιους οι σχέσεις μας είναι επαγγελματικές, αλλά προβλήματα δεν 

υπάρχουν…  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Εννοείται… Η μονάδα δε μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, όταν 

είμαστε περισσότεροι πετυχαίνουμε καλύτερα… Γενικά, επικοινωνούμε και 

ανταλλάσσουμε απόψεις και νομίζω ότι γι’ αυτό πετυχαίνουμε και τους στόχους μας.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Εννοείται… Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Η ευκαιρία να συμμετέχεις 

δίνεται σε όλους, αλλά είναι κάποιοι που δεν το επιθυμούν και δε συμμετέχουν σε αυτό… 

αλλά την άποψη τους μπορούν να την πουν όλοι. 
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Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Ο καθένας έχει αναλάβει ένα κομμάτι… Όταν μοιράζονται οι ευθύνες 

είναι καλύτερα. Φυσικά, δεν είναι πάντα δίκαιη η κατανομή, έτσι γίνεται και σε εμάς… 

Κάποιοι θα επιβαρυνθούν παραπάνω και κάποιοι λιγότερο. Σε αυτό όμως θεωρώ ότι 

παίζει ρόλο η προσωπική στάση του καθενός.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα… Πάντα την ιδέα θα την έχει ένας αλλά θα υπάρχουν δυο τρείς 

που θα βοηθήσουν στην υλοποίησης της. Και αυτό είναι και το σωστό, πρέπει να 

θεωρούμε ομαδική τη δουλειά μας…  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Με το χαμόγελο, με την προθυμία σε αυτά που ζητάω… όταν βρίσκουν 

κάτι ενδιαφέρον α παιδιά το δείχνουν και επιβεβαιώνεσαι κι εσύ σαν δάσκαλος.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα, όταν βάζεις κανόνες μέσα σε μια τάξη και τους ακολουθεί το 

90 % των παιδιών, καταλαβαίνει πως κάπως τους επηρεάζεις… Εμεέις που βλέπουμε 

και τόσες ώρες τα παιδιά στο σχολείο, οι συμπεριφορές που προσπαθούμε να δείξουμε 

στα παιδιά ότι πρέπει να ακολουθήσουν, σίγουρα μεταφέρονται και στο σπίτι.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Ανάλογα… Υπάρχουν χρονιές που οι μαθητές πετάνε και μπορώ να πω 

ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη και υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που όσες 

προσπάθειες και να κάνεις, δε βλέπεις αποτέλεσμα… Φυσικά εγώ δεν αλλάζω κάτι στη 

διδασκαλία μου, οπότε πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το παιδί σε αυτό.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 
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Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… Στα 18 χρόνια που δουλεύω… όχι δεν είχα προβλήματα, δεν 

είχα μεγάλα θέματα… πάντα υπάρχουν προβλήματα τα οποία λύνονται. Μεγάλα ζητήματα 

όχι, δεν είχα ευτυχώς…  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Όταν ο άλλος είναι καλοπροαίρετος, θα αναγνωρίσει και τη δουλειά 

σου. Πιστεύω πως το κάνουν, αλλά όχι όλοι… Πάντα υπάρχουν γονείς με απαιτήσεις και 

με αυτή τη συμπεριφορά του ελεγκτή τι κάνεις σωστά και τι όχι…  

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Πενιχρές… Με πολύ δυσκολία ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της 

οικογένειας μας.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Προετοιμασμένος δε μπορεί να είναι κανένας, χρειάζεται συνεχή 

επιμόρφωση, συνεχές ψάξιμο… Άρα δεν θα έλεγα πως νιώθω επαρκής, πρέπει να 

εξελισσόμαστε μαζί με τα πράγματα που αλλάζουν.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια, μεταπτυχιακά, οπότε όποιος 

θέλει να εξελιχθεί μπορεί να το κάνει. Βέβαια, το οικονομικό θέμα είναι αυτό που 

πιστεύω κρατάει πίσω πολλούς εκπαιδευτικούς, γιατί όλα είναι με αμοιβή. Οπότε από την 

πλευρά του κράτους δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες.   

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι φυσικά, δεν θα το άλλαζα.   

Συνεντευκτής: Και τέλος… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους βοήθεια ή 

αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 
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Εκπαιδευτικός: Θα ήθελα να μην αξιολογούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί τόσο 

αυστηρά… Και έχουμε πολλούς που μας αξιολογούν, οπότε το δεχόμαστε από παντού… 

Να αναγνωρίζεται δηλαδή το έργο που προσφέρουμε στα παιδιά. Και φυσικά, θα ήθελα 

μεγαλύτερη μέριμνα και προσοχή από το κράτος, καλύτερες αποδοχές και τη δυνατότητα 

να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ελευθερία, χωρίς αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές… που 

σε αγχώνουν και τρέχεις να τις προλάβεις κάθε χρόνο.   

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ για το χρόνο σας.    

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης  

Συνεντευξιαζόμενος 5  

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Εργάζομαι συνολικά 30 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Εδώ βρίσκομαι τα τελευταία 8 χρόνια.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι δάσκαλος στην Τρίτη δημοτικού… αυτό είναι το βασικό μου 

καθήκον, αλλά επειδή μου αρέσει και ασχολούμαι, έχω αναλάβει και τη θεατρική ομάδα 

του σχολείου μας και κατά καιρούς οργανώνουμε μικρές παραστάσεις και τα παιδιά το 

χαίρονται πάρα πολύ αυτό. 

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Κοίταξε… το κτίριο όπως βλέπεις είναι παλιό, δε θα έλεγα ότι πληροί 

τις προϋποθέσεις ενός καλά συντηρημένου σχολείου. Χρειάζεται σίγουρα βάψιμο, 

περιποίηση της αυλής… τα κάγκελα θεωρώ πως πρέπει να αντικατασταθούν… Δεν είμαι 

ικανοποιημένος από το σχολείο και κανείς από τους δασκάλους εδώ, γιατί δεν καλύπτει 

βασικές ανάγκες μας. Τι να σου πω… Βλέπεις πως πρόκειται για ένα κακό κτίριο. 
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Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Σε καμία περίπτωση… Δεν έχουμε χώρους για βασικά μαθήματα όπως 

είναι τα αγγλικά ας πούμε ή η γυμναστική που γίνεται σε μια απλή σχολική αίθουσα. Θα 

ήταν καλό να υπάρχουν αυτά ή μια βιβλιοθήκη, που φυσικά δεν έχουμε και 

στεναχωριέμαι γι’ αυτό. Εγώ επειδή ασχολούμαι και με το θέατρο, όπως σου είπα, 

δυσκολεύομαι στους χώρους γιατί ψάχνω άδεια αίθουσα κάθε φορά… έχουμε κάνει το 

θεατρικό μας και στην αυλή να φανταστείς. Οι σχολικές αίθουσες, εντάξει, είναι 

προσεγμένες από εμάς τους ίδιους για να είναι και ευχάριστες στα παιδιά.    

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Είναι σίγουρα ελλιπή αλλά τουλάχιστον υπάρχει στο σχολείο 

προτζέκτορας και δυο υπολογιστές στις μεγάλες τάξεις. Καλό θα ήταν φυσικά να έχουν 

όλες οι τάξεις αλλά δεν είμαστε απαιτητικοί… Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και 

οργανωμένη η κατάσταση αλλά βολευόμαστε.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    

Εκπαιδευτικός: Όσο περνάει από το χέρι μας, οι συνθήκες ασφάλειας των μαθητών 

είναι σε καλό επίπεδο… στα διαλείμματα υπάρχει επίβλεψη αλλά σίγουρα κίνδυνοι πάντα 

υπάρχουν. Θα έλεγα όμως ότι είμαστε καλά οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι, οι πόρτες 

κλειδώνουν, τα παιδιά βγαίνουν στο χώρο της αυλής όποτε το επιτρέπει ο καιρός… 

επομένως, κάνουμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε δυσάρεστα περιστατικά. 

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Νομίζω κακές… Από πολλές πλευρές δεν αντλείς την ικανοποίηση που 

θα ήθελες. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη διοίκηση, το μισθό που παίρνουμε…ακόμα και  

με το ότι δε μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ελεύθερα και δεν εννοώ να λέει ο 

καθένας ότι θέλει αλλά να μην υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 
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Εκπαιδευτικός: Ικανοποιητικά. Ο διευθυντής μας είναι απόλυτα συνεργάσιμος και 

δίκαιος, θα έλεγα. Πιστεύω πως δεν είναι τυχαία σε αυτή τη θέση, χειρίζεται σωστά τις 

καταστάσεις και έχει και την εκπαίδευση για να το κάνει γιατί ψάχνεται πολύ σε αυτό 

γενικότερα.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι φυσικά, είναι πολύ σημαντική η συμπεριφορά του στο ότι το 

σχολείο λειτουργεί καλά. Και οι κανόνες που πρέπει να τεθούν νομίζω πως τηρούνται 

από όλους.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή;  

Εκπαιδευτικός: Ναι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Δεν έχω παράπονο από τη 

συνεργασία μας και όσες φορές χρειάστηκα μια διευκόλυνση ή οτιδήποτε… δεν 

αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα. 

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ναι πιστεύω πως ναι… όσες φορές κάτι χρειαστήκαμε αξιοποιήθηκαν 

σωστά αυτά τα χρήματα. Βέβαια, δεν είναι όσα θα θέλαμε αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. 

Με ότι διαθέτουμε νομίζω ότι τα καταφέρνουμε και καλύπτουμε πράγματα που τα 

χρειαζόμαστε για το σχολείο.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Με καθυστέρηση σίγουρα, αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει 

αδιαφορία…οπότε δεν έχουμε παράπονο. Αλλά σίγουρα δεν ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί 

είναι και τόσα σχολεία στην περιοχή, σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχει να 

λύσει.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Πολλές φορές παίζει το ρόλο του μπαμπούλα… Και το λέω αυτό γιατί 

είναι αρκετές οι περιπτώσεις που υπάρχει αυστηρός έλεγχος και αγχώνεσαι για να 

ανταποκριθείς όσο καλύτερα μπορείς. Δεν συμβαίνει αυτό φυσικά στο μικρό χώρο του 
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σχολείου αλλά μιλάω για τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης που έχει απαιτήσεις από τους 

εκπαιδευτικούς και αυτό φυσικά μας αγχώνει και μας στρεσάρει. Υπάρχουν βέβαια και 

οι περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει και μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού και εκεί τα 

πράγματα δυσκολεύουν. Φυσικά και υπάρχει άγχος…οπότε πιστεύω πως ο τρόπος 

διοίκησης παίζει τεράστιο ρόλο στη ψυχολογία του εκπαιδευτικού.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

 

Εκπαιδευτικός: Καλές, εντάξει όχι άριστες αλλά καλές… Κάποιες από τις σχέσεις είναι 

τυπικές έως αδιάφορες και αυτό νομίζω είναι φυσιολογικό γιατί δεν γίνεται να τα πας 

καλά με όλους αλλά υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις…εεε… με κάποιους συναδέλφους 

έχουμε και φιλικές σχέσεις.  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Όχι δυστυχώς σε αυτό δεν τα πάμε και πολύ καλά στο σχολείο μας… 

Θα μπορούσα να σου πω πως όλα είναι τέλεια αλλά δεν είναι. Δυστυχώς οι απόψεις μας 

διίστανται πολλές φορές και αυτό δε βοηθάει στο να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Κάποιες φορές βέβαια συμβαίνει να έχουμε κοινές απόψεις αλλά τις περισσότερες φορές 

υπάρχουν διαφωνίες και αυτό φυσικά είναι αρνητικό στο να πετύχουμε τους στόχους μας.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένος από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: εεε…περίπου… εντάξει, δεν είναι στην αρμοδιότητα μας να παίρνουμε 

αποφάσεις αλλά είναι πολλές φορές που θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό και δεν 

συμβαίνει πάντα. Οπότε η επιθυμία υπάρχει αλλά η δυνατότητα πολλές φορές όχι… 

Φυσικά κάνουμε ψηφοφορίες για σημαντικά θέματα, δεν λέω πως ποτέ δε συμμετέχουμε 

αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Θα έλεγα πως είναι σχεδόν δίκαιη… και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν 

και κάποιοι που αποφεύγουν τις ευθύνες αλλά αυτό φυσικά κουράζει τους υπόλοιπους. 

Είναι όμως στη συνείδηση του καθενός.  
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Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά, αυτό είναι και το ιδανικό. Αλλά ούτε αυτό συμβαίνει πάντα και 

από όλους. Κάποιοι ζητάνε γνώμες ακόμα και για ασήμαντα θέματα και κάποιοι άλλοι 

αποφασίζουν μόνοι τους… 

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Κυρίως από τις επιδόσεις τους αλλά και από τις εκδηλώσεις αγάπης 

προς εμένα… τα παιδιά έτσι εκφράζονται και έτσι λένε το ευχαριστώ. Φυσικά η σύγκριση 

του πως πήρες τα παιδιά στην αρχή της χρονιάς και πως θα τα αφήσεις στο τέλος είναι η 

σημαντικότερη απόδειξη της δουλειάς σου.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένος νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Προσπαθώ πολύ γι’ αυτό αλλά δε ξέρω αν τα καταφέρνω. Φυσικά και 

ξοδεύουμε πολύ χρόνο και πολλές φορές για να συζητήσουμε τέτοια κοινωνικά θέματα, 

που τις περισσότερες φορές αφορμή είναι ένας καβγάς ανάμεσα σε μαθητές. Εκεί είναι 

και η σημαντικότερη στιγμή για να μάθεις κάτι στα παιδιά… εκτός από το βιβλίο. Εγώ με 

τον εαυτό μου νιώθω ικανοποιημένος αλλά δε μπορώ να ξέρω αν τα παιδιά θα 

αφομοιώσουν ότι πούμε εδώ γιατί υπάρχουν χίλιοι άλλοι παράγοντες που επιδρούν στο  

χαρακτήρα τους.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Επαρκής δε μπορείς να νιώθεις ποτέ γιατί μετά σταματάς να 

προσπαθείς. Νιώθω ικανοποιημένος από την επίδοση τους αλλά ποτέ δε θεωρώ πως δεν 

έχω κάτι άλλο να τους μάθω. Από την πλευρά μου πιστεύω ότι κάνω ότι μπορώ.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Όχι δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένος. Πολλές φορές οι γονείς 

διαφωνούν με κάποια πράγματα που θα τους πεις και δεν τα δέχονται… εγώ ας πούμε, 

έχω έρθει σε δύσκολη θέση να προσπαθήσω να ενημερώσω γονείς για ένα πρόβλημα που 

εντόπισα στο παιδί… και να μη το δέχονται. Συμβαίνει συχνά αυτό δυστυχώς. Οπότε δεν 



166 

 

θα έλεγα πως είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία , όχι βέβαια από όλους αλλά σε 

γενικές γραμμές όχι.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Σε κάποιες περιπτώσεις ναι…πιστεύω πως αναγνωρίζουν τη δουλειά 

μου. Είναι φυσικά και γονείς που δεν εκτιμούν τον εκπαιδευτικό και ψάχνουν αφορμή να 

τον κατακρίνουν. Έχω αντιμετωπίσει και τέτοιες καταστάσεις. Αλλά υπάρχουν και γονείς 

που θα συνεργαστούν και θα αναγνωρίσουν την προσπάθεια που κάνουμε.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Χάλια…δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις αποδοχές γιατί όταν 

έχεις οικογένεια με τα χρήματα που παίρνουμε δεν τα βγάζουμε εύκολα πέρα. Δεν θα πω 

τα κλασικά ότι για το έργο που προσφέρουμε είναι λίγα, θα πω ότι σαν άνθρωποι έπρεπε 

να αμειβόμαστε καλύτερα. 

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Νιώθω επαρκής απλά κάποιες φορές απροετοίμαστος γιατί συνεχώς τα 

πράγματα αλλάζουν. Πιστεύω δηλαδή πως όσο οργανωμένος και να είσαι κάποια στιγμή 

θα αντιμετωπίσεις κάτι καινούριο και θα βγεις από τα νερά σου. Εγώ σαν εκπαιδευτικός 

νιώθω ότι κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να ανταπεξέλθω.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Καθόλου, όχι… Και δεν αναφέρομαι στις ευκαιρίες που απαιτούν 

υπερβολικά μεγάλα ποσά για να επιμορφωθείς γιατί οι περισσότεροι δεν τα έχουν, οπότε 

δεν τις επιλέγουν. Αναφέρομαι στο κράτος και σε όσα παρέχει… και αυτά είναι πολύ λίγα. 

Οπότε έτσι όπως γίναμε, αν έχεις λεφτά επιμορφώνεσαι και εξελίσσεσαι. Αν δεν έχεις 

μένεις δυστυχώς στάσιμος με λιγοστές ευκαιρίες να καταφέρεις κάτι καινούριο…  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως ναι… Και δεν έχει να κάνει με τα παιδιά αυτό. Απλά είναι 

ψυχοφθόρο επάγγελμα, κακοπληρωμένο και είσαι γενικά εκτεθειμένος και καθόλου 
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προστατευμένος από την Πολιτεία. Αν είχαμε μια σωστή αντιμετώπιση και μεταχείριση 

δεν θα το σκεφτόμουν…αλλά να μη λέμε ψέματα, οι περισσότεροι πιστεύω το έχουν 

σκεφτεί.  

Συνεντευκτής: Και κάτι τελευταίο… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους 

βοήθεια ή αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Λοιπόν… Αυτό που θα ήθελα είναι καταρχήν καλύτερη κατάρτιση από 

την αρχή που ξεκινάμε αυτό το επάγγελμα…εεε… καλύτερους χώρους εργασίας και 

καλύτερες συνθήκες φυσικά. Θα ήθελα καλύτερη πληρωμή και κυρίως ανάδειξη από την 

Πολιτεία του σημαντικού ρόλου του Παιδαγωγού- Δασκάλου. Γιατί δεν αναγνωρίζεται το 

έργο μας και δεν θεωρώ πως έχουμε τη μεταχείριση που θα έπρεπε… 

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ για το χρόνο σας και για όσα μου είπατε.  

Εκπαιδευτικός: Ελπίζω να βοήθησα γιατί δε σου είπα αυτά που έπρεπε να πω αλλά αυτά 

που όντως ισχύουν και ας μη μας αρέσουν.        

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 6 

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως θέμα την επαγγελματική 

ικανοποίηση.  

Θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Έχω 31 έτη υπηρεσίας.  

Συνεντευκτής: Στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Σε αυτό το σχολείο είμαι 18 χρόνια.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι δάσκαλος στην Πέμπτη τάξη και υποδιευθυντής του σχολείου. 

Οπότε καταλαβαίνεις τα καθήκοντα μου είναι και πέρα από το όριο της τάξης, 

γραφειοκρατικά κυρίως…  
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Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Το σχολείο είναι πολύ παλιό, σκέψου χτίστηκε το 1936. Οπότε… αν και 

η κατάσταση του είναι αρκετά καλή, πρέπει να αντικατασταθεί. Και δε λέω να συντηρηθεί 

αλλά να αντικατασταθεί.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Τα περισσότερα μαθήματα, που δεν απαιτούνται και ειδικές 

εγκαταστάσεις γι’ αυτά, γίνονται σε απλές αίθουσες. Έχουμε 4 ευρύχωρες αίθουσες και 

2 πιο μικρές. Έχουμε ένα μικρό γυμναστήριο και μια μικρή αλλά πολύ καλά εξοπλισμένη 

αίθουσα πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές… αλλά θα έλεγα ότι λείπει μια 

αίθουσα εκδηλώσεων γιατί είναι ένα πρόβλημα για εμάς…οι διάφορες κατά καιρούς 

εκδηλώσεις γίνονται στον επάνω διάδρομο.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Ευτυχώς τα μέσα διδασκαλίας που υπάρχουν είναι αρκετά και υπάρχει 

και η οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουμε και όποια άλλα… μέσα ή όργανα 

θεωρούνται απαραίτητα για τη διδασκαλία.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    

Εκπαιδευτικός: Κοίταξε να δεις… Οι μαθητές είναι πολύ λίγοι στο σχολείο, ο αριθμός 

τους είναι 150 παιδιά… Οπότε οι συνθήκες ασφάλειας των μαθητών είναι καλές έως 

πολύ καλές. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα παιδιά…  

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Θα τις χαρακτήριζα καλές έως πολύ καλές… Βέβαια θα ήθελα ένα 

καλύτερο κτίριο για να νιώσω περισσότερο ικανοποιημένος αλλά δε μπορώ να πω πως 

οι εργασιακές συνθήκες είναι άσχημες.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 
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Εκπαιδευτικός: Κοίταξε… αν λάβουμε υπόψη την πρόσφατη τοποθέτηση των νέων 

διευθυντών το 2017, το Σεπτέμβριο, δε μπορώ να εκφράσω με σιγουριά και απόλυτο 

τρόπο τη γνώμη μου. Πάντως, έως τώρα τα προσόντα και οι ικανότητες του νέου 

διευθυντή θα έλεγα πως είναι ικανοποιητικά… Δεν έχω παρατηρήσει κάποια λάθος 

διαχείριση από πλευράς του.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου… αλλά αν θες τη 

γνώμη μου με όχι και τόσο ενεργή συμμετοχή, όσο εγώ θα επιθυμούσα… Θα μπορούσε 

να είναι πιο δραστήριος, αλλά πάντα σύμφωνα με αυτά που πιστεύω εγώ προσωπικά. 

Όμως… δίνει σίγουρα έμφαση στους νόμους και τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή;  

Εκπαιδευτικός: Δεν είμαι δυσαρεστημένος αλλά θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Πολλές φορές δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μια απόσταση 

μεταξύ μας.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Η οικονομική κατάσταση του κτιρίου είναι σχετικά καλή… Μέχρι τώρα 

οι διάφορες αγορές και επενδύσεις που κάναμε, πιστεύω πως ήταν προς τη σωστή 

κατεύθυνση και καλύψαμε πραγματικές ανάγκες του σχολείου.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ας μη ξεχνάμε ότι ο Δήμος είναι μια δημόσια υπηρεσία… Οπότε 

υπάρχει σίγουρα καθυστέρηση και αργεί πολύ να ικανοποιήσει τα διάφορα αιτήματα μας 

για κάποιες επισκευές ή για συντήρηση του σχολείου.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Και αυτό γιατί… οι πιέσεις 

που δέχονται οι διευθυντές από τις εγκυκλίους του Υπουργείου ή από τα περιφερειακά 
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όργανα διοίκησης, είναι  φυσικό πως μεταφέρονται και στο διδακτικό προσωπικό, στους 

εκπαιδευτικούς και αυτό φυσικά… δημιουργεί μεγάλο άγχος και εντάσεις.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Οι σχέσεις μας θα έλεγα πως είναι άριστες…Αυτό φυσικά νομίζω πως 

συμβαίνει γιατί ο σύλλογος διδασκόντων που είμαστε εδώ στο σχολείο, συνεργαζόμαστε 

σταθερά για πάνω από μια δεκαετία… Οπότε στα χρόνια αυτά έχουμε μια διαφορετική 

σύνδεση και οι σχέσεις μας είναι πλέον φιλικές.  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Τις περισσότερες φορές υπάρχει ομοφωνία και ομόνοια μεταξύ των 

συναδέλφων και ειδικά για στόχους που τίθενται από τον ίδιο το σύλλογο διδασκόντων. 

Και που δεν επιβάλλονται δηλαδή από τις διοικητικές δομές. Οπότε ναι, θεωρώ πως είναι 

μια κοινή προσπάθεια και έτσι…είναι και ο καλύτερος τρόπος να πετύχεις τους στόχους 

σου.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένος από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Γιατί όλα τα σοβαρά ζητήματα 

συζητούνται και λύνονται από κοινού.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Η κατανομή των ευθυνών είναι ικανοποιητικότατη… Ο καθένας εδώ 

έχει τις αρμοδιότητες του, φυσικά ορισμένες και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει κούραση 

και δυσαρέσκεια γιατί οι δουλειές μοιράζονται σε όλους.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Εννοείται… Είναι εντελώς απαραίτητη.  Ο σύλλογος των διδασκόντων, 

πρέπει να λειτουργεί σαν ένα συλλογικό όργανο και όχι ο καθένας μεμονωμένα…μόνο 

έτσι το σχολείο λειτουργεί σωστά και έχουμε αποτέλεσμα σε ότι κάνουμε. Και φυσικά 
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όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους συναδέλφους και υπάρχει ένα καλό κλίμα αυτό 

έχει επίδραση και στους μαθητές και είναι πολύ σημαντικό.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Μιλάμε για παιδιά έτσι…Το χαμόγελο τους, η αγκαλιά τους και η 

εκτίμηση είναι πιστεύω η αμοιβή του δασκάλου που διατηρεί καλές σχέσεις με τους 

μαθητές του. Έτσι αντιλαμβάνεσαι και την αναγνώριση της δουλειάς σου.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένος νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά…Πιστεύω πως ο ρόλος του δασκάλου είναι… πολυεπίπεδος. 

Γι’ αυτό είναι αδύνατον ένας εκπαιδευτικός να μη συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των 

μαθητών του. Και θα σου πω ένα πράγμα πολύ σημαντικό για μένα…η ικανοποίηση που 

νιώθεις όταν διαμορφώνεις σωστές προσωπικότητες είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

ικανοποίηση ότι δημιουργείς καλούς μαθητές.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Αρκετά έως πολύ…όπως και να ’χει πιστεύω πως κάθε δάσκαλος 

προσπαθεί να ανεβάσει την επίδοση των μαθητών του…εεε…ένα σκαλί περισσότερο, 

παραπάνω. Οπότε όσο επαρκής και να αισθάνεσαι δεν παύεις να προσπαθείς.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Η συνεργασία με τους γονείς θα έλεγα ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

Αλλά νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο αριθμός των μαθητών μας είναι πολύ μικρός 

σε κάθε τάξη, οπότε ασχολείσαι και παραπάνω με όλους… Και η πολύχρονη υπηρεσία 

που έχω στο ίδιο σχολείο με έκανε να γνωρίσω καλύτερα τους ανθρώπους εδώ, γιατί 

πρόκειται και για μια μικρή κοινωνία, αφού βρισκόμαστε σε χωριό. Οπότε οι σχέσεις μας 

είναι πολύ πιο στενές από αυτές της πόλης. 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω πως η αναγνώριση ναι… είναι μεγάλη έως και πολύ μεγάλη 

θα έλεγα. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό.  
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Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Με τα σημερινά δεδομένα θα έλεγα πως είναι μέτριες έως καλές.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά επαρκής. Σίγουρα η εμπειρία τόσων χρόνων βοηθά πολύ στο 

να είσαι περισσότερο προετοιμασμένος και οργανωμένος στο να αντιμετωπίσεις ότι 

προκύπτει.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ πως οι δυνατότητες εξέλιξης στον κλάδο των εκπαιδευτικών 

δεν είναι και πολύ μεγάλες. Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

πιστεύω πως αυτή η… μετεκπαίδευση πρέπει να θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία και να 

γίνεται πιο συστηματικά… Για παράδειγμα κάθε 7 ή 8 χρόνια…  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Τώρα πια μετά από 30 χρόνια όχι, δεν θα το έκανα. Τα πρώτα χρόνια 

της δουλειάς μου ίσως να επέλεγα ένα πιο τεχνικό επάγγελμα, μπορεί και πιο 

προσοδοφόρο… και αυτό λόγω ιδιοσυγκρασίας. Πάντως δε μετάνιωσα που ακολούθησα 

αυτό το επάγγελμα.  

Συνεντευκτής: Και κάτι τελευταίο… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους 

βοήθεια ή αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Αυτό που θα ήθελα είναι καλύτερες αμοιβές και καλύτερο status  στην 

σημερινή κοινωνία… Γιατί θεωρώ πως υπήρχε σίγουρα καλύτερη αντιμετώπιση των 

δασκάλων τα παλαιότερα χρόνια. Θα ήθελα να υπάρχει αυτή η αναγνώριση και τώρα. 

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.       

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 7 
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Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την ικανοποίηση που αντλείτε από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός.  

Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Εργάζομαι συνολικά 6 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Σε αυτό το σχολείο είμαι για αυτόν το χρόνο, καθώς είμαι 

αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι δασκάλα παράλληλης στήριξης… έχω δηλαδή έναν δύο μαθητές 

που χρειάζονται ειδική βοήθεια, με κάποιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ωστόσο 

βρίσκονται μέσα στην κανονική τάξη.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Γενικά θα έλεγα πως η κατάσταση του κτιρίου είναι αρκετά 

ικανοποιητική, με πολλά περιθώρια βελτίωσης φυσικά… Είναι ένα παλιό κτίριο και το 

πιο σοβαρό μας πρόβλημα νομίζω είναι οι σκάλες, γιατί είναι επικίνδυνες… Ωστόσο, σε 

γενικές γραμμές είναι καλά συντηρημένο.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά και όχι. Δεν έχουμε τάξεις ειδικοτήτων…Ούτε καν 

γυμναστήριο.., Οπότε σίγουρα όχι. Όταν δεν έχουμε τα βασικά, δε χρειάζεται να το 

αναλύσουμε παραπάνω για άλλες ευκολίες…   

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ πως είναι επαρκή… Για τα σημερινά δεδομένα, τουλάχιστον 

έχουμε υπολογιστές, έναν διαδραστικό… Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά 

παραπάνω αν σκεφτείς την εξέλιξη της εποχής αλλά για δημόσιο σχολείο είναι καλά…  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    
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Εκπαιδευτικός: Αν με ρωτάς από πλευράς εκπαιδευτικών, προσωπικού και εφημεριών 

δηλαδή…Θεωρώ πως είναι άριστες γιατί κάνουμε πραγματικά ότι περνάει από το χέρι 

μας να αποτρέπουμε καταστάσεις. Με τα παιδιά φυσικά δεν ηρεμείς ποτέ αλλά είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί.  

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Θα τις χαρακτήριζα ικανοποιητικές… Δεν έχω παράπονο από τις 

συνθήκες εργασίας μου. Ίσως να είναι η δική μου θέση που δε ζητώ κάτι παραπάνω αλλά 

θεωρώ πως οι προσωπικές μου ανάγκες ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω…αν και δεν έχω μακροχρόνια συνεργασία με το διευθυντή 

πως τα προσόντα του είναι επαρκή γι’ αυτή τη θέση. Είναι πάντα προετοιμασμένος και 

αποτελεσματικός στη διαχείριση των καταστάσεων και όπως φαίνεται είναι ικανός… σε 

ότι κάνει.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι φυσικά… Το σχολικό κλίμα βασίζεται κυρίως στο διευθυντή και 

στη διαχείριση από τον ίδιο. Όπως και να το κάνουμε οι εκπαιδευτικοί ακολουθούμε… 

Πιστεύω πως τηρούνται οι κανόνες και υπάρχει μια τάξη και μια αρμονική συνεργασία 

θα έλεγα… στη λειτουργία του σχολείου. 

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή; 

Εκπαιδευτικός: Ναι είμαι απόλυτη ευχαριστημένη… Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

και παρά το γεγονός πως είμαι καινούρια στο σχολείο, δεν έχω παράπονο από τη 

συνεργασία μας.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Να σας πω την αλήθεια είναι κάτι που δεν το γνωρίζω ακριβώς γιατί 

δε συμμετέχω σε τέτοια θέματα… Όπως φαίνεται γίνονται πράγματα για το σχολείο και 

πιστεύω… έτσι όπως βλέπω τα πράγματα πως τα χρήματα διαχειρίζονται σωστά.  
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Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Εντάξει, σίγουρα με καθυστέρηση… Σε όποιο σχολείο βρέθηκα ως 

τώρα όμως δε συνάντησα διαφορετική κατάσταση. Μπορεί εν τέλει να ικανοποιούνται τα 

αιτήματα αλλά σίγουρα καθυστερούν…  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα η διοίκηση του σχολείου επηρεάζει τη ψυχολογία μας… και 

επιδρά ακόμα και στη συμπεριφορά μας στη δουλειά. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θεωρώ πως η διοίκηση του σχολείου ασκεί μηδαμινή επιρροή στην εμφάνιση άγχους και 

στρες… Υπάρχει ευτυχώς μια συναδελφική αλληλεγγύη.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Πολύ καλές… Φυσικά δεν έχω με όλους φιλικές σχέσεις αλλά σε 

επαγγελματική επίπεδο συνεργαζόμαστε καλά.  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα… Η προσπάθεια είναι κοινή αλλιώς δεν έχει και αποτέλεσμα. 

Ακόμα κι εγώ που η συμμετοχή μου δεν είναι τόσο ενεργή, ανταλλάσσω απόψεις και 

δέχομαι και συμβουλές… Είναι καλό αυτό… Και μου αρέσει που συμβαίνει, γιατί έτσι 

πετυχαίνουμε και τους στόχους που θέτουμε τόσο σε σχέση με τα παιδιά όσο και σε σχέση 

με το σχολείο.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένος από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Να σου πω την αλήθεια, δεν περνάει τόσο από το χέρι μου αυτό… 

Δηλαδή, ναι, οι αποφάσεις θα παρθούν με ψηφοφορία, είναι δίκαιη διαδικασία και είμαι 

ευχαριστημένη. Αλλά για πολλά πράγματα δεν έχω και ξέρω πως δεν θα έχω κιόλας 

λόγο…για σοβαρά θέματα ας πούμε… Πόσο μάλλον εγώ που θα είμαι για έναν χρόνο 

μόνο εδώ. Αλλά αν με ρωτάς αυτό, από τη δυνατότητα να συμμετέχω ναι είμαι 

ευχαριστημένη, δεν μου το στέρησε κανείς αυτό. 
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Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ πως είναι απόλυτα δίκαιη… Ο καθένας έχει αναλάβει και από 

κάτι. Για να είμαστε και ειλικρινείς όμως, σίγουρα από κάποιους βγαίνει η δουλειά και 

από κάποιους άλλους όχι… Αυτό είναι στη διαχείριση του καθενός. Πάντα συμβαίνει 

κάποιοι να επιβαρύνονται λίγο παραπάνω.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Οπωσδήποτε… όπως είπαμε και οι στόχοι πετυχαίνουν με τη σωστή 

συνεργασία. Οπότε το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση… Εφόσον εργαζόμαστε 

συλλογικά για κοινούς στόχους και οι πρωτοβουλίες χρειάζονται τη συνεργασία και τη 

συνεισφορά όλων.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Κυρίως θα έλεγα… από την εξέλιξη τους. Και σε γνωστικό αλλά και σε 

κοινωνικό επίπεδο. Φυσικά και η αγάπη των παιδιών είναι ένα δείγμα ότι κάνεις καλά 

τη δουλειά σου.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένος νιώθετε από αυτό;  

Εκπαιδευτικός: Το πιστεύω απόλυτα, σίγουρα οι εκπαιδευτικοί συμβάλλον σε αυτό και 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών… Αλλά όσον 

αφορά τη δική μου περίπτωση, ως εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, θα έλεγα πως για 

να διαμορφωθεί η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες χρειάζεται χρόνο… Εμάς μας προσλαμβάνουν για εφτά μήνες. Σίγουρα αυτό το 

διάστημα δεν επαρκεί για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όπως θα θέλαμε.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους αυτό είναι κάτι που το 

εξετάζω καθημερινά και εξαρτάται κάθε μέρα από πολλούς παράγοντες… Οπότε δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε για μια σταθερή επίδοση σε αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, σίγουρα 

είμαι ικανοποιημένη γιατί καταφέρνουμε διάφορα καθημερινά.  



177 

 

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Οι γονείς είναι δίπλα μου, 

ενημερώνονται και η συνεργασία μας είναι η καλύτερη δυνατή για να βοηθήσουμε αυτά 

τα παιδιά.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι…σε γενικές γραμμές θεωρώ πως το αναγνωρίζουν.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Ειδικά εμείς οι αναπληρωτές καλούμαστε να επωμιστούμε ένα κόστος 

διαβίωσης αρκετά υψηλό…Οπότε θα έλεγα πως είναι ανεπαρκείς οι αποδοχές μας για να 

ανταπεξέλθουμε.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά επαρκής… Φυσικά αντιμετωπίζουμε συνεχώς απρόβλεπτες 

καταστάσεις και ποτέ δε θα νιώσω απόλυτα έτοιμη γι’ αυτά αλλά προσπαθώ. Φυσικά και 

χρειάζεται συνεχής βελτίωση από εμάς τους ίδιους. 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Όχι, θεωρώ πως είναι στο χέρι το δικό μας αν θα επιμορφωθούμε ή όχι 

και το κράτος δε βοηθά ιδιαίτερα σε αυτό…οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες.  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Ναι θα επέλεγα κάτι διαφορετικό…όσο πιο κοντά στον τομέα μου 

φυσικά αλλά θα άλλαζα επάγγελμα… Κυρίως για να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα 

κάθε χρόνο αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο.  

Συνεντευκτής: Και κάτι τελευταίο… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους 

βοήθεια ή αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 
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Εκπαιδευτικός: Αυτό που θα ήθελα είναι να υπάρχει συνεχής επαγγελματική κατάρτιση 

και επιμόρφωση, μέσα από σεμινάρια, ημερίδες κ. ά. Χωρίς να είναι τόσο υψηλό το 

κόστος τους… χωρίς να κοστίζουν καν δηλαδή γιατί αυτό εμποδίζει τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς. Και φυσικά το κυριότερο… να αλλάξει ο τρόπος που προσλαμβάνονται 

και τοποθετούνται οι αναπληρωτές για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ πολύ.      

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 8 

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την ικανοποίηση που αντλείτε από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός. 

Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Συνολικά εργάζομαι 8 χρόνια.  

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι για πρώτη χρονιά εδώ, αφού κάθε χρόνο, ως αναπληρωτές, 

είμαστε σε διαφορετικά σχολεία.   

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Τα καθήκοντα μου…εεε…είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, έχω 

αναλάβει την έκτη δημοτικού. Κυρίως η διδασκαλία και φυσικά ότι άλλο μου ζητηθεί 

μέσα στη χρονιά. Φυσικά αναλαμβάνουμε εφημερίες, γιορτές, εκδρομές και ότι άλλο 

χρειαστεί. Από γραφειοκρατικής άποψης δεν έχω αναλάβει κάτι συγκεκριμένο.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Η κατάσταση είναι αρκετά καλή, το σχολείο είναι πολύ καλά 

συντηρημένο… Δε νομίζω πως αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Φυσικά 

θα χρειαζόμασταν κάποιες βελτιώσεις, όπως βάψιμο, καινούρια κάγκελα στην αυλή γιατί 

κάποια είναι σπασμένα… Και διάφορες τέτοιες μικρό -εργασίες αλλά σε γενικές γραμμές 

η κατάσταση είναι ικανοποιητική. 
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Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

 

Εκπαιδευτικός: Όχι δεν θα το έλεγα. Δεν έχουμε για παράδειγμα αίθουσα ειδικοτήτων, 

όπως είναι η μουσική ή τα αγγλικά και οι συνάδελφοι δυσκολεύονται με αυτό. Επίσης, 

λείπει ένα γυμναστήριο, μια αίθουσα εκδηλώσεων… Εντάξει, υπάρχουν οι κανονικές μας 

αίθουσες αλλά θα ήταν πιο άνετα αν είχαμε χώρους για κάθε μάθημα.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Εντάξει…είναι ικανοποιητικά γενικά. Δεν έχουμε βέβαια όσα θα 

χρειαζόμασταν, υπάρχουν ελλείψεις αλλά βολευόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν υπολογιστές 

στις περισσότερες τάξεις και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    

Εκπαιδευτικός: Οι μαθητές όσο βρίσκονται στο σχολικό χώρο δεν απειλούνται, ούτε 

κινδυνεύουν θα έλεγα από κάτι. Φροντίζουμε όσο μπορούμε για την ασφάλεια τους, με 

εφημερίες και με κανόνες που τηρούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Βέβαια δε μπορείς να προβλέψεις τα πάντα αλλά πιστεύω πως τα παιδιά είναι ασφαλή.  

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Θα τις χαρακτήριζα καλές, όχι τέλειες. Ειδικά για εμάς τους 

αναπληρωτές το επάγγελμα έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα ψυχοφθόρο, αφού κάθε χρόνο δε 

ξέρουμε που θα βρεθούμε. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο 

σχολείο που βρίσκομαι είμαι ικανοποιημένη και δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα. Το κλίμα 

είναι πολύ καλό, οπότε θα έλεγα πως ικανοποιούνται και οι ανάγκες μου από τις 

συνθήκες εργασίας.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω πως είναι ο κατάλληλος γι’ αυτή τη θέση. Έχει τα προσόντα 

και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίζει καθημερινά όσα προβλήματα 
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και θέματα προκύπτουν… Επομένως, θα τα χαρακτήριζα πολύ ικανοποιητικά κι αυτό 

ίσως να συμβαίνει και επειδή ο ίδιος είναι σε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια, οπότε 

σίγουρα η εμπειρία μετράει αρκετά.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, σίγουρα… Το σχολείο δε μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς να 

τηρούνται οι βασικοί κανόνες του. Ο διευθυντής μας φροντίζει γι’ αυτό, έχουμε κάποια 

πράγματα που τα ακολουθούμε όλοι και υπάρχει μια σωστή ροή στο σχολείο. Σίγουρα ο 

διευθυντής φροντίζει πολύ για να συμβεί αυτό… δεν έχουμε παράπονο.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή; 

Εκπαιδευτικός: Ναι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο 

πρόβλημα στη συνεργασία μας μέχρι στιγμής. Συνεννοούμαστε καλά και ευτυχώς δεν έχω 

παράπονο από κάτι.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Από όσο γνωρίζω, γιατί βρίσκομαι για λίγο σε αυτό το σχολείο, νομίζω 

πως ναι. Γενικά, υπάρχει έλεγχος στο ταμείο του σχολείου και όπως φαίνεται 

διαχειρίζεται σωστά.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Ανταποκρίνεται άμεσα θα έλεγα. Υπάρχει σίγουρα μια καθυστέρηση 

αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αδιαφορία και τα αιτήματα υπολογίζονται και 

υλοποιούνται.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: εεε… θα έλεγα πως η διοίκηση γενικότερα ενθαρρύνει το εργασιακό 

άγχος και το στρες σε οποιανδήποτε χώρο. Συμβαίνει φυσικά και στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Γενικότερα, όταν νιώθεις ότι υπάρχει έλεγχος και πρέπει να ακολουθείς 

συγκεκριμένη πορεία, αγχώνεσαι λίγο παραπάνω. Φυσικά, το πόσο θα αγχωθείς 

εξαρτάται νομίζω και από το πόσο αυστηρή είναι η διοίκηση.  
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Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

 

Εκπαιδευτικός: Θα τις χαρακτήριζα άριστες. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. 

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, σίγουρα… Χωρίς συνεργασία αυτό δε μπορεί να γίνει, να 

επιτευχθούν οι στόχοι δηλαδή. Υπάρχει κοινή προσπάθεια από όλους μας και γι’ αυτό 

λειτουργεί σωστά το σχολείο πιστεύω.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Ο δικός μου ο ρόλος δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός στη λήψη των 

αποφάσεων αλλά όποτε είναι να συζητήσουμε κάτι για το σχολείο συμμετέχουμε όλοι. 

Είμαι ικανοποιημένη γενικότερα, γιατί με υπολογίζουν όποτε συμβαίνει κάτι που πρέπει 

να συζητηθεί. Ωστόσο, οι αποφάσεις παίρνονται από το διευθυντή κυρίως και από 

εκπαιδευτικούς που είναι περισσότερα χρόνια στο σχολείο.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ πως είναι δίκαιη… Οι ευθύνες είναι μοιρασμένες και ο καθένας 

αναλαμβάνει κάποιες αρμοδιότητες. Βέβαια, το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εξαρτάται 

από κάθε άτομο ξεχωριστά, πόσο υπεύθυνος είσαι δηλαδή. Είναι κάποιοι από τους 

συναδέλφους…που θα αμελήσουν να κάνουν αυτά που πρέπει και θα τα φορτωθούν 

κάποιοι άλλοι. Συμβαίνει δυστυχώς… 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, βέβαια… Φυσικά και είναι. Θα πρέπει να λειτουργούμε ως ομάδα 

και όχι μεμονωμένα. Έτσι πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. 

Οπότε θεωρώ πως ακόμα και για ασήμαντα και μικρά ζητήματα είναι απαραίτητη η 

συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων.  
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Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Από τη συμμετοχή τους στο μάθημα κυρίως, το ενδιαφέρον τους και την 

απόδοση τους… Όταν κάτι ενδιαφέρει τα παιδιά το δείχνουν και στη συμπεριφορά τους 

αλλά και στην επίδοση τους.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά… Αν δε συμβάλλουμε εμείς, τότε ποιος; Πιστεύω πως ασκούμε 

μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, γιατί 

συναναστρεφόμαστε καθημερινά μαζί τους και σίγουρα κάτι παίρνουν κι από εμάς. 

Νιώθω αρκετά ικανοποιημένη γιατί πιστεύω πως κάνω ότι καλύτερο μπορώ, ώστε να 

γίνουν καλοί άνθρωποι πρώτα και μετά καλοί μαθητές.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, νιώθω επαρκής γιατί κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Προετοιμάζομαι 

πολύ για όσα θα τους κάνω κάθε μέρα και πιστεύω πως μετράει πολύ αυτό, έχει σημασία. 

Φυσικά, εξαρτάται και από το παιδί, δε μπορεί να είναι όλοι καλοί μαθητές. Αλλά σε 

γενικές γραμμές νιώθω ικανοποιημένη από την επίδοση τους.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, είμαι ευχαριστημένη γιατί έχουμε μια καλή συνεργασία. Δεν έχει 

υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές και έτσι… είναι 

όλα καλά.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά, ναι… Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει εκτίμηση και κατανόηση 

από τους γονείς και αυτό το εισπράττω, δεν έχω παράπονο. Πιστεύω πως οι περισσότεροι 

γονείς καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι 

εκπαιδευτικοί.   

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 
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Εκπαιδευτικός: Θα τις χαρακτήριζα μέτριες… Δεν θα έλεγα πως είμαι ικανοποιημένη 

από το μισθό, θα μπορούσαμε να αμειβόμαστε πολύ καλύτερα… Αλλά αναγκαζόμαστε 

και συμβιβαζόμαστε με όσα έχουμε.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά θα έλεγα… Ωστόσο, επαρκής τελείως δε μπορείς να νιώσεις 

ποτέ. Γιατί οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται και συνεχώς αλλάζουν… Οπότε πρέπει να 

είμαστε σε ετοιμότητα και να έχουμε τα εφόδια να ανταπεξέλθουμε. Νιώθω επαρκής αλλά 

πάντα βρίσκομαι και απροετοίμαστη μπροστά σε καινούργια πράγματα.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Αν μιλάμε σε δημόσιο επίπεδο, όχι… Θεωρώ πως είναι πολύ λίγα αυτά 

που προσφέρει το κράτος για την εκπαίδευση μας. Τα περισσότερα γίνονται με λεφτά και 

σε αυτό δυσκολευόμαστε οι περισσότεροι. Ευκαιρίες υπάρχουν δηλαδή αλλά θέλει να 

έχεις και την άνεση να πληρώσεις… Οπότε πιστεύω πως οι περισσότεροι μένουν 

στάσιμοι, χωρίς να το θέλουν.  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, όχι… δεν θα άλλαζα επάγγελμα για κανέναν λόγο.  

Συνεντευκτής: Και κάτι τελευταίο… Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους 

βοήθεια ή αλλαγή θα θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το επάγγελμα σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Γενικά, είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το επάγγελμα μου… Η μόνη 

ένσταση, θα έλεγα, εστιάζει κυρίως στο μισθό που θα ήθελα να είναι μεγαλύτερος και στα 

διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα ήθελα να παρέχονται δωρεάν από το κράτος… 

Αυτά θα άλλαζα.  

Συνεντευκτής: Σας ευχαριστώ πολύ.  

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 9 
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Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: 26 χρόνια εργάζομαι. 

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: 24 χρόνια. 

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 

Εκπαιδευτικός: Αυτή τη στιγμή είμαι υποδιευθύντρια του σχολείου και είμαι δασκάλα 

ειδικότητας όπως λένε, καθηγήτρια αγγλικών. 

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Το συγκεκριμένο κτίριο, είναι πάρα πολύ καλό… Είναι και ο λόγος που 

επέλεξα να βρίσκομαι σε αυτό το κτίριο. Όταν διορίστηκα, ήταν κενές όλες οι θέσεις της 

Πτολεμαΐδα, πριν από τόσα χρόνια… Μου έδωσε ο προϊστάμενος μια μέρα καιρό για να 

επιλέξω σε ποιο σχολείο θα πάω γιατί ήμουν τελείως άσχετη, καθώς δούλευα στη 

Δευτεροβάθμια… και κάνοντας μια βόλτα στην πόλη, επέλεξα αυτό το σχολείο και δεν 

έκανα λάθος. Είναι σε άριστη κατάσταση.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… το σχολείο μας είναι υπέρ πλήρες. Έχουμε αίθουσες για όλα 

τα μαθήματα. Έχουμε τώρα διαφορετική τάξη για υπολογιστές, αίθουσα αγγλικών, 

ολοήμερο, αίθουσα για την ειδική στήριξη, αίθουσα για τα παιδιά Ρομά…   

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ καλά. Έχουμε τάξεις με διαδραστικούς πίνακες, όλες οι 

τάξεις έχουν μέσα υπολογιστές και σταθερούς προτζέκτορες… Δεν έχουμε παράπονο, 

είμαστε απολύτως καλυμμένοι.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    
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Εκπαιδευτικός: Ο Θεός τα φυλάει τα παιδιά, αυτή είναι η άποψη μου… Γιατί ειδικά 

όταν είναι βροχερός ο καιρός και τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα, με τόσες γωνίες, 

θρανία, καρέκλες… λογικό είναι γιατί μιλάμε για παιδιά δημοτικού έτσι… έχουν τόση 

πολύ ενέργεια που όσοι και να είμαστε στην υπηρεσία που προσπαθούμε πάλι κάτι μπορεί 

να συμβεί. Κάνουμε ότι μπορούμε, έχουμε κλειδωμένες πόρτες πάντα, οι αίθουσες 

κλειδώνουν στα διαλλείματα, εφημερίες γίνονται διαρκώς αλλά πάντα υπάρχουν 

προβλήματα.  

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Είμαι πολύ ικανοποιημένη και είμαι ικανοποιημένη από τις συνθήκες 

εργασίας του συγκεκριμένου σχολείου γιατί είμαστε πολλά χρόνια οι ίδιοι συνάδελφοι και 

η συνεργασία μας είναι άψογη. Και όταν είναι ευχάριστο το περιβάλλον εργασίας, 

ικανοποιούνται και οι προσωπικές σου ανάγκες και είσαι ευχαριστημένος.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Ο διευθυντής μας είναι καταπληκτικός στο διοικητικό έργο. Πολλές 

φορές ωστόσο, ο τρόπος που μιλάει ίσως να ξεφεύγει… δεν το κάνει όμως ποτέ από 

κακία, απλά του αρέσει το σχολείο να πηγαίνει τυπικά, σωστά, ανάλογα με το νόμο, όπως 

ακριβώς χρειάζεται. Έχει πιστεύω όλα τα απαραίτητα προσόντα γι’ αυτή τη θέση.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… σίγουρα. Ακολουθεί το νόμο πολύ πιστά, υπάρχουν κανόνες 

στο σχολείο. Και ακολουθεί και τα διάφορα καινούργια προγράμματα γιατί εδώ ότι 

κυκλοφορεί λειτουργεί στο σχολείο μας… Και αυτό το δέχονται και οι δάσκαλοι, από την 

αρχή λειτουργούσαμε έτσι, μας αρέσει η πρωτοτυπία.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι πάρα πολύ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η σχέση μας είναι 

αρμονική και σχέση εμπιστοσύνης. 

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 
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Εκπαιδευτικός: Όχι βέβαια… πάντα είχαμε παράπονα. Δε μπορούν να δίνονται 

χρήματα για ‘ένα σχολείο το οποίο έχει μαθητές Ρομά, οι οποίοι σιτίζονται τις 

περισσότερες φορές από τους δασκάλους, ντύνονται από τους δασκάλους, η καθαριότητα 

τους επίσης είναι δική μας υπόθεση… Δε γίνεται, λοιπόν, τα κονδύλια να είναι ίσα σε όλα 

τα σχολεία. Όπως και το μουσικό σχολείο, δε γίνεται να παίρνει ίδια χρήματα με ένα 

κανονικό σχολείο. Έτσι κι εμείς, έχουμε περισσότερες ανάγκες και δεν έχουμε τα 

απαραίτητα χρήματα για να τις καλύψουμε. Έχουμε πολλούς μαθητές Ρομά και έχουμε 

άλλες ανάγκες… Οπότε τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής είναι ελάχιστα για τις 

ανάγκες μας.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Εντάξει, ξέρω πολύ καλά πως οι υπάλληλοι του Δήμου είναι λίγοι. Εγώ 

αυτό που ξέρω είναι ότι ο διευθυντής παίρνει αρκετές φορές τηλέφωνο και πολλές φορές 

αναγκάστηκε να στείλει και γραπτή αίτηση για να υπάρχει πρωτόκολλο έτσι ώστε να μη 

μπορούν να αποφύγουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Μερικές φορές η διοίκηση είναι λίγο πιεστική… όχι τόσο του σχολείου 

όσο του Υπουργείου το οποίο μας ζητάει πάρα πολλά πράγματα που μέσα στο εργασιακό 

ωράριο των δασκάλων στο σχολείο είναι δύσκολο να τα υλοποιήσουμε. Άρα πιστεύω πως 

από εκεί προέρχεται τα άγχος και η πίεση. 

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ καλές, άριστες… και αυτό επιτυγχάνεται με το πέρασμα των 

χρόνων και τη μακροχρόνια συνεργασία που έχουμε. 

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… εννοείται. Και οι δάσκαλοι συνεργαζόμαστε πολύ καλά και 

οι ειδικότητες βοηθάνε σε όλα όσα σχεδιάζουμε. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία από 

όλους.  
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Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, βέβαια. Στο πρώτο διάλλειμα του σχολείου, πάντα όταν έχουμε 

ένα θέμα καθημερινό λαμβάνονται αποφάσεις, διαφορετικά κανονίζουμε μια μέρα της 

εβδομάδας το μεσημέρι να μείνουμε όλοι για να κανονίσουμε θέματα τα οποία 

χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Εγώ θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ καλή, αλλά οι συνάδελφοι μερικές 

φορές γκρινιάζουν… γιατί ο διευθυντής πραγματικά κατανέμει εργασίες. Έτσι και 

υπάρχει δάσκαλος με κάποιο κενό κάτω στο γραφείο θα γράψει πρακτικό, θα ψάξει να 

βρει κάποια στοιχεία ή κάτι θα πρέπει να οργανώσει… Δηλαδή τα κενά μας είναι 

ελάχιστα. Αλλά ίσως γι’ αυτό και το σχολείο λειτουργεί τόσο καλά, γιατί οι ευθύνες είναι 

ίδιες για όλους.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, εννοείται… Μόνο απαραίτητη; Φυσικά.  Δεν παίρνει κανείς 

πρωτοβουλίες χωρίς να συζητηθεί και να ληφθούν αποφάσεις. 

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Με αγκαλιάζουν, με ψάχνουν… Επειδή δεν έχω όλα τα τμήματα εγώ, 

παιδιά που τη φετινή χρονιά δεν τους έχω μαθητές, με παρακαλούν να κάνουμε μαζί 

μάθημα… Έτσι σου δείχνουν την αναγνώριση τα παιδιά.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι βέβαια… στο δημοτικό θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά μας 

μονάχα να μάθουμε γράμματα στα παιδιά, πρέπει να τους διδάξουμε και κάποιες αξίες, 

που πολλές φορές αντιλαμβάνομαι ότι δεν τις έχουν από το σπίτι. Μου κάνουν ερωτήσεις 

οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν απάντηση, οπότε το μάθημα κάποιες στιγμές 

διακόπτεται.  
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Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι… στο δημοτικό είμαστε πιο άνετα. Δεν έχω αντιμετωπίσει 

κανένα πρόβλημα.  

Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Είμαι ευχαριστημένη, οι γονείς δε ξέρω τι κάνουν… γιατί εγώ όταν έχω 

κάποιο θέμα παίρνω τηλέφωνο. Από πολλούς γονείς έχω ακούσει ευχαριστώ, γιατί αν 

διαπιστώσω κάτι επειδή γνωρίζω τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού… τα ξέρω τόσο 

καλά όσο και οι γονείς τους… οτιδήποτε διαπιστώσω θα πάρω τηλέφωνο και θα 

ενημερώσω. Και φυσικά η σωστή συνεργασία γονιού και εκπαιδευτικού είναι αυτή που 

λύνει τα προβλήματα πολύ γρήγορα και δε μένουν πίσω.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Έτσι νομίζω γιατί έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί τους, δεν άκουσα 

ποτέ κάτι αρνητικό και παράπονα... 

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Αυτή είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Δεν μπορούμε να καλύψουμε με το 

μισθό μας τις ανάγκες της οικογένειας για ένα μήνα, είναι δύσκολα είναι πολύ λίγα.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Εμείς όπως σας είπα είμαστε πρωτοπόροι σε όλα τα καινούργια 

προγράμματα , οπότε ξέρουμε πως τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται. 

Ωστόσο, επαρκείς δε νιώθουμε γιατί δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση. 

Θα έπρεπε να γίνονται κάποια σεμινάρια, γιατί η τεχνολογία τρέχει, το web 2  έχει πάρα 

πολλά προγράμματα που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλά δε ξέρουμε. Εγώ 

προσπαθώ βέβαια στον ελεύθερο μου χρόνο να συμμετέχω σε τέτοιου είδους σεμινάρια 

αλλά θα μπορούσαν να γίνονται αυτά μέσα στο σχολείο γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν τα 

ξέρουν.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  
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Εκπαιδευτικός: Όχι, είναι αυτό το καθημερινό που ερχόμαστε εδώ και διδάσκουμε τα 

ίδια πράγματα χωρίς να υπάρχει καμία διαφορετική ενημέρωση. Από το κράτος σίγουρα 

ευκαιρίες δεν υπάρχουν… μόνο αν ψαχτείς μόνος σου και έχεις και την οικονομική 

δυνατότητα. 

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, από μικρή ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός.  

Συνεντευκτής: Και έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους βοήθεια ή αλλαγή θα 

θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα 

σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως θα ήθελα περισσότερο χρόνο να μπορούμε να κάνουμε 

πράγματα και εκτός της κλασικής διδασκαλίας. Θέλω να δείξω πράγματα στα παιδιά και 

δε μου φτάνει ο χρόνος γιατί πρέπει να βγει η ύλη. Δανειζόμαστε συνέχεια ώρες ο ένας 

από τον άλλον για να κάνουμε κάτι δημιουργικό στα παιδιά… θα ήθελα λίγο ελεύθερο 

χρόνο, λοιπόν, με λιγότερη ύλη για να κάνουμε κάτι βιωματικό στα παιδιά που το αγαπάνε 

πάρα πολύ. Και φυσικά καλύτερες αποδοχές και περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη και 

επιμόρφωση.  

Συνεντευκτής: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 

Συνεντευξιαζόμενος 10 

Συνεντευκτής: Καλημέρα σας, η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπα προηγουμένως, 

έχει θέμα την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε σχολείο; 

Εκπαιδευτικός: 12 χρόνια. 

Συνεντευκτής : Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο;  

Εκπαιδευτικός: Αλλάζω κάθε χρόνο σχολείο, είμαι εδώ με απόσπαση… Οπότε είναι η 

δεύτερη χρονιά αλλά όχι συνεχόμενη… Έχω ξαναδουλέψει πριν από 5 χρόνια.  

Συνεντευκτής: Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σας; 
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Εκπαιδευτικός: Κυρίως μέσα στην τάξη, δεν έχω κάποια άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα 

αλλά κυρίως τη διδασκαλία. Είμαι δασκάλα αγγλικών. Και επειδή το ωράριο μου 

μοιράζεται σε 4 σχολεία, κυρίως λόγω της μετακίνησης δεν έχω κάποιες άλλες 

αρμοδιότητες πέραν του μαθήματος που κάνω.  

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται το σχολείο σας; 

Εκπαιδευτικός: Το συγκεκριμένο σχολείο έχει μια πολύ καλή υποδομή, προσφέρει 

αρκετές αίθουσες, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, αίθουσα αγγλικών, αίθουσα για ΤΠΕ… 

Είναι πολύ καλό σε σχέση με άλλα που δεν υπάρχουν βασικά πράγματα. Είναι επίσης 

πολύ καλά διατηρημένο και προσεγμένο σαν καινούργιο. Είναι βαμμένο και δίνονται από 

όσο ξέρω αρκετά χρήματα στη συντήρηση του κάθε χρόνο για να υπάρχει μια σωστή 

εικόνα του σχολείου.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους; 

Εκπαιδευτικός: Ναι βέβαια… όπως σας είπα υπάρχουν αίθουσες για όλα σχεδόν τα 

μαθήματα… Ακόμα και τάξεις υποδοχής και ενισχυτικής διδασκαλίας. Θεωρώ πως η 

διαμόρφωση των χώρων είναι πολύ ικανοποιητική.  

Συνεντευκτής: Πώς αξιολογείτε τα μέσα διδασκαλίας που παρέχονται για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων; 

Εκπαιδευτικός: Συγκριτικά με τα άλλα σχολεία που πηγαίνω, γιατί δεν είναι όλα τα 

σχολεία το ίδιο, οι τάξεις που πηγαίνω εδώ είναι πολύ οργανωμένες. Έχουν όλες 

διαδραστικό πίνακα, που βοηθάει πάρα πολύ στη διεξαγωγή του μαθήματος… Επίσης 

υπάρχει άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ… και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι συνδεδεμένα τα 

πάντα και δε χρειάζεται να ξοδέψεις χρόνο για να το κάνεις εσύ και έχεις έτσι 

περισσότερο χρόνο για να κάνεις τη δουλειά σου. Ακόμα υπάρχει βίντεο-προβολέας, 

υπάρχει σύνδεση με τον προβολέα στο ίντερνετ και μπορείς να δείξεις πάρα πολλά 

πράγματα στα παιδιά. Γενικότερα, είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σχολείο γιατί καλύπτουν πιστεύω όλες τις ανάγκες 

μιας καλής διδασκαλίας.   

Συνεντευκτής: Ποια είναι η άποψη σας για τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών, 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολικό χώρο;    
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Εκπαιδευτικός: Αν εξαιρέσουμε το ότι είναι παιδιά και υπάρχουν πάντα κίνδυνοι, 

υπάρχουν οι εφημερεύοντες δάσκαλοι σε κάθε διάλειμμα, είναι έξω, προσέχουν τα 

παιδιά… αλλά πάντα είναι επικίνδυνα… μπορεί να γυρίσεις για ένα δευτερόλεπτο στον 

πίνακα και να γίνει κάτι δηλαδή. Αλλά… όσο περνάει από το χέρι μας, κάνουμε ότι 

μπορούμε… οι πόρτες είναι πάντα κλειδωμένες, οι δάσκαλοι επιβλέπουν, δεν μπαίνει 

κανένας στο σχολείο χωρίς έλεγχο…υπάρχει κουδούνι γι’ αυτό το λόγο… στα παιδιά δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση σε σημεία που έχουν κινδύνους, όπως υπόγεια, ψηλά σημεία 

κτλ… γενικά είναι αρκετά οργανωμένη η κατάσταση σε αυτό το θέμα. 

Συνεντευκτής: Πώς θα χαρακτηρίζατε, γενικότερα, τις εργασιακές συνθήκες ως προς 

την ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως εκπαιδευτικός;  

Εκπαιδευτικός: Είναι πολύ καλές. Και σε ότι αφορά τα μέσα που έχω για να κάνω 

σωστά τη δουλειά μου, αλλά και στις μεταξύ μας σχέσεις είμαι ικανοποιημένη και θα 

έλεγα πως οι προσωπικές μου ανάγκες ικανοποιούνται πλήρως όσον αφορά το 

συγκεκριμένο σχολείο.  

Συνεντευκτής: Πώς θα αξιολογούσατε τα προσόντα και τις ικανότητες του Διευθυντή 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ καλά… Θεωρώ ότι είναι ο πιο κατάλληλος γι’ αυτή τη θέση, 

γιατί χειρίζεται σωστά τις υποθέσεις του σχολείο και διατηρεί μια ισορροπία.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε πως ο ίδιος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου; 

Δίνει έμφαση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας του; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά… Ο διευθυντής είναι το κεφάλι, αν έχεις υποστήριξη από το 

διευθυντή και γνωρίζει τη δουλειά του καλά… είναι ότι πιο σημαντικό σε ένα σχολείο. 

Οπότε πιστεύω πως και ακολουθεί τους κανόνες και διατηρεί και ένα σωστό και ήρεμο 

περιβάλλον.  

Συνεντευκτής: Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργατική σας σχέση με το Διευθυντή; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ, ναι… Δεν έχω κανένα παράπονο, συνεργαζόμαστε άψογα.  

Συνεντευκτής: Κατά τη γνώμη σας, ακολουθείται  σωστή επένδυση των χρημάτων της 

Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζω λόγω της μικρής παραμονής μου στο 

σχολείο, αλλά με βάση όσα βλέπω πιστεύω πως τα χρήματα αξιοποιούνται σωστά γιατί 
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καλύπτονται οι ανάγκες του σχολείου. Έχω παρατηρήσει πως και από το σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων γίνεται σωστή διαχείριση και πολλές φορές διατίθενται χρήματα σε 

κάποιο παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά και όλα όσα διαθέτει το σχολείο με τέτοιου 

είδος βοήθεια έχουν υλοποιηθεί.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο ανταποκρίνεται ο Δήμος στις αιτήσεις επισκευής και 

συντήρησης του σχολείου; 

Εκπαιδευτικός: Δεν το γνωρίζω καλά αυτό για να μπορέσω να απαντήσω. Αν κρίνω 

γενικότερα από την κατάσταση, θα έλεγα πως καθυστερεί αρκετά.  

Συνεντευκτής: Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι ασκεί η διοίκηση του σχολείου στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους και εξουθένωσης; 

Εκπαιδευτικός: Έρχομαι πάρα πολύ ήρεμη στη δουλειά, η συγκεκριμένη διοίκηση δε 

μου προκαλεί καθόλου άγχος γιατί επικρατεί μια ηρεμία και οι σχέσεις είναι πολύ 

φυσιολογικές. Οπότε το άγχος δε θεωρώ πως προέρχεται από τη διοίκηση αυτού του 

σχολείου αλλά από ανώτερα πράγματα, το ίδιο το κράτος δηλαδή που μας καθοδηγεί και 

μας επιβάλλει χρονοδιαγράμματα και κανόνες… το άγχος δηλαδή προκαλείται από την 

ανώτερη διοίκηση.  

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Εκπαιδευτικός: Πάρα πολύ καλές, δεν έχω κάποιο πρόβλημα και ποτέ δεν είχα… και 

το ξαναλέω πως συμβάλλει πάρα πολύ ο διευθυντής σε αυτό. Αυτός βοηθάει και οι 

συναδελφικές σχέσεις είναι τόσο καλές.  

Συνεντευκτής:  Θεωρείτε πως πραγματοποιείται μια κοινή προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων μέσα στο σχολικό χώρο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι φυσικά πολλές φορές υπάρχει κοινή προσπάθεια. Εγώ ειδικά που 

είμαι και ειδικότητα, με ενημερώνουν πάντα για τα προγράμματα, θέλουν να συμμετέχω, 

ο καθένας συμμετέχει με το δικό του γνωστικό αντικείμενο… υπάρχει μια πολύ καλή 

συνεργασία και πιστεύω πως είναι και απαραίτητο να γίνεται αυτό.  

Συνεντευκτής: Είστε ικανοποιημένη από τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; 
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Εκπαιδευτικός: Ναι, εντάξει… όταν μου δίνεται και μένα ο λόγος για να ληφθούν 

κάποιες αποφάσεις το κάνω με χαρά. Αλλά επειδή δε βρίσκομαι για μεγάλο διάστημα στο 

σχολείο συνήθως δε συμμετέχω σε αυτό.   

Συνεντευκτής:  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο που 

υπηρετείτε; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ πως μοιράζονται σωστά οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του 

καθενός… όλοι έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο πόστο και αυτό βοηθάει και στο να 

βγαίνει σωστά η δουλειά.  

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία με 

τους συναδέλφους για την ανάληψη πρωτοβουλιών; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, βέβαια… αλλιώς δε μπορεί να υπάρξει σωστή ανάληψη 

πρωτοβουλιών… δηλαδή, αν δεν υπάρχει συνεργασία θα αδικηθεί κάποιος.  

Συνεντευκτής: Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας 

από τους μαθητές;  

Εκπαιδευτικός: Όταν τα παιδιά είναι επιμελή, κατανοούν και αποδίδουν στη 

διδασκαλία, καταλαβαίνω πως έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου και είμαι ευχαριστημένη. 

Και φυσικά και από τη συμπεριφορά τους.  

Συνεντευκτής: Πιστεύετε ότι συμβάλλετε στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών σας; Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως ναι… Πάρα πολλές φορές περνάμε πολλά λεπτά μέσα στη 

διδακτική ώρα για να συζητήσουμε και να λύσουμε θέματα των παιδιών. Ειδικά κάποιες 

φορές που τα παιδιά μπορεί να έχουν κάποιες συμπεριφορές που αποκλίνουν από το 

πρότυπο ενός καλού μαθητή, γίνεται μεγάλος διάλογος… συζήτηση και αν υπάρξει 

κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να φάμε και ολόκληρη την ώρα για να το 

λύσουμε. Γίνονται πολλά παιχνίδια με σκοπό τη συνεργασία, τη συναισθηματική 

νοημοσύνη, τα πάντα… Επομένως, θεωρώ πως συμβάλλω στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους.  

Συνεντευκτής:  Νιώθετε επαρκείς όσον αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών σας;  

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως είμαι αρκετά ικανοποιημένη… με αυτό που βλέπω νιώθω 

επαρκής, πιστεύω πως τους προσφέρω ότι μπορώ.  
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Συνεντευκτής:  Είστε ευχαριστημένη από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

σας; 

Εκπαιδευτικός: Συνήθως οι γονείς δε δίνουν τόση σημασία σε δασκάλους ειδικότητας 

όπως είμαι εγώ… αλλά όσες φορές έχω ζητήσει εγώ τη βοήθεια ή τη συνεργασία τους δεν 

αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα. Επίσης, επειδή δε βρίσκομαι συνέχεια στο σχολείο, με τους 

γονείς επικοινωνώ περισσότερο τηλεφωνικά. Τους γονείς λοιπόν δεν  τους συναντάω 

πολλές φορές, αλλά όσες φορές χρειάστηκε κάτι δεν είχαμε πρόβλημα. Γενικά, όμως, οι 

σχέσεις μας δεν είναι πολύ στενές και θα πρέπει εγώ να τους ζητήσω να μιλήσουμε, αυτοί 

δεν το κάνουν. 

Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως υπάρχει αναγνώριση του έργου που προσφέρετε από 

τους γονείς των μαθητών σας; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω πως πολλοί ναι… το αναγνωρίζουν. 

Συνεντευκτής:  Πώς θα αξιολογούσατε τις μισθολογικές αποδοχές σας; 

Εκπαιδευτικός: Τώρα τι να πω… όπως και σε όλο τον κόσμο έχουν μειωθεί πάρα πολύ 

οι μισθοί μας, έχουν γίνει πολλές περικοπές, οι απολαβές δεν είναι οι ίδιες… και επειδή 

η δουλειά μας δεν τελειώνει στο σχολείο αλλά πάντα παίρνουμε κάτι και για το σπίτι, δεν 

είμαι ικανοποιημένη από τις αποδοχές μας.  

Συνεντευκτής:  Πόσο επαρκείς αισθάνεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά επαρκής… Από θέμα γνωστικού αντικειμένου πάρα πολύ. Από 

θέμα όμως του τι πρέπει να κάνεις σε συγκεκριμένες μαθησιακές περιπτώσεις θεωρώ πως 

δεν είμαι τόσο προετοιμασμένη και αυτό οφείλεται και στο ίδιο το κράτος που δε 

φροντίζει να διοργανώσει σεμινάρια, ώστε να μας επιμορφώσει. Το σχολείο μας 

φιλοξενεί πολλά παιδιά Ρομά…  Εντάξει, υπάρχει άτομο που τα αναλαμβάνει. Εγώ όμως 

που τα έχω στην τάξη μου, πολλές φορές δε γνωρίζω πώς να τα διαχειριστώ. Παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, επίσης… για κάποιες γνωρίζουμε για κάποιες άλλες όχι. Και αυτά 

που γνωρίζουμε είναι από την προσωπική αναζήτηση κυρίως ή ανταλλάσσοντας απόψεις 

με άλλους δασκάλους που μπορεί να γνωρίζουν. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη 

ενημέρωση και οργάνωση γι’ αυτά τα θέματα και να γίνονται σεμινάρια για την 

προετοιμασία μας.  
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Συνεντευκτής: Θεωρείτε πως παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για εσάς ως 

εκπαιδευτικό, για επαγγελματική εξέλιξη και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;  

Εκπαιδευτικός: Όχι θεωρώ πως δεν υπάρχει σωστή οργάνωση για πολλά θέματα. 

Υπάρχουν καταστάσεις που δε μπορούμε να διαχειριστούμε λόγω άγνοιας και το κράτος 

δε φροντίζει γι’ αυτό. Ότι κάνουμε είναι καθαρά προσωπική προσπάθεια και αναζήτηση. 

Τα σεμινάρια εκτός από το οικονομικό κόστος που πολλές φορές δε μπορούμε να 

καλύψουμε γίνονται και σε λάθος χρόνο γιατί μπορεί να είναι δια ζώσης και να μη 

μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Υπάρχει ένας χρόνος που είμαστε μέσα στα σχολεία 

χωρίς μαθητές, είτε στο τέλος είτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, που θα μπορούσαν 

να γίνονται τέτοια σεμινάρια. Γιατί και στη διάρκεια της χρονιάς που δίνεις τον εαυτό 

σου στη διδασκαλία κα τη δουλειά σου, είναι λίγο εξουθενωτικό να συνεχίζεις με ένα 

σεμινάριο.  

Συνεντευκτής: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα επιλέγατε διαφορετικό επάγγελμα; Για 

ποιους λόγους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι μου αρέσει το επάγγελμα μου γιατί μου δίνουν ζωή τα παιδιά. 

Συνεντευκτής: Και έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, τι είδους βοήθεια ή αλλαγή θα 

θεωρούσατε χρήσιμη, ώστε να αντλείτε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα 

σας ως εκπαιδευτικός; 

Εκπαιδευτικός: Περισσότερη ευαισθησία από αρμόδιες αρχές που έχουν να κάνουν με 

την εκπαίδευση. Γιατί πλέον είναι στο φιλότιμου του κάθε εκπαιδευτικού το πώς θα 

εξελιχθεί ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το κράτος.  

Συνεντευκτής: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Εκπαιδευτικός: Παρακαλώ, πολύ ωραία συνέντευξη.     

                 

 

  

 


