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Περίληψη

Η παρούσα εργασία, διερευνά τον τρόπο που κατανοούν την ευημερία οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί να 

μελετήσει την αντίληψη τους για την ευημερία και να διερευνήσει τους παράγοντες 

που οι ίδιοι θεωρούν ότι διαμορφώνουν την εργασιακή ευημερία αλλά και πως αυτοί, 

κατ’ επέκταση, επηρεάζουν τον επαγγελματικό τους βίο. Από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση, αναδείχτηκε ότι η ευημερία είναι θεμελιώδους σημασίας για τους/τις 

εκπαιδευτικούς, καθώς αυξάνει την απόδοση και ενισχύει την επαγγελματική 

δέσμευση και ικανοποίηση τους. Επιπλέον, προέκυψε ότι είναι αλληλένδετη με την 

ευημερία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ενώ στην ελληνική 

βιβλιογραφία διαπιστώθηκε απουσία ποιοτικών ερευνών που αφορούν την ευημερία 

των εκπαιδευτικών. Προκειμένου, να κατανοηθεί ο λόγος των εκπαιδευτικών, 

διενεργήθηκε έρευνα σε 14 εκπαιδευτικούς του νομού Κοζάνης με τη χρήση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η ανάλυση των συνεντεύξεων στηρίχτηκε στην 

Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου. Τα αποτέλεσμα της έρευνας δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ευημερία ως μία πολυδιάστατη έννοια, η οποία 

εμπεριέχει την καλή ψυχολογική κατάσταση, την ευημερία των μαθητών, την 

επιθυμία για εξέλιξη και την ισορροπία στον εργασιακό χώρο. Ακόμη, ανακύπτει ό,τι 

κατά τη γνώμη τους, η ευημερία του/της εκπαιδευτικού ως εργαζομένου και ως 

ατόμου είναι αμφίδρομες. Οι τρόποι κατανόησης των παραγόντων ευημερίας, όπως 

το σχολικό κλίμα και οι συναδελφικές σχέσεις, αναφέρονται ότι επιδρούν θετικά στις 

επαγγελματικές πρακτικές παρέχοντας κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για εξέλιξη, 

μέγιστη απόδοση και συνεργασία. Επίσης, αναδεικνύεται η οπτική ότι οι 

εκπαιδευτικοί χτίζουν εκπαιδευτική προσωπικότητα που τους επιτρέπει να 

αντιμετωπίζουν τις σχολικές προκλήσεις. Τέλος, σχετικά με το βαθμό ευημερίας, οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι δεν είναι εφικτή η ευημερία στον εκπαιδευτικό χώρο, 

καθώς συνδέουν την εργασιακή ευημερία με τον οικονομικό παράγοντα. 

Λέξεις – κλειδιά: Ευημερία, Εκπαιδευτικός, Παράγοντες, Διαστάσεις, Κοινωνική 

Ψυχολογία του Λόγου
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ABSTRACT 

The current dissertation investigates the well-being of Greek Teachers in Primary 

Education. More particularly, it aims at studying their perspective as regards what 

well-being stands for and at examining not only those factors that shape working 

well-being but also, by extension, how these factors affect their professional life. 

From the bibliographic review, well-being was featured as of fundamental importance 

to the teachers owing to the fact that it increases their performance and enhances their 

professional commitment and satisfaction. Moreover, it was shown that it is 

interconnected with the effectiveness and the well-being of the organism itself, while 

it was observed that Greek bibliography lacked qualitative research that had to do 

with the well-being of the teacher. In order to investigate the teacher’s discourse, a 

study was carried out by examining 14 teachers of the district of Kozani using semi-

structured interviews. The analysis of the interviews was based on the Discursive 

Social Psychology. The results of the study show that teachers understand well-being 

as a multidimensional concept that includes good psychological state, the welfare of 

the students, the desire to move forward and progress, as well as balance in the 

workplace. Also, it seems that the teacher’s well-being as a worker and as an 

individual is of two-way. Some of the factors of well-being, like the school climate 

and the relationships between colleagues, are seen to affect professional practices 

positively by offering incentive to the teachers to progress and accomplish the biggest 

efficiency and cooperation. Furthermore, it seems that the teachers build such an 

educational personality that allows them to cope with the school challenges. Lastly, 

regarding the degree of welfare, teachers appreciate that well-being is not possible in 

the educational area, as they connect the working well-being with the economical 

factor.

Keywords: Well-being, Teacher, Factors, Dimensions, Discursive Social 

Psychology
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Εισαγωγή

Αν ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας της παραγωγικότητας, ο 21ος αιώνας θα είναι ο 

αιώνας της ποιότητας είχαν επισημάνει πριν δύο δεκαετίες οι Juran και Godfrey 

(2000). Η άποψη αυτή φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, καθώς βασικός στόχος όλων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η αποτελεσματική διδασκαλία και η ποιότητα της 

μάθησης, ενώ οι εκπαιδευτικοί που παράγουν έργο αποτελούν σημαντικό δείκτη 

ποιότητας. Μέχρι στιγμής, η πλειονότητα των ερευνών της εργασιακής ψυχολογίας, 

όσον αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς, επικεντρώνεται είτε στην μελέτη αρνητικών 

συμπεριφορών, όπως η επαγγελματική εξουθένωση, είτε στην μελέτη διαστάσεων της 

ευημερίας όπως η επαγγελματική ικανοποίηση. Τα τελευταία χρόνια, όμως, 

παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα για μία πιο 

σφαιρική ανάλυση και καλλιέργεια της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς με 

βασική κατάκτηση την ευημερία του ατόμου. 

Στην παρούσα έρευνα, η έννοια της ευημερίας θα φωτιστεί υπό το πρίσμα της  

Θετικής Ψυχολογίας. Η Θετική Ψυχολογία αντιμετωπίζει τον κόσμο από την θετική 

πλευρά και πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ατόμου μπορεί να 

επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με το να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας καθιστούν 

ευτυχισμένους και στα προτερήματά μας και να τα ενισχύσουμε ώστε να 

πολλαπλασιαστούν (Σταλίκας & Μυτσκίδου, 2011). Αυτή η προοπτική προσδίδει μία 

θετική χροιά στα αρνητικά γεγονότα και τις δυσάρεστες στιγμές που βιώνουμε στις 

μέρες μας. Ειδικότερα, η θετική αποτίμηση σε όλους τους τομείς της ζωής και η 

ενδυνάμωση των ατόμων με ψυχολογικά, κοινωνικά και φυσικά μέσα που 

χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια συγκεκριμένη ψυχολογική, κοινωνική ή 

σωματική πρόκληση συνιστούν κατά τους Dodge κ.α. (2012, σ. 230) παραμέτρους 

ευημερίας. 

Την τελευταία δεκαετία, στη χώρα μας, λόγω της ασταθούς πολιτικής και 

οικονομικής ατμόσφαιρας, έχει διαμορφωθεί μία δυσάρεστη κατάσταση για τον/την 

εργαζόμενο εκπαιδευτικό, όπου η αβεβαιότητα και το άγχος για το μέλλον του 

ίδιου/της ίδιας και των μαθητών του/της σε συνδυασμό με τον επιφορτισμένο ρόλο 

του/της, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στην Ελλάδα, στον κλάδο της 

εκπαίδευσης, οι έρευνες για την ευημερία των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα 

αυτών που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περιορισμένες. 
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Κρίνεται σημαντικό, λοιπόν, μέσα σε αυτό το δυσμενές πολιτικό- κοινωνικό και 

οικονομικό κλίμα που βιώνουμε και της σημαντικότητας του ρόλου του/της 

εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, να στραφεί το ερευνητικό ενδιαφέρον 

σε μία θετική γενική έννοια όπως η ευημερία. Πρωτεύον μέλημα του κράτους 

αποτελεί οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν καλά στον εργασιακό χώρο, διατηρώντας την 

ισορροπία μεταξύ των προσωπικών αναγκών τους και των απαιτήσεων του σχολείου. 

Συνακολούθως, όταν υπάρχει αυτού του τύπου η ισορροπία οι εκπαιδευτικοί θα είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι, θα αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους και δεν θα 

απουσιάζουν από αυτήν (Van Petegem et al., 2005). Ακόμη, θα βρίσκουν νόημα στη 

διδασκαλία, θα βιώνουν χαμηλά επίπεδα εργασιακού άγχους και πίεσης και θα 

αναπτύσσουν ισχυρά δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους 

τους (Seligman, 2012˙ Collie, 2014).

Από τα παραπάνω, ανακύπτει ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών είναι 

θεμελιώδους σημασίας τόσο για τους ίδιους/τις ίδιες όσο και για την ευημερία και την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Day et al., 2007). Η ανάλυση μάλιστα των 

παραγόντων που διασυνδέονται με την ευεξία και την ευημερία των εκπαιδευτικών 

θα μπορούσε να δώσει στα σχολεία τη δυνατότητα να αναλάβουν δράσεις για να 

επιτύχουν μια ποιοτικότερη εκπαίδευση. Άρα, η μεγάλη σημασία της ευημερίας για 

τους ίδιους/τις ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση για την εκπαίδευση 

και οι περιορισμένες έρευνες στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, ήταν οι λόγοι που μας 

οδήγησαν στην επιλογή αυτού του θέματος. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί μελετώντας το λόγο των 

εκπαιδευτικών, να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται και βιώνουν την έννοια της ευημερίας. 

Επίσης, διερευνά τους παράγοντες που την διαμορφώνουν και την επηρεάζουν αλλά 

και πως αυτοί, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν τον επαγγελματικό τους βίο.  

Η εργασία προσεγγίστηκε διεξοδικά τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά 

και διορθώνεται ως εξής: 

Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την θεωρητική προσέγγιση. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο κλάδος της Θετικής Ψυχολογίας και ο 

τρόπος με τον οποίο η θετική οπτική έχει εφαρμογές στην εκπαίδευση. Ακολουθεί η 
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παρουσίαση της Κοινωνικής Ψυχολογίας του Λόγου η οποία πρεσβεύει μία 

διαφορετική οπτική για την σχέση του λόγου με την πραγματικότητα και 

παρουσιάζονται οι τρεις προσεγγίσεις της.  Κατόπιν, γίνεται αναφορά στα θεωρητικά 

μοντέλα της Ανάλυσης Λόγου με εστίαση στο μοντέλο Λόγου – Δράσης των 

Edwards και Potter (1992). Τέλος, παρουσιάζεται η σημασία της ανάλυσης του λόγου 

των εκπαιδευτικών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της ευημερίας. Αρχικά, 

παρατίθενται οι ορισμοί της ευημερίας του ατόμου και εξετάζονται οι διάφορες 

διαστάσεις. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα μοντέλα της ευημερίας και στην 

σύνδεση της έννοιες με τους όρους της ευδαιμονίας, ευτυχίας, ευεξίας και ποιότητας 

ζωής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά της ευημερίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Αρχικά, εξετάζονται εννοιολογικά η έννοια της ευημερίας του 

εργαζομένου και της οργανωσιακής ευημερίας και μετέπειτα παρουσιάζονται οι 

θεωρίες που αποτέλεσαν το έναυσμα για την ενασχόληση των ερευνών με την έννοια 

αυτή και αναδεικνύονται τα μοντέλα της εργασιακής ευημερίας. Ακολουθεί, η 

ανασκόπηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει 

ο χώρος της εκπαίδευσης. Περιγράφονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν την 

ευημερία των εκπαιδευτικών, τα οφέλη της και οι προεκτάσεις όπως η επαγγελματική 

δέσμευση, η ικανοποίηση και η εργασιακή ροή. Ακόμη, γίνεται ανασκόπηση των 

ερευνών, στην Ελλάδα και Διεθνώς, που είναι συναφείς με το θέμα μας. Στο τέλος 

της ενότητας, κατατίθενται οι στόχοι της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ερευνητική προσέγγιση.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, περιγράφονται με λεπτομέρεια η διαδικασία και το ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, η επιλογή και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

και τέλος, η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων καθώς και 

οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια της ανάλυσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, ακολουθούν τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανάλογα με τους θεματικούς άξονες 

της έρευνας. Η παρουσίαση τους περιλαμβάνει αυτούσια αποσπάσματα από τις 
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συνεντεύξεις και ανάλυση των αποσπασμάτων με βάση το μοντέλο Λόγο – Δράσης 

των Edwards και Potter (1992). 

Το έκτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει την συζήτηση, στην οποία γίνεται συσχέτιση 

των αποτελεσμάτων με την παγκόσμια και ελληνική βιβλιογραφία, που 

παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται οι 

περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική επέκταση. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών 

(ελληνικών & ξένων) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια συγγραφής της 

εργασίας καθώς και το παράρτημα. Στο παράρτημα, περιλαμβάνεται ο πίνακας με το 

προφίλ των συμμετεχόντων/των συμμετεχουσών, η ενημερωτική επιστολή που 

στάλθηκε στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες, το σχέδιο ημιδομημένης 

συνέντευξης και ο πίνακας με τα σύμβολα της φωνητικής μεταγραφής. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 1ο - Η Ανάλυση του Λόγου των εκπαιδευτικών για την 
Ευημερία και η Θετική Οπτική στην Εκπαίδευση

1.1. Ο Λόγος των εκπαιδευτικών

1.1.1. Ο Λόγος στην Κοινωνική Ψυχολογία

Η στροφή στον λόγο στην Κοινωνική Ψυχολογία αναπτύσσεται τη δεκαετία του 

1980, στο πλαίσιο της προσέγγισης του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού, 

συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του θετικιστικού κλάδου των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών σπουδών. Η Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή Κοινωνική Ψυχολογία, που αναφέρει ότι ο λόγος δημιουργεί 

απεικονίσεις που αντανακλούν μόνο την υπάρχουσα πραγματικότητα, πρεσβεύει ότι 

οι απεικονίσεις του λόγου, επιπρόσθετα κατασκευάζουν και προσδίδουν νόημα στην 

πραγματικότητα (Potter & Wetherell, 2009˙ Phillips & Jørgensen, 2009˙ Μποζατζής 

& Δραγώνα, 2011). Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ομιλίας και επικοινωνίας τους, 

δεν μεταδίδουν απλώς πληροφορίες για τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα συγκροτούν και 

κατασκευάζουν κοινωνικά την πραγματικότητα. 

Ως εκ τούτου, οι αναλυτές/τριες του λόγου μελετούν το λόγο με στόχο την 

καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας και την ανάδειξη των 

αλληλεπιδράσεων που συντελούνται σε αυτήν (Phillips & Jørgensen, 2009). Δεν 

εστιάζονται στην ορθότητα και εγκυρότητα των προτάσεων αλλά δίνουν έμφαση στο 

νόημα που δίνεται σε γεγονότα και εμπειρίες από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αξίζει 

να επισημάνουμε ότι, ο όρος ανάλυση λόγου αναφέρεται στην ανάλυση όλων των 

μορφών λόγου, από τις προφορικές μορφές της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης 

(επίσημες, ανεπίσημες) μέχρι όλα τα είδη των γραπτών κειμένων (Potter & Wetherell, 

2009).

Κύριοι εκφραστές της θεωρίας του λόγου υπήρξαν ο Nietzsche, ο 

μεταδομιστής φιλόσοφος Michel Foucault, και σύγχρονοι εκφραστές όπως ο Ernesto 

Laclau και η Chantal Mouffe (Ντούνης, 2011). Οι προσεγγίσεις της ανάλυσης λόγου 

όπως της συναντάμε στην ψυχολογία είναι τρεις: 1) η φουκωική ανάλυση λόγου 
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(Foucaultian Discourse Analysis), 2) η κριτική ανάλυση λόγου (Critical Discourse 

Analysis) και 3) η λόγο- ψυχολογία (Discursive Psychology). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη φουκωική ανάλυση λόγου, επισημαίνεται ότι ο 

λόγος περιέχει πρακτικές που σταδιακά δίνουν μορφή στα αντικείμενα για τα οποία 

γίνεται αναφορά (Μποζατζής, 2011). Οι πρακτικές είναι ιστορικά και θεσμικά 

κατασκευασμένες. Η προσέγγιση εξετάζει με ποιο τρόπο ο λόγος αναπαράγει 

συγκεκριμένες πρακτικές πάνω σε ένα θέμα, και πως οι πρακτικές αυτές έχουν 

συνέπειες όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις κοινωνικές πρακτικές, στοιχείο που 

φανερώνει ότι ο λόγος μπορεί να ασκήσει εξουσία (Phillips & Jørgensen, 2009). 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου στηρίζεται στην προσέγγιση του Norman 

Fairclough, και δίνει έμφαση στον ρόλο που παίζει ο λόγος στην συγκρότηση της 

κοινωνικής πραγματικότητας (Phillips & Jørgensen, 2009). Σύμφωνα με αυτή την 

οπτική, ο λόγος ενέχει ιδεολογικά στοιχεία, συνθέτει την κοινωνία και 

χαρακτηρίζεται από ιστορικότητα. Η προσέγγιση αυτή μελετά τον τρόπο με τον οποίο 

σχέσεις εξουσίας και χειραφέτησης μπορούν να εκδηλωθούν στο λόγο (Στάμου, 

2014). 

Η Λόγο - ψυχολογία αποτελεί προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας που 

επιδιώκει αφενός να μελετήσει το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το λόγο για να 

μετασχηματίσουν και να δημιουργήσουν ταυτότητες και αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας και αφετέρου να αναλύσει τις συνέπειες αυτών των διαδικασιών 

στην κατασκευή της πραγματικότητας και της αλλαγής (Phillips & Jørgensen, 2009˙ 

Edwards & Potter, 2011). Η Λόγο - ψυχολογία τείνει την προσοχή της στα άτομα που 

τα μελετάει τόσο ως προϊόντα όσο και ως δημιουργούς των λόγων (Phillips & 

Jørgensen, 2009, σ. 29).

1.1.2. Θεωρητικά Μοντέλα Ανάλυσης Λόγου

Η προσέγγιση της κριτικής ανάλυσης λόγου και της Λόγο- ψυχολογίας μας παρέχουν 

δύο θεωρητικά μοντέλα τα οποία αποτελούν οδηγούς με βήματα, για το πώς ένας/μία 

ερευνητής/τρια μπορεί να αναλύσει τον λόγο. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 Τρισδιάστατο μοντέλο του Fairclough
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Το τρισδιάστατο το μοντέλο του Fairclough (Fairclough's 3D Model, 1992), 

προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την ανάλυση του λόγου και τις διαστάσεις στις 

οποίες οφείλει να επικεντρώνεται. Κατά το πρότυπο, κάθε ανάλυση εστιάζει 1) στο 

κείμενο, δηλαδή στα γλωσσικά χαρακτηριστικά του κειμένου όπως είναι το 

λεξιλόγιο, η γραμματική και η συντακτική δομή. 2) Στην ρηματική πρακτική, δηλαδή 

αφενός, στον τρόπο με τον οποίο ο πομπός επηρεάζεται από προηγούμενους λόγους 

για να συγκροτήσει το δικό του λόγο, και αφετέρου στον τρόπο με τον οποίο ο δέκτης 

θα αξιοποιήσει προηγούμενους λόγους για να κατανοήσει και να δώσει ερμηνεία στο 

λόγο που δέχτηκε. 3) Στην κοινωνική πρακτική, δηλαδή την επίδραση που ασκεί η 

ρηματική πρακτική στην δημιουργία του υπάρχοντος κειμένου, καθώς και στην 

ανάλυση των συνεπειών του στην κοινωνία (Phillips & Jørgensen, 2009). Τέλος, το 

συγκεκριμένο μοντέλο προτάσσει ότι δεν γίνεται να αναλύσουμε ένα κείμενο 

εξετάζοντας το ως ξεχωριστή οντότητα, αλλά πάντα πρέπει να το εξετάζουμε 

παράλληλα και να το ενώνουμε με την κοινωνική πραγματικότητα και με άλλα 

κείμενα (Phillips & Jørgensen, 2009). 

 Μοντέλο Λόγο-δράσης των Edwards&Potter

Το μοντέλο Λόγο-δράσης (Discursive Action Model) δημιουργήθηκε από τους 

Edwards και Potter το 1992, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον όρο 

«Λόγο – ψυχολογία» αντί του όρου «ανάλυση λόγου». Το μοντέλο, αναφέρει ότι η 

ανάλυση λόγου πρέπει να εστιάζει σε τρεις άξονες, οι οποίοι λειτουργούν ως οδηγός: 

1) δράση: πρέπει να δίνεται έμφαση στην ίδια την δράση της γλώσσας και όχι στη 

νόηση. Τα άτομα δρουν με τα λόγια τους και αξιοποιούν την γλώσσα ως μέσο για να 

κρίνουν την κοινωνική πραγματικότητα και τους άλλους ανθρώπους αλλά και για να 

υποστηρίξουν το συμφέρον τους (Μάκη, 2014˙ Μάλλιου, 2017), 

2) γεγονός και συμφέρον: αναφέρεται στις τεχνικές που χρησιμοποιούν τα άτομα για 

να οργανώσουν τα επιχειρήματα τους στο λόγο τους ώστε να μοιάζει ότι δεν έχουν 

κανένα κέρδος από αυτήν την αναφορά και περιγραφή («εμβολιασμός κατά του 

διακυβεύματος») (Μάκη, 2014˙ Μάλλιου, 2017). Για να επιτύχουν το παραπάνω 

χρησιμοποιούν δέκα τεχνάσματα: 
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Επίκληση κατηγορίας (Category entitlements): ο/η ομιλητής/τρια επικαλείται με 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη συμμετοχή του/της σε μία κατηγορία ανθρώπων (Edwards 

& Potter, 1992).

Ζωντανή περιγραφή (Vivid description): ο/η ομιλητής/τρια χρησιμοποιεί περιγραφές 

με «πολλές ζωντανές λεπτομέρειες που δημιουργούν μία αίσθηση του πραγματικού, μία 

αίσθηση γεγονικότητας» (Μποζατζής, 2011, σ. 21). Η τεχνική αυτή προσδίδει στο 

λόγο του/της αντικειμενικότητα. Ακόμη, στη ζωντανή περιγραφή συμπεριλαμβάνεται 

και η ενεργή φωνητικοποίηση (active voicing) (Edwards & Potter, 1992). Στην 

ενεργή φωνητικοποίηση, ο/η ομιλητής/τρια χρησιμοποιεί ενεργητική φωνή για να 

αποδώσει πιο ρεαλιστικά τα λόγια ενός τρίτου προσώπου. 

Αφήγηση (Narrative): η αφήγηση μοιάζει με την ζωντανή περιγραφή. Στην τεχνική 

αυτή η αντικειμενικότητα μιας περιγραφής αυξάνεται καθώς αυτή συμπλέκεται στα 

πλαίσια ενός αφηγηματικού άξονα που κάνει το γεγονός για το οποίο αναφέρεται ο/η 

ομιλητής/τρια να περιγράφεται ως αναμενόμενο (Μποζατζής, 2011 σ. 22). Οι 

εξιστορήσεις ακολουθούν μία αφηγηματική ακολουθία, έχουν αρχή, μέση και τέλος 

(Edwards & Potter, 1992).

Συστηματική αοριστία (Systematic vagueness): η τεχνική αυτή είναι αντίστροφη των 

δύο προηγούμενων τεχνικών. Ο/η ομιλητής/τρια χρησιμοποιεί αόριστες, γενικές 

διατυπώσεις που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν εύκολα, ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη 

δυνατότητα να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα (Μποζατζής, 2011). 

Λογοδοσία με όρους εμπειρισμού (Empiricist accounting): Τα φαινόμενα 

εξιστορούνται με τέτοιον τρόπο σαν να διαδραματίζονται ανεξάρτητα από τον/την  

ερευνητή/τρια (Μποζατζής, 2011). Γίνονται τα ίδια φορείς δράσης και ο/η 

ομιλητής/τρια τα παρουσιάζει σαν να μην ελέγχονται από αυτόν. Στην τεχνική αυτή, 

ο ρόλος του/της ερευνητή/τριας εξαλείφεται είτε μετατρέπεται σε παθητικό δέκτη 

(Edwards & Potter, 1992).

Ρητορική επιχειρηματολογίας (Rhetoric of argument): Ο/η ομιλητής/τρια αρθρώνει 

κατά τη περιγραφή του/της προσεκτικά επιχειρήματα ώστε να προδίδει στο λόγο 

του/της μία αίσθηση ορθολογισμού και ρεαλισμού (Edwards & Potter, 1992). 

Ακραία διατύπωση περίπτωσης (Extreme case formulation): Ο/η ομιλητής/τρια 

επικαλείται ακραίες περιπτώσεις ώστε οι περιγραφές του/της να είναι πιο πειστικές. 
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Παρουσιάζει ένα παράδειγμα ως κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί (Edwards & 

Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). 

Ομοφωνία- συναίνεση και επιβεβαίωση (Consensus and Corroboration): Στην 

τεχνική αυτή ο/η ομιλητής/τρια επικαλείται στο λόγο του/της μάρτυρες ή κάνει 

αναφορά σε άλλους ανεξάρτητους ανθρώπους  παρουσιάζοντας τους να συγκλίνουν 

και εκείνοι με την περιγραφή του (Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Με το 

τέχνασμα αυτό ο/η ομιλητής/τρια οδηγεί τους αποδέκτες στη μη αμφισβήτηση του 

λόγου του. 

Λίστες και αντιπαραβολές (Lists and Contrasts) Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται 

συνήθως λίστες τριών μερών για να δημιουργήσουν την αίσθηση ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρήματος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πειστικότητα στην 

επιχειρηματολογία (Edwards & Potter, 1992˙ Μάλλιου, 2017).

Έρεισμα (Footing): αναφέρεται στην βάση από την οποία αρθρώνεται μία περιγραφή 

ή αναφορά. Ακόμη, συνδέεται με την εναλλαγή προσώπων κατά την διάρκεια της 

ομιλίας, ανάλογα με τον προσανατολισμό που θέλει να δώσει ο/η ομιλητής/τρια 

(Goffman, 1979˙ Μποζατζής, 2011˙ Μάλλιου, 2017). 

3) λογοδοσία: κάνει αναφορά ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα άτομα, 

εξυπηρετούν την δράση τους, τους βοηθούν να λογοδοτήσουν για τα λόγια τους και 

τις πράξεις τους και να αποποιηθούν τα προσωπικά τους συμφέροντα (Μποζατζής, 

2011˙ Μάκη, 2014). 

1.1.3. Η σημασία της Ανάλυσης Λόγου των εκπαιδευτικών

Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελεί έναν θεσμό μέσα στο οποίο 

αλληλεπιδρούν έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό και άλλοι πόροι συμβάλλοντας στην 

αποτελεσματικότητα του. Σε αυτό, σημαντικός παράγοντας είναι και ο/η ίδιος/α ο/η 

εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει πολυδιάστατο και σημαντικό ρόλο καθώς, 

μέσω αυτού εκπληρώνονται οι στόχοι της εκπαίδευσης. Συνακολούθως, αν θέλουμε 

να αναδείξουμε την οπτική των εκπαιδευτικών για τα συμβάντα τα οποία 

διαδραματίζονται στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και διαμορφώνουν την 

αποτελεσματικότητά τους, όπως η ευημερία των εκπαιδευτικών που αποτελεί το 

ζητούμενο στην παρούσα εργασία, δεν έχουμε παρά να στραφούμε στην ανάλυση του 

λόγου των ίδιων των εκπαιδευτικών. 
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Συγκεκριμένα, η ανάλυση λόγου κρίνεται σημαντική, καθώς θα μας δώσει τη 

δυνατότητα, παρακολουθώντας πως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη γλώσσα και 

τις λέξεις, να κατανοήσουμε τις εμπειρίες τους και τα βιώματά τους στο χώρο 

εργασίας τους. Σύμφωνα με τους Edwards και Potter (1992), τα άτομα χρησιμοποιούν 

το λόγο ως μέσο για να κρίνουν την κοινωνική πραγματικότητα και τους ανθρώπους, 

αλλά και να υποστηρίξουν το συμφέρον τους. Στηριζόμενοι στην άποψη αυτή, η 

ανάλυση λόγου των εκπαιδευτικών θα μας δώσει την ευκαιρία αφενός να 

κατανοήσουμε πως οι ίδιοι εκλαμβάνουν τη σχολική πραγματικότητα και αφετέρου 

να ανακαλύψουμε τις σχέσεις που εκτυλίσσονται στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, με 

ποιον τρόπο αυτές επηρεάζουν την ευημερία αλλά και πως οι εκπαιδευτικοί τις 

αναλύουν και τις ερμηνεύουν.  

Ακόμη, κατά τον Parker (1992) ένας λόγος αποτελεί μια μορφή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, η οποία περιέχει αντικείμενα και κατασκευάζει υποκείμενα. Έτσι, 

θα παρατηρήσουμε πως οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και μιλούν για τον εαυτό 

τους, αλλά και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στόχος είναι μέσα από το λόγο 

τους να ανακαλύψουμε με ποιο τρόπο κατασκευάζεται η άποψη τους για την 

ευημερία και την κοινωνική πραγματικότητα. Επιπλέον, ο λόγος περιέχει ένα 

σύστημα νοημάτων, στηρίζεται σε θεσμούς και έχει ιδεολογικές συνέπειες (Parker, 

1992 στο Κωνσταντινίδου, 2014). Κατά την ανάλυση του λόγου, μπορούμε να 

ανιχνεύσουμε τα θέματα που προβάλλονται ως ουσιώδη ή επουσιώδη για την 

εργασιακή και προσωπική τους ευημερία και μπορούν να συμβάλουν στην 

διαμόρφωσή της. Προβάλλονται στοιχεία που οι ίδιοι προσπαθούν να αναπτύξουν ή 

και να αποτρέψουν αλλά αναδύεται και η υπάρχουσα ιδεολογία. Με άλλα λόγια, 

μπορούμε να ανακαλύψουμε όχι μόνο όσα λέγονται στο λόγο των εκπαιδευτικών, 

αλλά και αυτά που έχουν ειπωθεί αλλού και θεωρούνται δεδομένα (Fairclough, 

1995). 

Σημειώνεται ότι, μέσα από την ανάλυση, δεν εστιάζουμε στο πως οι 

εκπαιδευτικοί διαρθρώνουν το λόγο τους, αλλά στα νοήματα που θέλουν να 

περάσουν. Δεν είναι αρκετό, δηλαδή, να ανακαλυφθούν μόνο ονομαστικά τα 

χαρακτηριστικά που επιδρούν στην ευημερία, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνει 

κατανοητό πως κατασκευάζονται αυτά, με βάση τα όσα λέγονται. Σκοπός είναι να 

ανακαλυφθούν οι ευρύτερες δομές, οι θεσμοί, οι σχέσεις που προκύπτουν μέσα από 

τον λόγο αλλά και να διερευνηθούν οι συνέπειες των δομών αυτών στην ευημερία 
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των ίδιων και κατ’ επέκταση ολόκληρου του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. «Η γλώσσα, 

επομένως, χρησιμοποιείται στον εργασιακό χώρο για να χτίσει νοήματα και να κάνει 

πράγματα» (Μάλλιου, 2017). 

1.2. Η Θετική Οπτική στην Εκπαίδευση

1.2.1. Η σύγχρονη Τάση της Θετικής Ψυχολογίας

Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί μια Τάση της Ψυχολογίας, η οποία μελετάει τις αρετές 

του ατόμου και των εσωτερικών δυνάμεων του χαρακτήρα του, που το βοηθούν να 

ενδυναμωθεί τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά (Sheldon & King, 2001). Άρχισε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 και αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα με γοργούς ρυθμούς. 

Ένας από τους θεμελιωτές του κλάδου είναι ο Martin Seligman, καθηγητής και 

πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (APA), ο οποίος έθεσε τις βάσεις 

του νέου αυτού κλάδου. Αφορμή για την γέννηση και ανάπτυξη της αποτέλεσαν δύο 

στοιχεία: πρώτον το γεγονός ότι η παραδοσιακή ψυχολογία ασχολούνταν μόνο με την 

ψυχοπαθολογία και την αναγνώριση και θεραπεία των προβλημάτων του ατόμου και 

δεύτερον η ανάγκη να κατανοηθεί η επίδραση των θετικών συναισθημάτων και 

διαστάσεων στις ζωές των ανθρώπων (Γαλανάκης, Μέρτικα & Σεργιάννη, 2011).

Με γενικούς όρους, η θετική ψυχολογία εστιάζει στις συναισθηματικές 

πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα απόσπασμα 

από τους Sheldon και King (οπ. αναφ. στο Γαλανάκης, Μέρτικα & Σεργιάννη, 2011, 

σ. 24), οι οποίοι μας παρέχουν έναν ορισμό αυτής της τάσης. Κατά τους ίδιους, «η 

θετική ψυχολογία αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που επικεντρώνεται στην 

διερεύνηση των ανθρώπινων ικανοτήτων και αρετών. Έχει στο επίκεντρο τον μέσο – 

κανονικό άνθρωπο προσπαθώντας να κατανοήσει τι έχει αποτέλεσμα για αυτόν, πως 

αναπτύσσεται και πως μπορεί να βελτιωθεί». Διερευνά, δηλαδή, τις συνθήκες που 

οδηγούν το άτομο να βιώσει θετικά συναισθήματα, να αναπτύξει τα θετικά στοιχεία 

του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του και να δημιουργήσει υγιείς οικογένειες, 

σχέσεις και θεσμούς. Ακόμη, κατά την ΕΕΘΕΨΥ (2016) λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη 

τις ερμηνείες που δίνει το άτομο σε σχέση με τα βιώματα και τα συναισθήματα του. 

Πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ατόμου μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα με το να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας καθιστούν 

ευτυχισμένους και στα προτερήματά μας και να τα ενισχύσουμε ώστε να 

πολλαπλασιαστούν.
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Επιπρόσθετα, η Θετική Ψυχολογία ασχολείται με τις θετικές διαστάσεις της 

ανθρώπινης ύπαρξης όπως είναι: 1) τα θετικά συναισθήματα, 2) το νόημα στη ζωή, 3) 

τη ψυχική ανθεκτικότητα, 4) την ευημερία, 5) την αισιοδοξία, 6) τις δυνατότητες, 7) 

την ανάπτυξη ταλέντων και 8) την ισορροπία οικογενειακής- εργασιακής ζωής. Στόχο 

της είναι να διερευνήσει τις έννοιες αυτές, να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο η 

λειτουργία τους συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου και να ανακαλύψει τους 

παράγοντες που καθίσταται σημαντικοί, ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν 

(ΕΕΘΕΨΥ, 2016). 

Εκτός από τις έννοιες αυτές, η Barbara Fredrickson το 2005 (Fredrickson & 

Losada, 2005) εισήγαγε έναν βασικό όρο, αυτόν της θετικότητας (positivity). 

Σύμφωνα με την ίδια, η θετικότητα αναφέρεται στην ποικιλία των θετικών 

συναισθημάτων όπως είναι η χαρά, η δημιουργικότητα, η υπερηφάνεια, και μπορεί να 

αποτυπωθεί στο άτομο όχι μόνο με λέξεις και χαμόγελα αλλά να το αισθανθεί 

ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί το 

περιβάλλον ακόμη και η βιολογική λειτουργία του σώματός του. Αντίθετα, στον 

αντίποδά της βρίσκεται ο όρος της αρνητικότητας (negativity). Τέλος, η έννοια της 

θετικότητας κατά την Fredrichson (Fredrickson & Losada, 2005) διακρίνεται από 

τέσσερις βασικές λειτουργίες: 1) η θετικότητα βελτιώνει τον τρόπο και τη ποιότητα 

ζωής, 2) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το 

περιβάλλον, 3) ενισχύει τους σωματικούς, γνωστικούς, ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς πόρους του ατόμου και 4) μειώνει την αρνητικότητα. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται, ότι η Θετική Ψυχολογία δίνει έμφαση στην 

ευημερία και την ευδαιμονία του ατόμου. Ωστόσο, δεν κλείνει τα μάτια στα 

προβλήματα και στις αρνητικές εμπειρίες, αλλά τονίζει ότι η ενίσχυση των θετικών 

στοιχείων μπορεί να βοηθήσει το άτομο να βιώσει όλο και περισσότερα θετικά 

στοιχεία και να τον προστατέψει από την ανάπτυξη αρνητικών (Gable & Haidt, 

2005). Η παραπάνω άποψη αναδεικνύεται και από τους Seligman και  

Csikszentmihalyi (2000 στο Μιλής, 2015 σ. 6) οι οποίοι επισημαίνουν ότι «τα θετικά 

συναισθήματα και στοιχεία του ατόμου μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην 

εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων και οι ερευνητές έχουν την δυνατότητα πλέον να 

τα μελετήσουν και να τα ενισχύσουν καθώς η πραγματική πρόληψη προέρχεται από την 

προσπάθεια να χτίσουμε την ικανότητα και όχι να διορθώσουμε την αδυναμία». 
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Ολοκληρώνοντας, αυτή την υποενότητα θα ήταν αμέλεια να μην 

αναφερθούμε και στις κριτικές που ασκήθηκαν στη Θετική Ψυχολογία, οι οποίες, 

σύμφωνα με τους Μυτσκίδου και Σταλίκα (2011), συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Τα δανεικά στοιχεία αντί για νέα και διαφορετικά: Η πρώτη κριτική στην 

θετική ψυχολογία συνίσταται στο γεγονός ότι δεν εισάγει και μελετά νέες έννοιες και 

καινούριες μεθόδους αλλά στηρίζεται σε υπάρχουσες οι οποίες προέρχονται από 

αλλού, όπως την εποχή του Αριστοτέλη. Ακόμη τις έννοιες αυτές τις συναντάμε στην 

ανθρωπιστική ψυχολογία, στον υπαρξισμό (Πελεγρίνης, 2004), στην κοινωνική 

ψυχολογία (Παπαστάμου κ.α., 2001) και στην Γνωστική – συμπεριφορική 

προσέγγιση (Beck et al., 1979).

Η κατάρα της θετικής στάσης: Η δεύτερη κριτική χαρακτηρίζεται από την 

Held (2004) ως «η τυραννία του θετικού». Η κριτική στηρίζεται ότι η θετική 

ψυχολογία είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα ενοχοποιεί τα άτομα που δεν κατορθώνουν 

να σκεφτούν και να ενεργήσουν θετικά, να καλλιεργήσουν τα θετικά τους 

συναισθήματα και να είναι ευτυχισμένα όπως το οραματίζονται, με συνέπεια να τους 

προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις (Held, 2004 στο Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). 

Η απόρριψη του αρνητικού: Κατά την Held (2004) η θετική ψυχολογία θέλει 

να περάσει το μήνυμα ότι τα θετικά συναισθήματα σχετίζονται με το καλό, ενώ τα 

αρνητικά συγχέονται με το κακό. Θεωρεί αρνητικά μέχρι και στοιχεία της 

προσωπικότητας του ατόμου και δεν αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές αλλά 

πρεσβεύει έναν κοινό τρόπο δράσης και αντίδρασης για όλους τους ανθρώπους και 

όλων των ειδών προβλημάτων (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). Με αυτόν τον τρόπο 

διαιρεί την ψυχολογία σε αρνητική και θετική. 

Η απόρριψη του ρεαλισμού: Σημαντική κριτική ασκείται στις έννοιες του 

ρεαλισμού και της αντικειμενικότητας που πρεσβεύει η θετική ψυχολογία. Στηρίζεται 

στην άποψη ότι η θετική ψυχολογία πολλές φορές κινείται στην πράξη μεταξύ της 

αντικειμενικής και υποκειμενικής αλήθειας. Έχει ως βάση τις πεποιθήσεις του 

ατόμου, οι οποίες πρέπει να είναι ευεργετικές για τον ίδιο ανεξάρτητα από το αν είναι 

αντικειμενικές ή υπόκεινται σε υποκειμενικές κρίσεις και αποτελούν αυταπάτες 

(Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011).
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Τα μεθοδολογικά και εννοιολογικά ζητήματα: Το τελευταίο σημείο κριτικής 

αφορά μεθοδολογικά και εννοιολογικά ζητήματα. Κατά τους Μυτσκίδου και 

Σταλίκας (2011), η Θετική Ψυχολογία αναπτύχθηκε και διαδόθηκε πολύ γρήγορα 

μέσω του τύπου και του διαδικτύου δημιουργώντας ασάφειες και κενά. Θεωρούν ότι 

ασχολείται με έννοιες όπως η ευτυχία που είναι δύσκολες να οριστούν, να μετρηθούν 

και να αποφύγουν τις υποκειμενικές κρίσεις. Πολλές από αυτές είναι αμφισβητήσιμες 

ενώ οι διαπολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν το περιεχόμενο και την σημασία τους. 

Συμπερασματικά, η κριτική που ασκείται στην Θετική Ψυχολογία δίνει την 

αφορμή για γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που βοηθάει στον εντοπισμό κενών 

που προήλθαν από την γρήγορη ανάπτυξή της. Ωστόσο, παρά τα κενά και τις κριτικές 

που ασκούνται, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί  η σημαντική συμβολή της καθώς έφερε 

στο προσκήνιο ξανά έννοιες όπως η ευημερία και η ευζωία με σκοπό να τις βελτιώσει 

και να ανακαλύψει νέους τρόπους και τεχνικές για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011).

1.2.2. Η Θετική Οπτική στην Εκπαίδευση

Οι αρχές της Θετικής Ψυχολογίας βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης, 

η Θετική Ψυχολογία αποτελεί έναν κλάδο που αναπτύσσεται συνεχώς, ο οποίος 

στοχεύει να ενδυναμώσει ψυχολογικά και να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην αύξηση της αποδοτικότητα τους, 

στρέφοντας την προσοχή της στην δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στη δημιουργικότητα, την κοινωνική στήριξη, την πρόληψη προβλημάτων 

και την αισιοδοξία (Μερτίκα, Μυτσκίδου & Σεργιαννή, 2011). 

Πιο ειδικά, αναφορικά με τους μαθητές/τριες, η Θετική Ψυχολογία εστιάζει 

στην ψυχική και συναισθηματική τους ενδυνάμωση, μέσα από δραστηριότητες που 

αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τα ατομικά τους ταλέντα (Μερτίκα, Μυτσκίδου & 

Σεργιαννή, 2011) καθώς και μέσα από την καλλιέργεια των δυνατών σημείων του/της 

εκάστοτε μαθητή/τριας, προκειμένου να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις δύσκολες 

καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος/η. Όπως αναφέρουν οι Clonan κ.α. 

(2004), οι εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας αφορούν την πρόληψη των 
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προβλημάτων, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, και όχι την αντιμετώπιση τους. 

Ακόμη, κατά τους ίδιους ερευνητές οι εφαρμογές εστιάζουν στην δημιουργία ενός 

θετικού περιβάλλοντος, μέσω στο οποίο ο/η μαθητής/τρια θα αναπτυχθεί σαν 

προσωπικότητα, θα καλλιεργήσει τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές του/της δεξιότητες 

και θα αριστεύσει. Μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα, θετικά συναισθήματα όπως η 

αισιοδοξία, η ελπίδα και η ευελιξία στην σκέψη θα κυριαρχήσουν ενισχύοντας το 

ενδιαφέρον και παρακινώντας τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν νέα πράγματα, να 

χρησιμοποιούν δημιουργικά τις γνώσεις από το σχολείο, να κάνουν τις δικές τους 

επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις για την ζωή και το μέλλον τους (Μερτίκα, 

Μυτσκίδου & Σεργιαννή, 2011).

Έκτος από τους/τις μαθητές/τρις, η Θετική Ψυχολογία δίνει έμφαση σε όλη 

την εκπαιδευτική διαδικασία, στρέφοντας το ενδιαφέρον και στους/στις ίδιους/ίδιες 

τους/τις εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να στηρίξει και να αναγνωρίσει το έργο τους 

κατά τρόπο ώστε να βιώνουν αισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης από την 

εργασία τους. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν και 

να βλέπουν διαφορετικά το απαιτητικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και συνδράμει να 

είναι πιο ανθεκτικοί απέναντι στην πίεση, στο άγχος και στην επαγγελματική 

εξουθένωση (Κουδιγκέλη, 2011). Οι ενέργειες αυτές θα τους βοηθήσουν να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στον πολύπλευρο ρόλο τους, να είναι πιο 

αποδοτικοί και να μεταδίδουν την γνώση στους μαθητές/τριες τους δίνοντας το 

μέγιστο του εαυτού τους. Επίσης, η Θετική Ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν μια θετική αυτοεικόνα, να διαχειρίζονται τα αρνητικά 

τους συναισθήματα και να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες καταστάσεις χωρίς να 

βάλλονται (Κουδιγκέλη, 2011). Όπως αναφέρουν οι Baron κ.α. (1990) οι 

εκπαιδευτικοί που κατακλύζονται από θετικά συναισθήματα είναι πιο ικανοί να 

επιλύουν προβλήματα και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, πιο παραγωγικοί και 

όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα θα συμβάλλουν στην δημιουργία ενός θετικού 

εργασιακού κλίματος μέσα στο οποίο ενισχύονται οι καλές συναδελφικές σχέσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, η Θετική Ψυχολογία, στο χώρο της εκπαίδευσης 

στοχεύει να ενδυναμώσει ψυχολογικά και να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία όλου 

του ανθρώπινου δυναμικού και να αυξήσει την αποδοτικότητα τους. Σύμφωνα με την 

ΕΕΘΕΨΥ (2016) αυτό επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
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1) Με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδιο 

για την επίλυση προβλημάτων όπως είναι η ανάπτυξη θετικού κλίματος στο 

σχολείο και η διαφοροποιημένη οπτική στην προσέγγιση των προβλημάτων.

2) Με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων που θα συμβάλλουν σε ένα 

διαφορετικό κλίμα δημιουργικότητας και έμπνευσης όπως είναι η καλλιέργεια 

του ενδιαφέροντος, η φαντασία και η εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία. 

3)  Με την εφαρμογή διαφορετικών διδακτικών δράσεων με σκοπό την βίωση 

θετικών συναισθημάτων, την ψυχολογική και συναισθηματική ενδυνάμωση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θετικό νόημα της ζωής και η 

ανακάλυψη καινούργιων μεθόδων μάθησης. 

Σημειώνεται ότι, αξιόλογα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην 

εκπαίδευση είναι το «Strengths Quest», το «Celebrating Strengths» και το «Penn 

Resiliency Program», τα οποία εστιάζουν στους μαθητές (Μερτίκα, Μυτσκίδου & 

Σεργιαννή, 2011).

Συνοψίζοντας, η Θετική Ψυχολογία βρίσκει πολλές εφαρμογές στο χώρο της 

εκπαίδευσης, επιτρέποντας, αφενός να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα εκπαιδεύονται και αλληλεπιδρούν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, και αφετέρου 

πως μπορούμε μέσω των θετικών συναισθημάτων να αναδείξουμε στους ανθρώπους 

τον τρόπο να διαχειρίζονται με επιτυχία τα προβλήματα τους και τη δυνατότητα να 

απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους (Μερτίκα, Μυτσκίδου & Σεργιαννή, 2011˙ 

Κουδιγκέλη, 2011˙ ΕΕΘΕΨΥ, 2016). 
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Κεφάλαιο 2ο - Η έννοια της ευημερίας

2.1. Ορισμός της ευημερίας

Για πολλές δεκαετίες, η πλειονότητα των ερευνών της επιστημονικής κοινότητας 

όσον αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς και γενικότερα τους/τις εργαζομένους, 

επικεντρώνονταν κυρίως στην μελέτη αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων όπως 

το άγχος, η κατάθλιψη και η εξουθένωση. Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται 

έντονο ενδιαφέρον για την ανάλυση και την καλλιέργεια θετικής οργανωσιακής 

συμπεριφοράς με βασική κατάκτηση την ευημερία του ατόμου. Έκτοτε, η ευημερία 

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά, είτε σε επιστημονικές έρευνες είτε στην 

καθημερινή ζωή, χωρίς να είναι πλήρες κατανοητό το περιεχόμενο της. 

Στα νεοελληνικά λεξικά, η ευημερία καταγράφεται ως «μια κατάσταση που 

διαμορφώνουν οι συνθήκες πλούτου, οικονομικής άνθησης και ευδαιμονίας, ως μια 

ζωή στην οποία απολαμβάνονται υλικά και πνευματικά αγαθά» (Μπαμπινιώτης, 2002). 

Ακόμη, το λεξικό της Οξφόρδης την αποδίδει ως «μια κατάσταση στην οποία το άτομο 

ζει άνετα, είναι υγιές και ευτυχισμένο». Οι παραπάνω ορισμοί παρέχουν μια γενική 

περιγραφή της ευημερίας καθώς η ευτυχία και η υγεία είναι τα αποτελέσματα της 

ευημερίας αλλά στην πραγματικότητα δεν ορίζουν τι συνιστά η έννοια καθώς είναι 

πολλά παραπάνω. 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, η ευημερία έχει τις ρίζες της στην 

κλασσική περίοδο. Αναφορά συναντάμε στο έργο του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου 

Αριστοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια», ο οποίος μιλώντας για την ευημερία εννοούσε την 

ευτυχία και την χαρά της ζωής, την πρόοδο των ανθρώπων και την υγεία του 

σώματος, δηλαδή την ευδαιμονία (Αναστασόπουλος, 2018). Σύμφωνα με τον τραγικό 

ποιητή Ευριπίδη, η ευημερία εκτός από ευδαιμονία, αποτελεί και ευπορία και 

καλοτυχία. Ο φιλόσοφος Επίκουρος, που ήταν από τους πρώτους φιλοσόφους που 

μελέτησαν την ευημερία ή ευτυχία όπως την ονομάζει, καταλήγει πως η ευτυχία είναι 

η «απονία και η αταραξία της ψυχής», δηλαδή μια σταθερή κατάσταση που αφορά την 

σωματική και ψυχική ευεξία και αποτελεί προσωπική αναζήτηση. Σε αυτήν την 

κατάσταση ο άνθρωπος ελπίζει ότι η ευτυχία του θα έχει διάρκεια (Επίκουρος, 2009). 

Στην σύγχρονη εποχή, η ευημερία πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα (1947) στο σύνταγμα του παγκόσμιου οργανισμού υγείας το 
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οποίο την χαρακτήρισε ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και 

κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως απουσία κάποιας νόσου ή ασθένειας (McCallum 

e tal., 2017). Ειδικότερα, στον τομέα της ψυχολογίας, η έννοια εμφανίζεται για πρώτη 

φορά από τον Norman Bradburn (1969) ο οποίος την ορίζει ως μια ισορροπία μεταξύ 

του θετικού και του αρνητικού συναισθήματος (Παπακώστα, 2014)1. Ο ίδιος 

επισημαίνει ότι ένα άτομο θα χαρακτηριστεί από υψηλή ευημερία στον βαθμό στον 

οποίο η θετική επίδραση είναι υψηλότερη από την αρνητική και θα χαρακτηριστεί 

από χαμηλή ευημερία στον βαθμό στον οποίο η αρνητική επίδραση κυριαρχεί πάνω 

από την θετική (Bradburn, 1969, σ. 9 ). 

Στον 21ο αιώνα, οι Dodge κ.α. (2012) στην έρευνα που έκαναν με σκοπό να 

δώσουν έναν ορισμό για το τι συνιστά ευημερία, καταλήγουν ότι η ευημερία είναι 

όταν τα άτομα έχουν τις απαραίτητες κοινωνικές, φυσικές και ψυχολογικές 

δυνατότητες που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν σε μία συγκεκριμένη κοινωνική, 

φυσική και ψυχολογική πρόκληση. Η ίδια άποψη, επιβεβαιώνεται από τους Kloep 

κ.α. (2009), οι οποίοι επισημαίνουν ότι, τα άτομα για να ευημερούν πρέπει να 

μπορούν να ισορροπούν τις προκλήσεις που βιώνουν με τους πόρους που έχουν και 

να διατηρούν σε ισορροπία αντίθετους παράγοντες. Με τον όρο πόροι, νοούνται οι 

απαραίτητες ανάγκες των ανθρώπων για να μπορούν να ευδοκιμήσουν, όπως η 

τροφή, η υγεία, το κίνητρο και η κοινωνική υποστήριξη ενώ οι δεξιότητες 

αναφέρονται στις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 

οποιαδήποτε πρόκληση εμφανιστεί στην ζωή τους. Αυτές οι δεξιότητες 

περιλαμβάνουν την εμπειρία της ζωής, την προσαρμοστικότητα σε αλλαγές, την 

δημιουργικότητα, την επικοινωνία με τους άλλους και τον εαυτό μας. Τέλος, οι 

προκλήσεις είναι καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή 

και πρέπει να αντιμετωπίσουν. Αυτές μπορεί να είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, όλα 

όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό μας κόσμο, ακόμη και οποιοδήποτε 

γεγονός προγραμματισμένο ή όχι. 

1Αξίζει να τονίσουμε, ότι τις περισσότερες αναφορές για την ευημερία τις συναντάμε στο 
πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία προτάσσει ως κεντρική ιδέα την ευημερία του ατόμου και, 
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε θετικές έννοιες και θετικά συναισθήματα και στις 
συνθήκες που οδηγούν τα άτομα, τις ομάδες και τους οργανισμούς να προοδεύουν και να λειτουργούν 
με το βέλτιστο δυνατό (Seligman, 1999 στο Ζαπανδιώτου, 2013). Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 
πολλές έρευνες με θέμα την ευημερία, τις διαστάσεις και τις μορφές που δύναται να πάρει, αλλά δεν 
υπάρχει ένας ευρύς κοινά αποδεκτός ορισμός για την έννοια αυτή.
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Επιπρόσθετα, κατά τους McCallum και Price (2016) η ευημερία μεταβάλλεται 

στην διάρκεια των χρόνων και νοηματοδοτείται διαφορετικά ανάλογα με τις 

πεποιθήσεις, την κουλτούρα, τις αξίες και την παιδεία της κάθε κοινωνίας. Είναι μία 

έννοια που όλοι οι άνθρωποι την επιδιώκουμε και την αναζητάμε, αλλά είναι 

ξεχωριστή για τον καθένα μας και δίνει την αίσθηση του ποιοι είμαστε, το οποίο 

πρέπει να γίνεται σεβαστό. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η ευημερία εμπεριέχει 

και μία ηθική διάσταση. Η ηθική αναφέρεται στο γεγονός ότι για να μπορέσουν οι 

άνθρωποι να κατακτήσουν την ευημερία και να ανθίσουν θα πρέπει να εμφορούνται 

από θετικές συμπεριφορές και οι ενέργειες τους να ακολουθούν αυτό το οποίο 

θεωρείται σωστό και καλό να γίνει ανάλογα με τις αρχές της εκάστοτε κοινωνίας και 

της βασικής ενσυναίσθησης τους (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). 

Ολοκληρώνοντας, στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν 

να κατανοήσουν και να ορίσουν την έννοια της ευημερίας. Κατέληξαν ότι, αποτελεί 

μία πλατιά – άυλη και πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι δύσκολο να οριστεί αφενός 

γιατί αλλάζει και εξελίσσεται η σημασία της με την πάροδο των χρόνων και αφετέρου 

γιατί οι άνθρωποι την νοηματοδοτούν υποκειμενικά. Επομένως, αν επιθυμούμε να 

την κατανοήσουμε, κρίνεται σημαντικό να μελετήσουμε όλες τις μορφές της, την 

υποκειμενική, συναισθηματική, γνωστική και ψυχοσωματική ευημερία τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

ευημερία δεν είναι μία στάσιμη κατάσταση, αλλά ένας δυναμικός χορός για τον οποίο 

θα πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς, και αυτή η προσπάθεια μας και η κίνηση 

αποτελεί το αληθινό επίπεδο ευημερίας (Dodge et al., 2012).

2.2. Διαστάσεις της ευημερίας

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί με θέμα την ευημερία, μας παρέχουν ποικίλες 

διαστάσεις αυτής της έννοιας, όπως σωματική, ψυχολογική, οικονομική και 

οικογενειακή. Αυτό οφείλεται, στο γεγονός ότι η ευημερία είναι μια άυλη έννοια, 

δύσκολο να οριστεί, είναι μοναδική για τον καθένα μας καθώς καθορίζεται από την 

συνειδητοποίηση μας που βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας και έχει 

διαφορετικό περιεχόμενο και σημασία ανάλογα με την κουλτούρα, την παιδεία και το 

κοινωνικό- πολιτισμικό πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνίας. Όταν, όμως, κάνουμε λόγο 

για την ευημερία του ατόμου η οποία αποτελεί το θεμέλιο και βασική προϋπόθεση 
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για μια υγιή κοινωνία και το αντίστροφο αναφερόμαστε σε δύο διαστάσεις της 

ευημερίας την αντικειμενική και την υποκειμενική. 

Η αντικειμενική προσέγγιση της ευημερίας αναπτύσσεται μέσα από την 

οπτική του πώς γίνεται αντιληπτή και αξιολογείται η ανθρώπινη κοινωνία. Πιο 

αναλυτικά, η αντικειμενική προσέγγιση προσδιορίζει και διαμορφώνει την ευημερία 

μέσα από τους δείκτες της ποιότητας ζωής, δηλαδή τους υλικούς πόρους και τις 

κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες (Western & Tomaszewski, 2016˙ Alatartseva & 

Barysheva, 2015˙ Ουζούνη, 2014). Στους υλικούς πόρους συμπεριλαμβάνονται το 

εισόδημα, οι συνθήκες διαβίωσης και η επαρκής διατροφή ενώ στις κοινωνικές- 

ανθρώπινες ανάγκες συγκαταλέγονται η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλεια και 

σωματική ακεραιότητα, η περιβαλλοντική ποιότητα καθώς και τα κοινωνικά- 

πολιτικά δικαιώματα και η συμμετοχή. Με βάση την αντικειμενική ευημερία ένας 

άνθρωπος χαρακτηρίζεται από ευημερία όταν έχει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει 

τις δυνατότητες του ως ανθρώπινο όν και όταν η κοινωνία του δημιουργεί συνθήκες 

και του παρέχει ευκαιρίες να ζει σύμφωνα με τη φύση του, να συνειδητοποιήσει τις 

δυνατότητές του και να μπορεί να επιτύχει τα καλά πράγματα στη ζωή (Alatartseva & 

Barysheva, 2015). Όπως εξηγούν οι Guillén-Royo και Velazco (2006) η 

αντικειμενική ευημερία συνδέεται με συγκεκριμένες «προϋποθέσεις» για μια καλή 

ζωή, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων και οι 

οποίες είναι καθολικές σε όλες τις κοινωνίες. 

Ο προσδιορισμός και η μέτρηση της αντικειμενικής ευημερίας επιτυγχάνεται 

με δύο τρόπους: είτε μέσω της αυτο-αναφοράς, δηλαδή ζητώντας από τους 

ανθρώπους να αναφερθούν σε συγκεκριμένα στοιχεία της κατάστασης της υγείας 

τους είτε μέσω αντικειμενικών μετρήσεων όπως είναι το ποσοστό θνησιμότητας. Τα 

δεδομένα που προκύπτουν αξιοποιούνται στην ενημέρωση των εθνικών και διεθνών 

στατιστικών δεικτών, όπως τον δείκτη της ανθρώπινης ανάπτυξης του προγράμματος 

των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της ζωής (Western & 

Tomaszewski, 2016). Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που η αντικειμενική ευημερία 

μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, 

όπως η υγεία, δεν μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν πραγματικά οι άνθρωποι τη ζωή τους. Το κενό αυτό 

έρχεται να συμπληρώσει η υποκειμενική προσέγγιση.
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Η υποκειμενική προσέγγιση της ευημερίας αναπτύχθηκε την δεκαετία του ’60 

και έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο διαδεδομένες έννοιες στην ψυχολογική έρευνα 

(Diener et al., 1999). Ο Veenhoven (1984) ορίζει την υποκειμενική ευημερία ως την 

αυτοεκτίμηση του ατόμου για τη ζωή του, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο 

κρίνει και αξιολογεί την συνολική ποιότητα της ζωής του, ανάλογα με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του. Όπως επισημαίνει ο Diener κ.α. (1999) το υποκειμενικό 

στοιχείο αντανακλά την πεποίθηση των ερευνητών/τριών ότι μόνο οι κοινωνικοί 

δείκτες δεν αρκούν για να χαρακτηρίσουμε την ποιότητα ζωής καθώς οι άνθρωποι 

αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες συνθήκες ανάλογα με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις αξίες τους. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, 

οι άνθρωποι ευημερούν πρώτον, όταν υπάρχουν σύμφωνα με την φύση τους και 

δεύτερον όταν συνειδητοποιούν ποια είναι τα καλά πράγματα της ζωής για αυτούς 

και έχουν την πρόθεση και την ευκαιρία να τα επιτύχουν (Alatartseva & Barysheva, 

2015).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές/τριες υποστηρίζουν ότι η υποκειμενική 

ευημερία δεν είναι απλά μια έννοια αλλά ένα πολυδιάστατο κατασκεύασμα που 

αποτελείται από γνωστικές (ικανοποίηση από τη ζωή) και συναισθηματικές 

διαστάσεις (θετικό- αρνητικό συναίσθημα) (Diener et al., 1999˙ Diener & Lucas, 

1999˙ Albuquerque et al, 2012˙ Western & Tomaszewski, 2016˙ Fitch et al., 2017). 

Πιο ειδικά, το άτομο εκτός από τις αξιολογήσεις που κάνει με βάση την γνώση του 

για το πόσο ευχαριστημένος είναι από τη ζωή του, βιώνει και τα αντίστοιχα 

συναισθήματα είτε θετικά είτε αρνητικά, τα οποία έχουν σχέση με τις αξιολογήσεις 

που κάνει. Επομένως, με βάση τον παραπάνω ορισμό ένα άτομο χαρακτηρίζεται από 

υψηλή υποκειμενική ευημερία όταν αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση 

από τη ζωή του και βιώνει περισσότερα θετικά και λιγότερο αρνητικά συναισθήματα 

(Deci & Ryan 2008˙ Diener et al., 2005 στο Albuquerque et al., 2012). Έτσι, αν 

θελήσουμε να μετρήσουμε την υποκειμενική ευημερία μπορούμε να ζητήσουμε 

απευθείας από τους ανθρώπους να αξιολογήσουν την ζωή τους και να μας πουν πώς 

σκέφτονται και νιώθουν για τη δική τους ευημερία. 

Καταλήγοντας, οι διαφορές ανάμεσα στις δυο προσεγγίσεις της ευημερίας 

συνοψίζονται στο ότι η αντικειμενική προσέγγιση αναφέρεται σε συγκεκριμένους 

δείκτες ποιότητας ζωής που καθορίζονται από εξωγενείς παράγοντες και πραγματικές 

συνθήκες όπως είναι η τροφή και η στέγαση, ενώ η υποκειμενική ευημερία 
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καθορίζεται από ενδογενείς παράγοντες, όπως ο σεβασμός, η φίλια, το αίσθημα της 

αγάπης καθώς το ίδιο το άτομο καθορίζει και αξιολογεί την ευημερία του με γνώμονα 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες του. Συνεπώς, αν θέλουμε να 

διερευνήσουμε την ευημερία του ατόμου και να έχουμε μια πολύπλευρη και 

ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομο οφείλουμε να μελετήσουμε και να λάβουμε 

υπόψη και τις δύο διαστάσεις. 

2.3. Μοντέλα ευημερίας

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η ευημερία έχει απασχολήσει έντονα την 

επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, έχουν διεξαχθεί 

πολλές έρευνες που προσπαθούν να της αποδώσουν έναν πλήρη και ολοκληρωμένο 

ορισμό και έχουν υιοθετηθεί ποικίλα μοντέλα προκειμένου να καθορίσουν τις 

συνιστώσες της (Bradburn, 1969˙ Kloep et al, 2009˙ Dodge et al., 2012˙ McCallum & 

Price, 2016). Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τις δύο προσεγγίσεις της 

υποκειμενικής ευημερίας και κάποια από τα βασικά θεωρητικά μοντέλα όπως 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Ηδονική προσέγγιση 

Η ηδονική προσέγγιση της ευημερίας αναφέρεται στις στιγμές απόλαυσης και 

ικανοποίησης που βιώνει το άτομο. Οι απαρχές της συναντώνται στον Αρίστιππο τον 

Κυρηναίο (Σταλίκας & Μυτσκίδου, 2011), ο οποίος πρέσβευε ότι το μοναδικό αγαθό 

είναι η απόλαυση. Ο ίδιος της απέδιδε τον χαρακτηρισμό φυσιολογική, θετική και 

στιγμιαία και θεωρούσε ότι αποτελεί αγαθό ανεξάρτητα από την αιτία που μπορεί να 

την προκαλεί. Σύμφωνα με το ηδονικό μοντέλο η ευημερία γίνεται αντιληπτή με δύο 

τρόπους. Πρώτον, ως το αποτέλεσμα πολλών στιγμών ευχαρίστησης και ελάχιστων 

στιγμών δυσαρέσκειας και πόνου και δεύτερον ως το αποτέλεσμα μίας συνεχούς 

προσπάθειας προσαρμογής, κατά την οποία το άτομο προσπαθεί να συμβαδίσει τους 

στόχους και τις επιθυμίες του με τις συνθήκες της ζωής και να αποκτήσει την 

ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αυτές (Αντωνίου, 2010). Συνεπώς, η ευημερία δεν 

αναφέρεται σε μία ιδανική κατάσταση αλλά σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο το οποίο 

μένει σταθερό και συνδέεται με την διασφάλιση της σωματικής υγείας και ψυχικής 

ηρεμίας του ατόμου. 

 Ευδαιμονική προσέγγιση
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Η ευδαιμονική προσέγγιση της ευημερίας στηρίζεται στην αριστοτελική έννοια 

της ευδαιμονίας ή αλλιώς του «ευ ζην» και του «ευ πράττειν». Η προσέγγιση 

υποστηρίζει ότι το αληθινό επίπεδο ευτυχίας δεν προκαλείται από συγκινήσεις, αλλά 

συνδέεται με την προσωπική ολοκλήρωση και τις κοινωνικές αξίες, που καθορίζονται 

από το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το άτομο μεγαλώνει και 

αναπτύσσεται (Αντωνίου, 2010). Κεντρική ιδέα του ευδαιμονικού μοντέλου είναι η 

ανάγκη του ατόμου να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνατότητες και μετέπειτα να τις 

αξιοποιήσει για να επιτύχει έναν υψηλό σκοπό, ο οποίος συνεπάγεται τη δική του 

ευημερία. Το νόημα της ευημερίας δεν συσχετίζεται πάντοτε με την έννοια της 

ευχαρίστησης, αλλά καθορίζεται από τα αισθήματα προσωπικής ολοκλήρωσης και 

αυτοπραγμάτωσης που βιώνει το άτομο (Αντωνίου, 2010). 

 Μοντέλο Υποκειμενικής Ευημερίας

Το Μοντέλο Υποκειμενικής Ευημερίας  συντάχτηκε από τον Diener το 1984 

και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ευημερίας που υπάρχει στον κλάδο της 

ψυχολογίας. Σύμφωνα με το μοντέλο, τα συστατικά της υποκειμενικής ευημερίας 

είναι τρία: 1) η γνωστική εκτίμηση (cognitive evaluation) όπως η ικανοποίηση της 

ζωής (life satisfaction), που περιλαμβάνει μία θετική κρίση και γνωστική – 

συναισθηματική θετική αποτίμηση της ζωής στο σύνολό της (Fitch et al., 2017), 2) η 

συχνή θετική επίδραση (positive emotion- effect), δηλαδή η ύπαρξη θετικών 

συναισθημάτων όπως η χαρά και 3) η σπάνια αρνητική επίδραση (negative emotion- 

effect), δηλαδή η μη ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων όπως η λύπη.

Ειδικότερα, η υποκειμενική εμπειρία του ατόμου αντικατοπτρίζει την εμπειρία 

ενός υψηλού επιπέδου θετικών επιπτώσεων, ενός χαμηλού επιπέδου αρνητικών 

επιπτώσεων και ενός υψηλού βαθμού ικανοποίησης από τη ζωή κάποιου 

(Albuquerque et al., 2012). Όπως αναφέρουν οι Diener και Suh (2000) «η 

υποκειμενική ευημερία είναι βασισμένη στον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος 

σκέφτεται και αισθάνεται ότι η ζωή του είναι σημαντική».

 Μοντέλο Ψυχολογικής Ευημερίας

Το 1989, η Ryff επιχείρησε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και γενικό 

μοντέλο για την ευημερία και διατύπωσε το μοντέλο της ψυχολογικής ευημερίας, 

υπογραμμίζοντας ότι η ευημερία σημαίνει κάτι περισσότερο από καλή σωματική 
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υγεία και ότι συνδέεται με την έννοια της καλής ζωής (Βογιατζή, 2017). Έτσι, η Ryff 

(1989, 2006) με αφορμή τις παραπάνω απόψεις και με βάση τα πολυδιάστατα πλαίσια 

της θετικής ψυχολογικής λειτουργίας που πρότειναν ο Erikson (1959) και ο Maslow 

(1959), παρουσίασε ένα μοντέλο έξι διαστάσεων (Horn et al., 2004), ως ακολούθως: 

1) η αυτο–αποδοχή (self-acceptance) που σημαίνει μια θετική αξιολόγηση του εαυτού 

και της ζωής, 2) η περιβαλλοντική γνώση (environmental mastery), δηλαδή η 

ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη ζωή και το περιβάλλον 

του. 3) Η αυτονομία (autonomy), δηλαδή η αίσθηση αυτοδιάθεσης και η ικανότητα 

του ατόμου να αντιστέκεται στις κοινωνικές πιέσεις, να σκέφτεται και να πράττει με 

συγκεκριμένους τρόπους. 4) Οι θετικές σχέσεις με τους άλλους (positive relations 

with others), που αφορά τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και την πραγματική 

ανησυχία για τους άλλους. 5) Η προσωπική ανάπτυξη (personal growth), 

διαφορετικά, η αίσθηση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ατόμου και να είναι 

ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και γνώσεις και 6) ο σκοπός στη ζωή (purpose in life), 

δηλαδή η  πεποίθηση ότι η ζωή του ατόμου είναι σημαντική και ουσιαστική και, ότι 

υπάρχουν στόχοι προς επίτευξη (Horn et al., 2004).

Με βάση τις παραπάνω έξι διαστάσεις, γίνεται αντιληπτό ότι η Ryff εξετάζει 

το ζήτημα της ευημερίας κατά τρόπο ευρύ, χωρίς να το περιορίζει σε κάποιο 

συγκεκριμένο πλαίσιο (Horn et al., 2004˙ Καλτσή, 2013˙ Βογιατζή, 2017).

 Μοντέλο PERMA

Ένα ακόμη μοντέλο που συναντάμε στην βιβλιογραφία είναι το μοντέλο 

PERMA του Seligman (2002, 2012) το οποίο περιλαμβάνει πέντε συνιστώσες της 

ψυχολογικής ευημερίας και της ευτυχίας και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

οικοδομήσουν μια ευημερούσα και με νόημα ζωή (Seligman, 2012). Οι πέντε 

συνιστώσες είναι οι ακόλουθες: 1) τα θετικά συναισθήματα (positive emotions), 

δηλαδή το να νιώθει κάποιος καλά, να κατακλύζεται από θετικά συναισθήματα όπως 

χαρά και να έχει τη δυνατότητα να είναι βλέπει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 

από μια θετική προοπτική, 2) η δέσμευση- αφοσίωση (engagement). Η δέσμευση 

περιλαμβάνει το να είναι κάποιος απορροφημένος με δραστηριότητες στις οποίες 

χρησιμοποιεί τα δυνατά του σημεία, δημιουργώντας μια ροή ευτυχίας και εμβύθισης 

σε αυτή την δραστηριότητα. 3) Οι σχέσεις (relationships), δηλαδή να έχει κάποιος 

θετικές και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, 4) το νόημα (meaning), δηλαδή το άτομο 
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να υπηρετεί κάτι που πιστεύει ότι είναι μεγαλύτερο από εκείνο. Το νόημα δίνει στους 

ανθρώπους λόγο για τη ζωή τους και ενισχύει την ύπαρξη ενός μεγαλύτερου σκοπού 

στη ζωή. 5) Το επίτευγμα (accomplishment), με αλλά λόγια η επίτευξη στόχων που 

μας ενθαρρύνουν, η επιδίωξη της επιτυχίας και η απόκτηση βαθειάς γνώσης που 

οδηγεί σε αίσθημα ολοκλήρωσης και πληρότητας.

Συνοψίζοντας, καθένα από τα παραπάνω μοντέλα μας βοηθάει να 

κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της ευημερίας και να αποκτήσουμε μία 

ολοκληρωμένη άποψη για τα συστατικά που την απαρτίζουν και την καθορίζουν. 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο του Diener μας παρέχει τρεις συνιστώσες της 

υποκειμενικής ευημερίας, της Ryff έξι συνιστώσες της γενικής ευημερίας ενώ ο 

Seligman, ο πατέρας της θετικής ψυχολογίας, στο μοντέλο PERMA αναφέρεται σε 

πέντε συνιστώσες.

2.4. Σύνδεση ευημερίας με άλλες έννοιες

Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της στροφής στη Θετική Ψυχολογία και την 

καλλιέργεια της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς, έχει επιχειρηθεί να 

προσδιοριστεί η πολυδιάστατη έννοια της ευημερίας, το περιεχόμενο και οι πτυχές 

της. Στην προσπάθεια αυτή, συχνά συναντάμε τις έννοιες ευεξία, ευτυχία, ευδαιμονία 

και ποιότητα ζωής να συγχέονται με την ευημερία και να θεωρείται λανθασμένα ότι 

ταυτίζονται μαζί της. 

Αρχικά, όσον αφορά την έννοια της ευεξίας, ο Αντωνίου (2010) διατυπώνει 

ότι αναφέρεται στην καλή ψυχική και σωματική υγεία. Είναι μία πολυδιάστατη 

έννοια, η οποία αποτελείται από οχτώ διαστάσεις, επαγγελματική, συναισθηματική, 

πνευματική, περιβαλλοντική, οικονομική, σωματική και κοινωνική, οι οποίες είναι 

αλληλένδετες μεταξύ τους και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη της 

βέλτιστης υγείας. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO, 1947) η 

ευεξία περιγράφεται ως «θετική υγεία, δηλαδή ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, 

πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι ως απουσία κάποιας ασθένειας ή 

αναπηρίας». Αποτελεί μέρος της υγείας και συγκεκριμένα το θετικό συστατικό της 

(Corbin & Pangrazi, 2001). Κατόπιν, περιγράφεται ως τρόπος ζωής, ως μια ενεργή 

διαδικασία και κατάσταση. Οι άνθρωποι, δηλαδή, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

ευεξία κάνουν επιλογές και ακολουθούν μια υγιή ζωή παρουσιάζοντας υγιείς 
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συμπεριφορές (Corbin & Pangrazi, 2001). Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υγιείς 

συμπεριφορές συνιστούν ευεξία. Η ευεξία, επομένως, επηρεάζεται όχι μόνο από την 

ατομική συμπεριφορά, αλλά και από γεγονότα και συνθήκες στην ιδιωτική και 

επαγγελματική ζωή (VanSant, 1991). Όπως, αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Ευεξίας, 

είναι «μία συνειδητή αυτό κατευθυνόμενη και εξελισσόμενη διαδικασία όπου τα άτομα 

προωθούν συνεχώς τις προσπάθειές τους για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους». «Η ευεξία δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί αλλά μια διαδικασία 

που πρέπει να διατηρηθεί» (Ardell 1991, σ. 1 στο Sackney, Noonan & Miller, 2000). 

Ο δεύτερος όρος που συγχέεται με την ευημερία είναι η έννοια της ευτυχίας. 

Κατά την αρχαιότητα, οι περισσότεροι φιλόσοφοι και ιστορικοί συμφωνούσαν ότι η 

έννοια της ευτυχίας επικεντρωνόταν στην καλή τύχη των ανθρώπων (Ishi et al., 

2013). Στην θετική ψυχολογία, η ευτυχία ως έννοια αποτελεί μία κατάσταση του νου, 

η οποία χαρακτηρίζεται από τα θετικά συναισθήματα και τις συγκινήσεις και σκέψεις 

που προκαλούνται στους ανθρώπους όταν βιώνουν τα συναισθήματα αυτά. Πηγάζει 

από την απόκτηση της χαράς και την αποφυγή του πόνου. Σύμφωνα με τον Saif (2010 

στο Αντωνίου, 2010), εκτός από τα θετικά συναισθήματα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι η 

αιτία αυτών των γεγονότων καθώς μπορούν να τα δημιουργήσουν, να ελέγχουν την 

εμφάνισή τους και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα καλά πράγματα που 

συμβαίνουν σε αυτούς. Η ευτυχία, λοιπόν, αφορά μια κατάσταση ευφορίας, ψυχικής 

και σωματικής ικανοποίησης η οποία δεν είναι μόνιμη αλλά πηγάζει από την επίτευξη 

διάφορων επιτευγμάτων του ατόμου και ευχάριστων στιγμών.

Ένας ακόμη όρος που συγχέεται περισσότερο και πολλές φορές 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την ευημερία είναι η ευδαιμονία. Η ευδαιμονία έχει 

τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα και αποδίδεται κατά τον Αριστοτέλη ως το «ευ 

ζην» και το «ευ πράττειν». Ορίζεται όχι με βάση πόσο ευχαριστημένος είναι κάποιος 

από τη ζωή του, όσο με βάση τις ενέργειες και τις πράξεις που προκαλούν στο άτομο 

αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης με βάση τις προσδοκίες και τις 

αξίες του (Αντωνίου, 2010). Η παραπάνω άποψη, τονίζεται και από τους Ryan και 

Deci (2011), οι οποίοι αναφέρουν ότι η ευδαιμονία αποτελεί έναν τρόπο ζωής, όπου 

οι άνθρωποι θα ζουν σύμφωνα με τη λογική και την μετριοπάθεια έχοντας ως στόχο 

την αριστεία και την υλοποίηση μιας πλήρους ανθρώπινης και ηθικής ζωής. Αποτελεί 

μια διαδικασία εκπλήρωσης της ανθρώπινης φύσης και μια συνεχής προσπάθεια των 

ανθρώπων να αξιοποιούν με επιτυχία τις δυνατότητές τους με σκοπό την προαγωγή 
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του κοινού καλού της κοινότητας και όχι του ατομικού συμφέροντος (Boskovic & 

Jengic, 2008 στο Λουκοπούλου, 2015). Συνεπώς, η ευδαιμονία πηγάζει από μια ζωή 

με νόημα και τάση για αυτοπραγμάτωση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινό 

καλό. Σημαντικοί παράγοντες της θεωρούνται ο σκοπός και το νόημα, οι σχέσεις, η 

δέσμευση και το ενδιαφέρον, η συμβολή σε άλλους, η ικανότητα, η αισιοδοξία, να 

είσαι καλός άνθρωπος και να αισθάνεσαι σεβαστός  (Diener et al., 2010).

Τέλος, μία ακόμη έννοια που συγχέεται με την ευημερία είναι η ποιότητα 

ζωής. Κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένας ευρέως 

κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας καθώς, οι απόψεις των ερευνητών/τριών για 

την σημασία που μπορούμε να αποδώσουμε στην ποιότητα ζωής ποικίλουν. Κατά τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1997 στο Dodge et al., 2012) η ποιότητα ζωής 

ορίζεται ως «η αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή στο πλαίσιο του 

πολιτισμού και των αξιακών συστημάτων στα οποία ζει και σε σχέση με τους στόχους, 

τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του». Οι Dodge κ.α. (2012) 

συμπληρώνουν τον παραπάνω ορισμό επισημαίνοντας ότι η ποιότητα ζωής 

αναφέρεται στην εκπλήρωση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών λειτουργιών, στη 

σωματική και φυσική υγεία του ατόμου, στις κοινωνικές του σχέσεις και στην 

οικογενειακή και επαγγελματική του καταξίωση. Ειδικότερα, είναι μία έννοια που 

επηρεάζεται τόσο από υποκειμενικούς όσο και αντικειμενικούς παράγοντες. Οι 

υποκειμενικοί παράγοντες αφορούν το άτομο καθώς το ίδιο αξιολογεί την ποιότητα 

ζωής του ενώ οι αντικειμενικοί παράγοντες καθορίζονται από την εκτίμηση των 

εξωτερικών συνθηκών. Η ποιότητα ζωής, επομένως, ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη 

από το άτομο σφαιρική ικανοποίηση αλλά και η ικανοποίηση σε κάποιους βασικούς 

τομείς με έμφαση ειδικότερα στην ευημερία (Ζαπανδιώτου, 2013). 

Συμπερασματικά, όλες οι παραπάνω έννοιες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 

με την ευημερία και πολλές φορές συγχέονται, δημιουργώντας μια λανθασμένη 

αντίληψη ότι αποτελούν ταυτόσημες έννοιες. Όμως, όπως προκύπτει από την 

παραπάνω ανάλυση η ευεξία αναφέρεται στην σωματική και ψυχική κατάσταση, η 

ευτυχία στα θετικά συναισθήματα, η ευδαιμονία στο ευ ζην κι το ευ πράττειν και η 

ποιότητα ζωής ως η αντίληψη του ανθρώπου για τη ζωή του. Συνακολούθως, θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι ο όρος ευημερία διασυνδέεται και αποτελεί ένα όρο - 

ομπρέλα για όλες τις προαναφερόμενες έννοιες. 
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Κεφάλαιο 3ο -  Η ευημερία στο χώρο της εκπαίδευσης

3.1. Η ευημερία στο χώρο εργασίας

3.1.1. Εργασιακή ευημερία

Τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερή μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος της 

επιστημονικής κοινότητας από την ευημερία του ατόμου στην εργασιακή και 

οργανωσιακή ευημερία. Οι ερευνητές, στηριζόμενοι στον κλάδο της Θετικής 

Ψυχολογίας, διαπιστώνουν ότι η ενίσχυση των δυνατών σημείων των εργαζομένων, 

μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας έναντι αδυναμιών και 

αρνητικών συναισθημάτων (Seligman & Csikszentimihalyi, 2014). Υπό αυτό το 

πρίσμα, παρατηρείται οι οργανισμοί να εστιάζουν πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό, ως 

τον πιο σημαντικό πόρο για να προοδεύσουν, δίνοντας έμφαση στην ευημερία και 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Αρχικά, κατά τους Van Horn κ.α. (2004) η εργασιακή ευημερία νοείται ως η 

θετική αξιολόγηση και υγιή λειτουργικότητα ενός ατόμου στο εργασιακό περιβάλλον 

του. Σύμφωνα με το Λεξιλόγιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2006), 

η εργασιακή ευημερία περιλαμβάνει την καλή σωματική και πνευματική κατάσταση 

ενός/μίας εργαζομένου με βάση το άθροισμα της εργασίας, του εργασιακού 

περιβάλλοντος και του ελεύθερου χρόνου. Πρόκειται για μία πολύπλοκη έννοια η 

οποία εντάσσει στοιχεία τόσο της προσωπικής όσο και επαγγελματικής ζωής, τα 

οποία είναι αλληλένδετα. Η ευημερία, όμως, δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στον/στην εργαζόμενο, αλλά αφορά όλες τις πτυχές της εργασιακής ζωής, όπως το 

οργανωσιακό κλίμα, το εργασιακό περιβάλλον, την ασφάλεια και τα αισθήματα των 

εργαζομένων για την δουλειά τους. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι η εργασιακή 

ευημερία διακρίνεται από δύο βασικές πτυχές: την ευημερία των εργαζομένων και 

την ευημερία του οργανισμού. 

Όσον αφορά την ευημερία των εργαζομένων, η πλειοψηφία των 

επιστημονικών ερευνών εστιάζει στην ανάλυση της δέσμευσης, της ενίσχυσης, της 

συμμετοχής των εργαζομένων και της ικανοποίησης ως κρίσιμων παραγόντων 

αύξησης της παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές αποτελούν διαστάσεις και 

εμπεριέχονται στην ευρύτερη έννοια της ευημερίας αλλά δεν συνιστούν ευημερία. Η 

ευημερία συνεπάγεται μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην 
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δυνατότητα των εργαζομένων να μεγιστοποιούν τους προσωπικούς τους πόρους και 

να μπορούν να διατηρούν σε ισορροπία την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή 

τους. Οι Danna και Griffin (1999 στο Καλτσή, 2013) στην έρευνα που διεξήγαγαν για 

την υγεία και την ευημερία στον εργασιακό χώρο, κατέληξαν ότι οι εργαζόμενοι/ες 

βιώνουν θετικά συναισθήματα μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που τους επιτρέπει 

να ευδοκιμήσουν και να νιώθουν υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους. Προσθέτουν, 

ότι τα άτομα λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο ατομικά όσο και 

ομαδικά, συνεργάζονται με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους τους, ενώ, 

αισθάνονται ικανοποίηση από τις αμοιβές τους και την δυνατότητα να εξελιχθούν 

επαγγελματικά, βιώνοντας μια θετική συνολική εμπειρία εργασίας (Kern et al., 2014˙ 

Saaranen et al., 2015). Σημειώνεται, ότι η ευημερία των εργαζομένων αποτελεί μία 

υποκειμενική έννοια καθώς καθορίζεται από τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την 

ευημερία τους.

Σε σχέση με την πτυχή της οργανωσιακής ευημερίας, οι Colì και Rissotto 

(2013) επισημαίνουν ότι αυτού του είδους η ευημερία αναφέρεται στην ικανότητα και 

ευθύνη του οργανισμού να καλλιεργεί την ευημερία των εργαζομένων του. Ο 

οργανισμός που ευημερεί έχει έναν κοινό σκοπό, που είναι κατανοητός, αποδεκτός 

και γνωστός σε όλους/ες τους/τις εργαζομένους. Προωθεί την ασφάλεια στην εργασία 

και ενισχύει την ψυχολογική ασφάλεια στους/στις εργαζομένους. Η σιγουριά που 

αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο, αποπνέει στα άτομα την ελευθερία να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Έχουν την δυνατότητα να 

καινοτομούν χωρίς τον φόβο της κατηγορίας για την αποτυχία, καθώς θα τους 

στηρίζει ηθικά και ψυχολογικά και θα τους προστατεύει από κινδύνους και 

εκμεταλλεύσεις που μπορούν να υποσκάπτουν την προσωπική και συναισθηματική 

τους ευημερία (Saaranen et al., 2015).

Ακόμη, η οργανωσιακή ευημερία εμπεριέχει την έννοια της δικαιοσύνης, της 

ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). Η δικαιοσύνη 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι των συνεργατικών σχέσεων και του ανταγωνισμού. Η 

ανθρωπιά περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό μας και την κατανόηση 

στις δύσκολες στιγμές ενώ η αξιοπρέπεια αναφέρεται στην ικανότητα του 

οργανισμού να συμπεριφέρεται σε όλα τα μέλη του ισάξια, ανεξάρτητα από την θέση 

που κατέχουν στον οργανισμό. Ένας οργανισμός που εμφορείται με αυτές τις έννοιες 

καλείται ηθικός, καθώς εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό του να καλλιεργήσει τα 



37

θετικά χαρακτηριστικά του, να ανταποκριθεί στις δύσκολες καταστάσεις και να 

βιώσει την ευημερία (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). Το ήθος αναφέρεται τόσο στα 

θετικά χαρακτηριστικά του ίδιου του οργανισμού όσο και στις θετικές συμπεριφορές 

των εργαζομένων. Αφορά τις ενέργειες και συμπεριφορές εκείνες που συμβάλλουν 

στην πρόοδο και εξέλιξη και των δύο, ακολουθώντας αυτό που είναι σωστό και καλό 

να γίνει ανάλογα με τις αξίες της κάθε κοινωνίας και αποτελεί μέρος της κουλτούρας 

του οργανισμού (Μυτσκίδου & Σταλίκας, 2011). 

Τα άτομα που εργάζονται σε έναν ηθικό οργανισμό ενισχύονται με αισθήματα 

ολοκλήρωσης καθώς αντιλαμβάνονται ότι το έργο τους αναγνωρίζεται, αισθάνονται 

υπερηφάνεια που ανήκουν σε αυτόν τον εργασιακό χώρο και κινητοποιούνται να 

προβούν σε αντίστοιχες ηθικές συμπεριφορές στο μέλλον. Τα παραπάνω στοιχεία 

έχουν ως αποτελέσματα να αυξάνεται η εμπλοκή και η παραγωγικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού (Peterson & Park, 2006). Όπως επισημαίνει η Δημητριάδου 

(2011), οι εργαζόμενοι/ες που ζουν σε έναν ευημερούντα εργασιακό χώρο είναι 

«ψυχολογικά παρόντες, απαλλάσσονται από το άγχος και εκφράζουν τον αληθινό τους 

εαυτό».

Καταλήγοντας, η ευημερία των εργαζομένων δεν είναι ευθύνη μόνο του 

ατόμου, αλλά μια συλλογική ευθύνη που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους του 

εργασιακού χώρου και αποτελεί το κλειδί για την πρόοδο τόσο του ατόμου όσο και 

του οργανισμού. Για το άτομο καθώς συμβάλλει στην σωματική, εργασιακή και 

ψυχολογική ευημερία και για τον οργανισμό επειδή αυξάνει την αποδοτικότητα του 

και συμβάλλει θετικά στην αλλαγή, στην προσαρμογή και στον μετασχηματισμό του 

(Fredrickson, 2003b).

3.1.2. Θεωρίες και Μοντέλα Εργασιακής Ευημερίας

Ανέκαθεν, η επιστημονική έρευνα εστίαζε την προσοχή της στον εργασιακό χώρο 

δίνοντας έμφαση περισσότερο σε θέματα που σχετίζονταν με τον σχεδιασμό της 

εργασίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στα 

χαρακτηριστικά που στηρίζονται στον επαγγελματικό σχεδιασμό (Αναστασόπουλος, 

2018). Σύμφωνα με τους De Jonge και Schaufeli (1998) δύο είναι τα θεωρητικά 

μοντέλα του σχεδιασμού της εργασίας που είναι πιο διαδεδομένα. Το πρώτο είναι το 

Μοντέλο Χαρακτηριστικών της Εργασίας (Job Characteristics Model) των Hackman 

και Oldham (1975) και το δεύτερο το Μοντέλο Ελέγχου, Απαιτήσεων και Στήριξης 
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(Job - Demands – Control Model) του Karasek (1979). Επίσης, σημειώνεται ότι, το 

μοντέλο βιταμινών του Warr (1987, 2007) συνδυάζει και ενσωματώνει τα 

χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω μοντέλων. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοντέλα εργασίας τα οποία 

αποτέλεσαν το έναυσμα για την ενασχόληση των ερευνών αρχικά με την ευημερία 

και έπειτα με το κομμάτι της εργασιακής ευημερίας.

 Μοντέλο Χαρακτηριστικών της Εργασίας:

Το 1975 οι Hackman και Oldham παρουσίασαν το Μοντέλο 

Χαρακτηριστικών της Εργασίας (Job Characteristics Model), το οποίο είχε ως σκοπό 

να ερευνήσει τα γνωρίσματα της επαγγελματικής ζωής και να μετρήσει τα κίνητρα 

των εργαζομένων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο/η εργαζόμενος βιώνει τρεις 

ψυχολογικές καταστάσεις στον εργασιακό χώρο, οι οποίες προέρχονται από πέντε 

βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας. Αυτά είναι: οι δεξιότητες, η αυτονομία, το 

είδος της εργασίας, η σημασία της εργασίας και η ανατροφοδότηση. Όπως 

σημειώνουν οι Hackman και Oldham (1975) κάθε αλλαγή στα χαρακτηριστικά αυτά 

μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την συμπεριφορά του/της αλλά και το πώς βιώνει τον 

εργασιακό βίο. Αναφορικά με τις ψυχολογικές καταστάσεις που προκύπτουν αυτές 

περιλαμβάνουν: το πώς βιώνει ο/η εργαζόμενος την σπουδαιότητα της εργασίας 

του/της και την αποτελεσματικότητα της όπως επίσης και να γνωρίζει τα αληθινά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν. Κατά τους Johns και Saks (2005) όλες 

αυτές οι ψυχολογικές καταστάσεις του/της εργαζόμενου είναι εκείνες που επιδρούν 

και συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην ευημερία του/της. 

 Μοντέλο Ελέγχου, Απαιτήσεων και Στήριξης

Το Μοντέλο Ελέγχου, Απαιτήσεων και Στήριξης (Job - Demands – Control 

Model) διατυπώθηκε το 1979 από τον Karasek και είχε ως κεντρικό θέμα την 

παρουσίαση δύο κύριων παραγόντων, οι οποίοι ασκούν επίδραση πάνω στον/στην 

εργαζόμενο. Σύμφωνα με το μοντέλο, ο πρώτος παράγοντας είναι το αντικείμενο της 

εργασίας και ο δεύτερος είναι η ανεξαρτησία και η ελευθερία που έχει ο/η 

εργαζόμενος να καθορίσει τις συνθήκες και τις παραμέτρους της εργασία του αλλά 

και η δυνατότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες μέσα στον εργασιακό χώρο. Οι Pomaki 

και Anagnostopoulou (2003) επισημαίνουν ότι αυτοί οι παράγοντες είτε μεμονωμένοι 
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είτε σε αλληλεπίδραση ασκούν επιρροή στην ευημερία των εργαζομένων. Ειδικότερα, 

το μοντέλο υποστηρίζει ότι όταν οι εργασίες έχουν υψηλό επίπεδο απαιτήσεων αλλά 

χαμηλό και περιορισμένο επίπεδο ελέγχου έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση 

αρνητικής επίδρασης στην ευημερία των εργαζομένων. 

Στην συνέχεια, η θεωρία που αναφέρονταν σε αυτό το μοντέλο επεκτάθηκε 

και συμπεριέλαβε τον παράγοντα της Κοινωνικής στήριξης δημιουργώντας το 

μοντέλο Απαιτήσεων – Ελέγχου - Κοινωνικής Στήριξης. Ο παράγοντας Κοινωνικής 

στήριξης αφορά την σχέση του/της εργαζομένου με τους/τις συναδέλφους τους και 

τους/τις ανώτερους τους. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο μοντέλο όταν οι εργασίες 

έχουν υψηλό επίπεδο απαιτήσεων αλλά χαμηλό και περιορισμένο επίπεδο ελέγχου 

και κοινωνικής στήριξης, επιδρούν επιζήμια στην ευημερία των εργαζομένων 

(Johnson & Hall, 1988). Τέλος, οι DeJonge και Schaufeli (1998, σ. 387 στο 

Παπακώστα, 2014, σ. 20) υποδεικνύουν ότι «αν και τα δύο αυτά μοντέλα διαφέρουν 

ως προς το σκοπό και την πολυπλοκότητα, ωστόσο υποθέτουν γραμμικές σχέσεις 

μεταξύ των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των δεικτών της ευημερίας των 

εργαζομένων».

 Μοντέλο Ψυχικής Υγείας του Warr

Το μοντέλο της Ψυχικής Υγείας του Warr (1987, 1994), έχει ως κεντρικό του 

θέμα την ευημερία στο χώρο εργασίας. Ο Warr (1987, 1994), υποστηρίζει πως 

υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εργασίας που επηρεάζουν την ευημερία 

των εργαζομένων και μας τα παρουσιάζει κατατάσσοντάς τα σε πέντε διαστάσεις ως 

εξής: η συναισθηματική ευημερία (affective well-being), η φιλοδοξία (aspiration),, η 

αυτονομία (autonomy), η ικανότητα (competence) και η «ολοκληρωμένη λειτουργία» 

(«integrated functioning»). Οι τέσσερις πρώτες αποτελούν κύριες- βασικές 

διαστάσεις ενώ η πέμπτη είναι μία δευτερεύουσα διάσταση καθώς περιλαμβάνει τις 

τέσσερις πρωταρχικές διαστάσεις και αντικατοπτρίζει την ευημερία του ατόμου 

συνολικά2. 

2Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, το μοντέλο της Ψυχικής Υγείας του Warr (1987, 
1994) λειτουργεί συμπληρωματικά με το μοντέλο της Ψυχολογικής Ευημερίας της Ryff (1989) που 
παρουσιάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Η μελέτη της ψυχολογικής ευημερίας της Ryff (1989) εστιάζει 
όχι μόνο στην επίπτωση και τα κίνητρα, αλλά και στην συμπεριφορά του ατόμου. Από την άλλη 
πλευρά, η προσέγγιση του Warr (1994) έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι επικεντρώνεται 
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 Μοντέλο  Εργασιακής Ευημερίας

Το Μοντέλο της Εργασιακής Ευημερίας διατυπώθηκε από τους Van Horn, 

Taris, Schaufeli και Schreurs το 2004. Οι ίδιοι επηρεασμένοι από τις προσεγγίσεις της 

Ryff και του Warr τις οποίες έκριναν πολύτιμες για την κατανόηση της εργασιακής 

ευημερίας, αποφάσισαν να συνδυάσουν τα δύο μοντέλα και να δημιουργήσουν ένα 

δικό τους νέο μοντέλο. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υπάρχουν πέντε διαστάσεις με τις 

οποίες η εργασιακή ευημερία μπορεί να γίνει κατανοητή. Οι διαστάσεις είναι οι εξής: 

η συναισθηματική ευημερία (affective well-being), η κοινωνική ευημερία (social 

well-being), η εργασιακή ευημερία (professional well-being), η ψυχοσωματική 

ευημερία (psychosomatic well-being) και η γνωστική ευημερία (cognitive well-being) 

ή αλλιώς γνωστική κόπωση (cognitive weariness). Οι τρεις πρώτες προέρχονται από 

τα μοντέλα της Ryff και του Warr, ενώ οι άλλες δύο προστέθηκαν από τους ίδιους. 

Αναλυτικά, η διάσταση της συναισθηματικής ευημερίας περιλαμβάνει πέρα 

από το συναίσθημα και την επίδραση, την συναισθηματική εξάντληση, την 

ικανοποίηση από την εργασία και την οργανωτική δέσμευση. Η διάσταση της 

κοινωνικής ευημερίας εστιάζει σε δύο έννοιες. Στην έννοια της αποπροσωποποίησης, 

δηλαδή στην αδιάφορη και αρνητική στάση απέναντι στους συναδέλφους με τους 

οποίους συνεργάζεται (Maslach, 1993), και στις θετικές κοινωνικές – συναδελφικές 

σχέσεις μέσα στον εργασιακό χώρο. Η διάσταση που αναφέρεται στην εργασιακή 

ευημερία καλύπτεται από την αυτονομία, την φιλοδοξία (Warr, 1987, 1994) και την 

επαγγελματική ικανότητα (Maslach, 1993). Η ψυχοσωματική ευημερία σχετίζεται με 

την παρουσία ή όχι ψυχοσωματικών παθήσεων, όπως είναι ο πονοκέφαλος. Τέλος, η 

διάσταση της γνωστικής ευημερίας ή γνωστικής κόπωσης αντανακλά τον βαθμό στον 

οποίο ο/η εργαζόμενος έχει την ικανότητα να λαμβάνει νέες πληροφορίες και να 

επικεντρωθεί στη δουλειά του/της (Van Horn et al., 2004). 

 Μοντέλο των Βιταμινών του Warr

To Μοντέλο των Βιταμινών διατυπώθηκε από τον Warr το 1987 και είχε ως 

βασικό θέμα να παρουσιάσει συγκεκριμένα εργασιακά χαρακτηριστικά που 

συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στην ευημερία του/της εργαζομένου. Στο 

συγκεκριμένα στην ευημερία των εργαζομένων. Ο συνδυασμός, επομένως, των μοντέλων αυτών μας 
βοηθάει να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια και την φύση της ευημερίας.
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μοντέλο του ο Warr έκανε λόγο για την επίδραση που έχουν οι βιταμίνες στην υγεία 

του ατόμου καθώς και για την επίδραση που ασκούν ορισμένα χαρακτηριστικά της 

εργασίας στην ευημερία του εργαζομένου. Κάνοντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα 

στα δύο υποστήριξε ότι όπως οι βιταμίνες επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, με 

την ίδια τεχνική τα εργασιακά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία 

του. Τα εργασιακά χαρακτηριστικά τα αποκάλεσε «επαγγελματικές βιταμίνες», οι 

οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους εργασιακούς χώρους (Warr, 1987, 2007). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι δώδεκα εκ των οποίων τα εννιά πρώτα προέρχονται από 

το Μοντέλο Χαρακτηριστικών της Εργασίας των Hackman και Oldham (1980), και 

το Μοντέλο Απαιτήσεων- Ελέγχου-Κοινωνικής Στήριξης (Johnson & Hall, 1988˙ 

Karasek & Theorell, 1990), ως ακολούθως: 1) η δυνατότητα προσωπικού ελέγχου, 2) 

η ευκαιρία για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 3) οι απαιτήσεις από την εργασία, 4) το πλήθος 

των δεξιοτήτων, 5) η περιβαλλοντική σαφήνεια, 6) η κοινωνική στήριξη, 7) οι 

αμοιβές, 8) η φυσική ασφάλεια (συνθήκες εργασίας), 9) η κοινωνική θέση, 10) η 

υποστηρικτική εποπτεία, 11) οι προοπτικές σταδιοδρομίας και 12) η ευθυδικία. 

Σύμφωνα με τον Warr (1987, 2007) αν τα πρώτα έξι χαρακτηριστικά 

αυξηθούν σε σημαντικό βαθμό τότε θα έχουν αρνητικές συνέπειες στην ευημερία 

του/της εργαζομένου. Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα έξι χαρακτηριστικά τα 

οποία σχετίζονται με την θετική ψυχολογική κατάσταση του/της εργαζομένου και 

ακόμη και αν αυξηθούν σε σημαντικό βαθμό δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την 

ευημερία του/της. 

3.2. Η ευημερία του εκπαιδευτικού

3.2.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι ιδιαιτερότητες του χώρου της 

Εκπαίδευσης

Στην εκπαίδευση, ο εργασιακός χώρος αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της 

καθημερινότητας ενός ατόμου, αφού μέσα σε αυτόν ο/η εργαζόμενος/η εκπαιδευτικός 

απασχολείται τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Ο ίδιος/ η ίδια προσπαθεί 

καθημερινά να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερο περιβάλλον που αναπτύσσεται και να 

συμβάλλει στην διάπλαση των μαθητών του/της. Κάνει προσπάθειες να κατανοήσει 

και να ανταπεξέλθει στους πολλαπλούς ρόλους του/της και οφείλει να έχει την 

ικανότητα να διαχειρίζεται τις σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο τους μαθητές, 
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συναδέλφους όσο και τους γονείς. Επομένως, αν θέλουμε να κατανοήσουμε και να 

βελτιώσουμε τις λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι σημαντικό να στραφούμε 

στους/στις εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικός ονομάζεται ο άνθρωπος που διδάσκει, εκπαιδεύει, διευθύνει 

τους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αποτελεί το 

κατεξοχήν πρόσωπο στο οποίο στρέφουμε την προσοχή μας όταν μιλάμε για την 

εκπαίδευση γιατί μέσω αυτού/αυτής εκπληρώνονται οι στόχοι της. Βασικός σκοπός 

του/της είναι να διαμορφώσει ολοκληρωμένες και πολύπλευρες προσωπικότητες 

μαθητών οι οποίοι θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες και θα διαμορφώσουν ένα 

καλύτερο μέλλον. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο 

και το Ευρωκοινοβούλιο (2007) ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως μεσάζοντας μεταξύ 

της ταχείας μεταβαλλόμενης κοινωνίας και των μαθητών που πρόκειται να εισέλθουν 

σε αυτήν. 

Η σπουδαιότητα του ρόλου και του έργου που επιτελεί καθημερινά είναι 

σημαντική τόσο για τους μαθητές όσο και για την πρόοδο της κοινωνίας. Ο ίδιος/η 

ίδια καλείται να αναλάβει ταυτόχρονα πολλούς ρόλους, οι οποίοι δύναται να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 1) ρόλοι σε σχέση με τους μαθητές, 2) ρόλοι που 

αφορούν την εργασία του, 3) ρόλοι που έχουν σχέση με τα εργαλεία και τις μεθόδους 

διδασκαλίας που ακολουθεί. 

Αναλυτικά, συναντάμε στην βιβλιογραφία στον τομέα σχέσεων μαθητών- 

εκπαιδευτικών, να αποδίδουν στους/στις εκπαιδευτικούς τις ονομασίες 

«παιδαγωγός», «εμψυχωτής», «ψυχολόγος» και «δημοκράτης», οι οποίοι 

φανερώνουν τους ρόλους τους (Ντούσκας, 2007˙ Γεωργουλοπούλου χ.χ.). Ένας/Μία 

εκπαιδευτικός οφείλει να αγαπάει και να σέβεται όλους τους μαθητές του/ της. 

Πρέπει να τους βοηθάει να μεταβούν ομαλά από την οικογενειακή στη σχολική ζωή 

και να απομακρύνουν κάθε φόβο και ανασφάλεια που μπορεί να τους προκαλεί η νέα 

μετάβαση (Ντούσκας, 2007). Ανάμεσα στα καθήκοντά του/της είναι να συμβάλει 

στην ανακάλυψη της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, να ενισχύει τις 

προσπάθειες ακόμη και αν πράττουν λάθη και να τους ενθαρρύνει να συνεχίζουν. Να 

αναπτύσσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, οι οποίες θα μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι διακρίσεις βάσει φύλου, 

κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επιπέδου δεν είναι επιτρεπτές ούτε από τον 
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ίδιο/της ίδια ούτε από τους μαθητές, αλλά η ποικιλομορφία πρέπει να αποτελεί το 

έναυσμα για καινούργιες ιδέες και μία πολύπλευρη γνώση. Ευθύνη του/της είναι η 

δημιουργία ενός ζεστού και φιλικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενισχύει την 

επικοινωνία και την συνεργασία των μαθητών. Αρμόζει να δημιουργεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους μαθητές, να έχει πάντα χρόνο για αυτούς, να ακούει τα 

προβλήματα τους και να τους στηρίζει ψυχολογικά. Πρέπει να αποφεύγει την τεχνική 

της απειλής και να χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση, να είναι ψύχραιμος/η για να 

μπορέσει να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις που προκαλούν συγκρούσεις και 

τριβές. 

Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει καινούριους ρόλους σε 

επίπεδο οργάνωσης της δουλειάς του. Ο ίδιος/ η ίδια οφείλει να σχεδιάζει και να 

οργανώνει το μάθημα του/της με βάσει τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας. Πριν 

όμως από την παράδοση του/της πρέπει να προετοιμάζεται ολόπλευρα, να είναι 

καταρτισμένος/η για το πώς θα μεταδώσει την νέα γνώση, έχοντας υπόψη τις 

προηγούμενες γνώσεις και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Η νέα γνώση πρέπει να 

είναι συνδεδεμένη με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή ώστε να είναι οικεία 

στους μαθητές, να τους συναρπάσει και να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους να 

ασχοληθούν μαζί της (Κουμαράς, 2015). Πέρα, όμως, από τις γνώσεις που πρέπει να 

παρέχει, είναι ευθύνη του/της να μεταδώσει τις αξίες και την ηθική συμπεριφορά 

στους μαθητές του/της. Αυτό θα επιτευχθεί  λειτουργώντας ο ίδιος/η ίδια ως 

παράδειγμα προς μίμηση. 

Τέλος, στο τομέα των τεχνικών που εφαρμόζει, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να 

διεκπεραιώσει και τον διδακτικό του/της ρόλο, ανανεώνοντας τις διδακτικές και 

στρατηγικές τεχνικές που χρησιμοποιεί, προτρέποντας την συνεργατική διδασκαλία 

μεταξύ των μαθητών και επιδεικνύοντας ευελιξία κατά την οργάνωση του 

μαθήματος3. 

3 Ενδεικτικά, κατά την έναρξη της σχολικής χρόνιας πρέπει να ασχοληθεί με τον ετήσιο 

προγραμματισμό της ύλης και να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, την 

υλικοτεχνική δομή και τα καινοτόμα προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν (Ιορδανίδης, 2018). 

Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να γνωρίζει την χρήση όλων των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως 

χρήση φορητών υπολογιστών, διαδίκτυο και βίντεο προβολείς. Μέσω αυτών να υιοθετεί σύγχρονες και 

καινοτόμες ιδέες και τεχνικές διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την διάδραση μέσα στην 

τάξη καθώς όλοι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες (Παλαιγεωργίου, 2018).
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό συγκείμενο κρίνεται πολυδιάστατος και σημαντικός (Ντούσκας, 2007˙ 

Γεωργουλοπούλουχ.χ.˙ Μοδίτη, 2017˙  Ιορδανίδης, 2018). Πολυδιάστατος καθώς έχει 

να επιτελεί πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι καμιά φορά μπορεί να έρχονται σε 

σύγκρουση μεταξύ τους. Σημαντικός καθώς οι ενέργειές του/της έχουν πρώτον να 

κάνουν με έμψυχο- ανθρώπινο δυναμικό και κάθε μία από αυτές μπορεί να επηρεάσει 

την μόρφωση, το μέλλον ακόμη και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και 

δεύτερον μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο της κοινωνίας. 

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στους/στις εκπαιδευτικούς δεν θα πρέπει να 

αγνοούνται οι δυσκολίες τις οποίες συναντάει καθώς και τα προβλήματα λόγω 

οικονομικής και ηθικής κρίσης που βιώνει ο εκπαιδευτικός χώρος και κατ’ επέκταση 

και οι ίδιοι. Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στα επαγγέλματα κινδύνου, όπου το άγχος και 

η ψυχοσωματική κόπωση τους κατακλύζουν (Κουδιγκέλη, 2011). Δέχονται σκληρή 

κριτική για την σημερινή κατάσταση της νεολαίας ενώ ταυτόχρονα καταρρίπτεται η 

αυθεντία τους στο σύγχρονο σχολείο (Κουδιγκέλη, 2011). Το γραφειοκρατικό 

σύστημα διοίκησης σε συνδυασμό με την κυριαρχία της απομνημόνευσης ως τεχνική 

μάθησης, δεν τους/τις παρέχει την αυτονομία και ελευθερία που χρειάζονται για να 

εφαρμόσουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους με αποτέλεσμα την απαξίωση του σχολικού 

θεσμού από όλους/όλες τους/τις εμπλεκόμενους/μενες. Μέσα σε αυτή την δυσάρεστη 

κατάσταση προστίθενται και η έλλειψη πολιτικής από το Υπουργείο που θα στηρίξει 

το έργο τους και τους ίδιους/τις ίδιες. 

Επιπλέον, το σημερινό διαπολιτισμικό σχολείο δυσκολεύει τους/τις 

εκπαιδευτικούς να συντονίσουν τους μαθητές/τριες και να τους δώσει κίνητρα λόγω 

έλλειψης θεσμών επιμόρφωσης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας σε όλο το 

εκπαιδευτικό τους έργο. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί στον/στην εκπαιδευτικό μία 

αρνητική εικόνα για το σχολείο το οποίο σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση 

επιτείνει την μη ικανοποίηση τους από την εργασία (Κουδιγκέλη, 2011). Ο/η 

εκπαιδευτικός καλείται να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με το σύλλογο 

διδασκόντων, καθένας από τους/τις οποίους έχει την δική του/της προσωπικότητα και 

ιδιαιτερότητα. Τέλος, η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να εστιάσει πέρα 

από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, με 

τις οποίες τα άτομα, εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα ενδυναμωθούν ψυχολογικά 
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μετατρέποντάς τα σε λειτουργικά και ευτυχισμένα όντα, επιτείνει ακόμη περισσότερο 

τις δυσκολίες (Elias, Kress & Hunter, 2006). 

Καταλήγοντας, για να μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει σε όλα 

αυτά (ρόλοι και δυσκολίες), πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του/της στο σχολικό 

περιβάλλον και τις προσδοκίες του περιβάλλοντος από αυτόν. Οφείλει να αγαπά την 

δουλειά του/της, να είναι πλήρως καταρτισμένος/η, να έχει μια ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα και το σημαντικότερο να ευημερεί μέσα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Είναι σημαντικό, δηλαδή, να αποκτήσει νόημα ζωής, ώστε να ενισχυθεί 

με θετικά συναισθήματα. Η θετική ψυχολογία θα τον/την ενδυναμώσει ψυχολογικά 

και συναισθηματικά και θα διευρύνει τους ορίζοντες του/της προσδίδοντάς του/της 

νέους ρόλους. Η ίδια, θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός θετικού κλίματος, στο 

οποίο η δημιουργικότητα, η έμπνευση, η θετική αυτοεικόνα και η ψυχική 

ανθεκτικότητα θα κυριαρχούν.  Όπως αναφέρουν οι Day κ.α. (2007) αν επιθυμούμε 

εκπαιδευτικούς που είναι και μπορούν να γίνουν αποτελεσματικοί βοηθώντας στην 

πρόοδο της εκπαίδευσης και του κοινωνικού κόσμου οφείλουμε να λάβουμε υπόψη 

συναισθήματα που βιώνουν στην εργασία τους και την γενική τους ευημερία. 

3.2.2. Παράγοντες που διαμορφώνουν την ευημερία των εκπαιδευτικών

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να παρουσιαστούν και να μελετηθούν οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν την ευημερία των εκπαιδευτικών. Όπως ισχυρίζεται ο 

Coleman (2009 σ. 290) η σημασία της ευημερίας στο επάγγελμα του/της 

εκπαιδευτικού καθίσταται σαφής από το γεγονός ότι «δεν έχει νόημα να μελετάμε τη 

συναισθηματική υγεία των μαθητών σε ένα σχολείο ή του ίδιου του σχολείου χωρίς να 

παρακολουθούμε τη συναισθηματική υγεία του προσωπικού». Κατά τους Daniels και 

Strauss (2010, σ. 1385) «οι δάσκαλοι και η ψυχική τους υγεία και ευημερία πρέπει να 

έχουν μεγάλη σημασία δεδομένου ότι εκπαιδεύουν το έθνος». Αβίαστα, λοιπόν, 

συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι η ανακάλυψη των διαμορφωτικών παραγόντων 

αποτελεί το κλειδί για την κατάκτηση της ευημερίας. 

Αρχικά, μία ενδιαφέρουσα και αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια 

προσδιορισμού των παραγόντων που διαμορφώνουν την ευημερία των εκπαιδευτικών 

την συναντάμε στο Οικολογικό Μοντέλο του Bronfrenbrenner (1979). Το μοντέλο 

αυτό, αντικατοπτρίζει τον κοινωνικό- πολιτισμικό κόσμο ενός/ μίας εκπαιδευτικού 

και τις επιρροές που καθορίζουν την ανάπτυξη και εξέλιξή του/της, βάσει πέντε 
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συστημάτων που χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για τη διερεύνηση παραγόντων που 

επηρεάζουν τα συναισθήματα και την ευημερία των εκπαιδευτικών στα σχολικά 

περιβάλλοντα, ως εξής: 

1) το μικροσύστημα (microsystem): αναφέρεται ειδικά και ατομικά στον/στην 

εκπαιδευτικό και τη σχέση του/της με την τάξη, το σχολικό περιβάλλον και τους 

διάφορους παράγοντες που τον επηρεάζουν. 

2) το μεσοσύστημα (mesosystem): αποτελείται από τις αλληλεπιδράσεις που 

διαδραματίζονται στο μικροσύστημα, συμπεριλαμβανομένου τα περιβάλλοντα του 

σχολείου, της οικογένειας, των φίλων και των δικτύων,

 3) το εξωσύστημα (exosystem): περιλαμβάνει τις οργανωτικές, συστημικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες, στις οποίες ο/η 

εκπαιδευτικός δεν έχει άμεση αλληλεπίδραση αλλά μπορούν να τον/την επηρεάσουν 

με ποικίλα αποτελέσματα

 4) το μακροσύστημα (macrosystem): αναφέρεται στις αξίες, κοινωνικές 

πεποιθήσεις και νομοθετικές επιρροές που διαμορφώνουν την ευημερία του/της

 5) το χρονοσύστημα (chronosystem): προσδιορίζει την επίδραση του χρόνου 

στα γεγονότα, στις αποφάσεις και στις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα εντός του 

οικολογικού συστήματος και περιλαμβάνει αλλαγές ζωής για τους/τις εκπαιδευτικούς 

(McCallum et al., 2017)4.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το μοντέλο των Saaranen κ.α. (2006), το 

οποίο προσδιορίζει τις παραμέτρους που καθορίζουν την επαγγελματική ευημερία 

στο χώρο του σχολείου και κατ’ επέκταση την καθημερινότητα του/της 

εκπαιδευτικού. Οι παράμετροι είναι οι ακόλουθοι: 1) οι εργασιακές συνθήκες 

(working conditions), 2) ο φόρτος εργασίας (Worker and Work), 3) η εργασιακή 

κοινότητα (Working Community) και 4) η επαγγελματική ικανότητα (Professional 

Competence) και οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Ειδικότερα, οι εργασιακές 

συνθήκες αναφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον και στις υλικοτεχνικές υποδομές 

4Το παραπάνω μοντέλο το συναντάμε σε αρκετές μετέπειτα έρευνες (π.χ. Price & McCallum, 2015), το 
οποίο οι ερευνητές/τριες χρησιμοποιούν ως έναυσμα και βάση για την διερεύνηση πιο ολιστικών 
προσεγγίσεων για την ευημερία. 
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και εξοπλισμούς, όπως υπολογιστές που χρειάζεται ο/η εκπαιδευτικός για να 

μπορέσει να αποδώσει το μέγιστο στην διδασκαλία του/της. Κατά την άποψη πολλών 

ερευνητών (Hallinger, 2003˙ Hoy & Miskel, 2005 στο Καλτσή, 2013) οι συνθήκες 

εργασίας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία του/της εργαζόμενου 

εκπαιδευτικού. Η παράμετρος του φόρτου εργασίας περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις 

και τα καθήκοντα που έχει ο/η εκπαιδευτικός. Το μέγεθος του φόρτου εργασίας 

επηρεάζεται από το μέγεθος των τάξεων, τον αριθμό των μαθητών, την βαθμίδα 

εκπαίδευσης, την δουλειά που αναλαμβάνει για το σπίτι και τα καθήκοντα εκτός της 

διδασκαλίας. 

Στην εργασιακή κοινότητα εντάσσονται εκείνες οι παράμετροι που 

καθορίζουν την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, τις απαιτήσεις που έχει ο ρόλος 

του/της εκπαιδευτικού και οι προσδοκίες που αναμένονται από αυτόν/αυτήν. Ακόμη, 

περιλαμβάνεται η κοινωνική υποστήριξη από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς 

φορείς, ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η σχολική μονάδα και το στυλ ηγεσίας 

του/της διευθυντή/ντριας που είναι υπεύθυνος/η για την διαμόρφωση της σχολικής 

ατμόσφαιρας (Saarannen et al., 2006). Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας είναι 

καθοριστικής σημασίας καθώς ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η φροντίδα και η 

υποστήριξη που θα παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς του αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες για την ικανοποίηση και απόδοση τους (Goleman 1995˙ Sackney et al., 

2000). Η τελευταία διάσταση που επηρεάζει την ευημερία των εκπαιδευτικών είναι η 

επαγγελματική ικανότητα. Η έννοια αναφέρεται στην δυνατότητα του/της 

εκπαιδευτικού να βελτιώνει τις δεξιότητές του, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να 

ενεργεί ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Τέλος, θα συνεργάζεται 

ενεργά ξεπερνώντας τις δυσκολίες και θα βιώνει θετικά συναισθήματα μέσα από την 

εργασία του/της.

Εκτός, από τους παράγοντες που αναπτύχθηκαν στα παραπάνω μοντέλα και 

τα συναντάμε συχνά στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν μερικοί ακόμη παράγοντες 

που δρουν καταλυτικά. Ένας από αυτούς είναι οι πολιτικά και κοινωνικά ιδεολογικές 

απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια πολλές 

φορές τα πιστεύω και τα θέλω των εκπαιδευτικών έρχονται σε αντίθεση με τον 

ατομικισμό και τις ιδέες της Πολιτείας με αποτέλεσμα να προκαλείται μία σύγχυση 

στους/στις εκπαιδευτικούς. Για αυτό, όπως επισημαίνουν οι Fitch κ.α. (2017) οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τις δικές τους 
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ανάγκες και προσδοκίες σε συγκεκριμένους παράγοντες και απαιτήσεις του σχολείου. 

Επιπρόσθετα, κατά τους Van Petegem κ.α. (2005) τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

ίδιων των εκπαιδευτικών καθορίζουν εξίσου την ευημερία τους. Οι ίδιοι πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από συναισθηματική σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και 

ανθεκτικότητα ώστε να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και τα προβλήματα και να τα 

αντιμετωπίζουν (Bermejo-Toro et al. 2016). Χαρακτηριστικά όπως η αυτογνωσία, η 

δημιουργικότητα και η αυτονομία σχετικά με τη λήψη αποφάσεων αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την εξασφάλιση της ευημερίας (UNESCO, 2005˙ Fitch et al., 2017). Η 

δυνατότητα του/της εκπαιδευτικού να πάρει πρωτοβουλίες, να αυτενεργήσει, να 

ενθαρρυνθεί και να συνεργαστεί με τον διευθυντή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί 

ουσιώδη παράγοντα για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου, την επαγγελματική 

του/της ικανότητα και γενικότερα την ευημερία του/της (Αναστασόπουλος, 2018).

Ολοκληρώνοντας, οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ευημερία των 

εκπαιδευτικών είναι ποικίλοι (οργανωσιακοί και ατομικοί) και οι συνέπειες τους στην 

εκπαίδευση και στους/στις ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς σημαντικοί. Με βάση 

τα όσα αναφέρθηκαν, η ευημερία των εκπαιδευτικών οφείλει να αποτελεί μέλημα 

όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων του 21ου αιώνα καθώς οι εκπαιδευτικοί 

διευκολύνουν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διδασκαλία. Η ευημερία τους δεν 

είναι απλώς φιλοδοξία, αλλά προϋπόθεση για την επίτευξη της εκπαιδευτικής 

ποιότητας (VanPetegem et al., 2005˙ Day et al., 2007˙ Fitch et al., 2017).

3.2.3. Οφέλη και προεκτάσεις

Κάνοντας μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρούμε τα οφέλη και οι 

προεκτάσεις της ευημερίας να αποδίδονται με τους όρους της επαγγελματικής 

δέσμευσης, ικανοποίησης, απόδοσης και ψυχολογικής – εργασιακής ροής. Παρακάτω 

ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση και ανάλυσή τους.  

 Επαγγελματική Δέσμευση

Η επαγγελματική δέσμευση (work engagement, employee engagement, job 

engagement) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Kahn (1990) ως οποίος την 

αποδίδει ως προσωπική δέσμευση (personal engagement). Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

επαγγελματική δέσμευση αναφέρεται στην ικανότητα των εργαζομένων να 

αξιοποιούν τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους στους ρόλους που αναλαμβάνουν 

στο πλαίσιο της εργασίας τόσο νοητικά, σωματικά και συναισθηματικά (Kahn, 1990). 
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Ακόμη, μπορεί να αποδοθεί ως η αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης που βιώνει 

ο/η εργαζόμενος από την εργασία του/της και προσδιορίζεται από τρεις έννοιες: την 

ενεργητικότητα (vigor), την αφοσίωση (dedication) και την προσήλωση (absorption) 

(Ηλιοπούλου, 2013˙ Bermejo-Toro et al., 2016). Συγκεκριμένα, η ενεργητικότητα 

αναφέρεται στην προσαρμοστικότητα που επιδεικνύει ο/η εργαζόμενος, δηλαδή στην 

προσπάθεια του/της να επενδύσει όλες τις δυνάμεις του/της στην εργασία και να μην 

πτοείται από τις αντιξοότητες. Η αφοσίωση περιλαμβάνει την εμπλοκή του/της 

εργαζομένου στην εργασία και την εκδήλωση συναισθημάτων όπως ο ενθουσιασμός, 

η έμπνευση και η υπερηφάνεια. Η προσήλωση υποδηλώνει την εντατική προσοχή που 

δίνει ο/η εργαζόμενος κατά την διεκπεραίωση των εργασιακών του/της καθηκόντων. 

Με άλλα λόγια, όπως διατυπώνεται από τους Harter κ.α. (2002 στο Ηλιοπούλου, 

2013 σ. 19) «η επαγγελματική δέσμευση αναφέρεται στην εμπλοκή, στην ικανοποίηση 

και στον ενθουσιασμό που βιώνει το άτομο για την εργασία του» και περιλαμβάνει ένα 

ενεργητικό συστατικό συμπεριφοράς (ενεργητικότητα), ένα συναισθηματικό στοιχείο 

(αφοσίωση) και μια γνωστική συνιστώσα (προσήλωση) (Salanova & Schaufeli, 

2009).

Τέλος, η επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει 

την αποδοτικότητα τους, το αν θα απουσιάζουν ή όχι από τα εργασιακά τους 

καθήκοντα, το αν θα αισθάνονται εξαντλημένοι από την εργασία τους, ακόμη και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τις δυνατότητες των μαθητών τους (Αναστασόπουλος, 

2018). 

 Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Η επαγγελματική ικανοποίηση (job satisfaction) αποτελεί μία πολυδιάστατη 

έννοια που απαρτίζεται από πολλές διαστάσεις και έχει συνδεθεί με την εργασία. 

Σύμφωνα με τον Locke (1996) και τους Dawis και Lofquist (1998 στο Ηλιοπούλου, 

2013) η επαγγελματική ικανοποίηση αποδίδεται ως τα συναισθήματα και οι 

ευχάριστες καταστάσεις που βιώνει ο/η εργαζόμενος όταν εκτιμάει ότι η εργασία 

ικανοποιεί και εκπληρώνει τις εργασιακές του αξίες. Κατά τον Herzeberg (1987) η 

επαγγελματική ικανοποίηση καθορίζει από δύο παράγοντες: 1) τα κίνητρα 

(motivators) που περικλείουν στοιχεία της εργασίας όπως είναι η αναγνώριση, η 

υπευθυνότητα και η προαγωγή και 2) τους παράγοντες υγιεινής (Hygiene) που 

περιλαμβάνουν τις σχέσεις με τους συναδέλφους, την διοίκηση, την ηγεσία, τις 

χρηματικές απολαβές και την ασφάλεια. 
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Πιο ειδικά, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται 

στον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό που έχει ο/η εκπαιδευτικός με το επάγγελμα 

του/της, όταν αντιλαμβάνεται ότι η εργασία ικανοποιεί τις προσδοκίες του/της. Όταν 

οι ίδιοι/ίδιες σημειώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης τότε συμμετέχουν με 

ενθουσιασμό στην εκπαιδευτική διαδικασία, σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα, 

εκπληρώνουν τους στόχους της εκπαίδευσης και συμβάλλουν σε μία ποιοτικότερη 

εκπαίδευση (Demirtas, 2010˙ Klassen & Chiu, 2010).

 Εργασιακή Απόδοση

Η εργασιακή απόδοση (job performance) περιλαμβάνει τις συμπεριφορές 

εκείνες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και της 

εργασίας. Σύμφωνα με την Λεμονάκη (2017) η εργασιακή απόδοση αναφέρεται στον 

τρόπο που ο/η εργαζόμενος επιτελεί την εργασία που του ανατέθηκε καθώς και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από όλη αυτή την προσπάθεια. Η ίδια, προσθέτει ότι 

η απόδοση μπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους: 1) την απόδοση εντός ρόλου (in- role) 

και 2) την απόδοση εκτός ρόλου (extra- role). Αναλυτικά, η απόδοση εντός ρόλου 

αναφέρεται στις δυνατότητες και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο/η εργαζόμενος 

όπως δίνονται στην περιγραφή της εργασίας και επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. 

Τέτοιοι είναι οι στόχοι και οι εργασιακές απαιτήσεις του οργανισμού. Ενώ, η 

απόδοση εκτός ρόλου αναφέρεται σε ενέργειες που δεν περιγράφονται στην θέση 

εργασίας αλλά συμβάλλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων της. Τέτοιες είναι οι 

σχέσεις με τους συναδέλφους και η αποφυγή συγκρούσεων. 

 Εργασιακή Ροή

Η εργασιακή ροή (job flow) ως όρος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον 

Csikszentmihalyi (1975). Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργασιακή ροή αναφέρεται στην 

κατάσταση κατά την οποία ο/η εργαζόμενος είναι πλήρως απορροφημένος/η και 

συγκεντρωμένος/η στην εργασία του/της. Βιώνει συναισθήματα που είναι θετικά, 

ενεργά και έχουν κατεύθυνση τον σκοπό της ροής (Αναστασόπουλος, 2018). Γίνεται 

ένα με την εργασία του/της, χωρίς να παρακινείται από χρηματικές απολαβές και 

επίτευξη στόχων, καθώς κινητήριο έναυσμα είναι η ίδια η εργασία που λειτουργεί ως 

συνεχής πρόκληση. Ακόμη, η εργασιακή ροή χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: 1) 

την προσήλωση (absorption), 2) την εργασιακή ευχαρίστηση (work enjoyment) και 3) 

το ενδογενές κίνητρο εργασίας (intrinsic work motivation). Συγκεκριμένα, η 

προσήλωση αφορά την απορρόφηση του/της εργαζομένου από την εργασία του/της, 
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ξεχνώντας οτιδήποτε διαδραματίζεται γύρω του/της π.χ. ο χρόνος. Η εργασιακή 

ευχαρίστηση αναφέρεται στα θετικά συναισθήματα που βιώνει ο/η εργαζόμενος και 

στην θετική κρίση για την ποιότητα της επαγγελματικής του ζωής. Τέλος, το 

ενδογενές κίνητρο εργασίας αφορά την ανάγκη που παρακινεί τον/την εργαζόμενο να 

αναλάβει μία εργασία έχοντας ως σκοπό να βιώσει θετικά συναισθήματα και 

ικανοποίηση από την επιτυχή ολοκλήρωσή της (Salanova, et al., 2006). 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών και οι 

προεκτάσεις της είναι θεμελιώδους σημασίας για την ευημερία και την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Day et al., 2007). Η κατανόηση, επομένως, 

των προτερημάτων που προκύπτουν από την ευημερία θα μπορούσε να δώσει στα 

σχολεία τη δυνατότητα να αναλάβουν δράσεις για να επιτύχουν μια ποιοτικότερη 

εκπαίδευση.

3.3. Συναφείς έρευνες

 Έρευνες στην Ελλάδα

Οι έρευνες που έχουν λάβει χώρα σε σχέση με την ευημερία των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Ελλαδικό χώρο είναι αρκετά περιορισμένες. Η 

πλειοψηφία των ερευνών αυτών επικεντρώνονται και διερευνούν διάφορες εκφάνσεις 

της ευημερίας, όπως η επαγγελματική ικανοποίηση, η εργασιακή δέσμευση και όχι 

αυτού καθεαυτού την έννοια της ευημερίας. Ακόμη, ελάχιστες (5 στον αριθμό), που 

διερευνούν τη ευημερία των εκπαιδευτικών, εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην 

βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εντάσσονται όλες στο είδος των 

ποσοτικών ερευνών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συναντάμε τρεις έρευνες οι 

οποίες έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών. 

Η Λουκοπούλου (2015), διεξήγαγε μία έρευνα επισκόπησης ανάμεσα σε 

μόνιμους και αναπληρωτές δασκάλους, με σκοπό να συγκρίνει το βαθμό ευημερίας 

που βιώνει κάθε ομάδα, την στήριξη που λαμβάνει και την επίδραση που μπορεί να 

ασκεί το άγχος στον εργασιακό τους βίο και γενικότερα στην ευημερία τους. Η 

έρευνα της έδειξε ότι το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν 

την ευημερία. Σε αυτά εντάσσονται και η στήριξη που λαμβάνουν από το 

οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον, καθώς και τα στρεσογόνα γεγονότα. Η 

έρευνα κατέληξε ότι οι αναπληρωτές/τριες σημειώνουν χαμηλότερη ευημερία από 
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τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς, και δεν αισθάνονται ικανοποίηση από την ζωή 

τους και το εργασιακό τους περιβάλλον. 

Η Σχοινιά (2016) σε έρευνα που διεξήγαγε, διερεύνησε το βαθμό ευημερίας 

των δασκάλων και τους παράγοντες που την καθορίζουν. Η ανάλυση της φανέρωσε 

ότι οι Έλληνες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί σημειώνουν υψηλό βαθμό ευημερίας, ενώ οι 

παράγοντες που επιδρούν στην ευημερία τους εντάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες. Αυτές είναι τα χαρακτηριστικά του/της ίδιου/ίδιας του/της εκπαιδευτικού 

και του/της διευθυντή/ντριας, το στυλ ηγεσίας του/της, οι σπουδές τους, οι σχέσεις με 

τους συναδέλφους και το κλίμα της σχολικής τάξης. 

Ο Αναστασόπουλος (2018) ερεύνησε την ευημερία των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με το σχολικό κλίμα, το στυλ ηγεσίας του/της σχολικού ηγέτη και διάφορες 

εκφάνσεις της όπως η επαγγελματική ικανοποίηση, δέσμευση και εξουθένωση.  Τα 

αποτελέσματα του αναδεικνύουν, όπως και στην έρευνα της Σχοινιά (2016) ότι οι 

εκπαιδευτικοί σημειώνουν υψηλά επίπεδα ευημερίας. Οι βασικότεροι παράγοντες που 

την ενισχύουν είναι το θετικό σχολικό κλίμα και ο δημοκρατικός τύπος ηγεσίας. 

 Έρευνες στο διεθνή χώρο

Στον διεθνή χώρο οι έρευνες για την ευημερία των εκπαιδευτικών είναι 

περισσότερες και έχουν μελετηθεί διεξοδικά. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε εν 

συντομία τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως και εστιάζουν στην ευημερία 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αναλυτικά, οι Van Horn κ.α. (2004) μελέτησαν την ευημερία των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η έρευνά τους έδειξε ότι η 

ευημερία διαμορφώνεται από την ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, από 

την συναισθηματική τους εξάντληση αλλά και από τις υποχρεώσεις που καλούνται να 

αναλάβουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Εντοπίστηκε, ακόμη, ότι η επαγγελματική 

ευημερία σχετίζεται με τα κίνητρα, την φιλοδοξία, τα επιτεύγματα και την αυτό- 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού.

Στο Queensland στην Αυστραλία, οι Pillay, Goddard και Wilss (2005) 

διεξήγαγαν μία έρευνα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διερευνώντας τόσο την ευημερία όσο και την 

επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση. Τα αποτελέσματα τους κατέδειξαν ότι 
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τα επιμορφωτικά προγράμματα συμβάλλουν θετικά και ενισχύουν την επαγγελματική 

ευημερία. Στο Βέλγιο, οι Aelterman κ.α. (2007) διερεύνησαν την ευημερία των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ίδιοι ανακάλυψαν 

ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Διαπίστωσαν ότι ο 

παράγοντας του σχολείου, δηλαδή η υποστήριξη που λαμβάνουν από τον/την 

διευθυντή/ντρια, τους/τις συναδέλφους και την μάθηση διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ευημερία των εκπαιδευτικών και σχετίζεται με την σχολική κουλτούρα. 

Στην Φιλανδία, οι Konu, Vintanen και Lintonen (2010) μελέτησαν την 

ευημερία των εκπαιδευτικών σε διάφορους τύπους σχολείων. Από την έρευνά τους 

διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνουν υψηλότερη 

αίσθηση ευημερίας από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας. Σε σχέση με το φύλο, 

οι άντρες εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευημερία από τις γυναίκες, 

ενώ σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τις ώρες εργασίας, οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευημερία από τους εκπαιδευτικούς 

ορισμένου χρόνου. Ακόμη, η ευημερία των εκπαιδευτικών σε ενιαία σχολεία είναι 

χαμηλή καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν επαρκή βοήθεια και ίση μεταχείριση 

από τον διευθυντή, ούτε έχουν την δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Οι Burns και Machin (2013) πραγματοποίησαν μία έρευνα διερευνώντας αν η 

γεωγραφική θέση του σχολείου και το σχολικό κλίμα επηρεάζουν την ευημερία των 

Νορβηγών εκπαιδευτικών. Οι ίδιοι κατέληξαν ότι η θέση του σχολείου δεν επηρεάζει 

την επαγγελματική και ατομική ευημερία των εκπαιδευτικών, αλλά το σχολικό κλίμα 

αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που καθορίζει την ευημερία. Ακολουθούν ο 

φόρτος εργασίας, το μέγεθος των τάξεων, η συμπεριφορά των μαθητών, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και η ποιότητα των συναδελφικών 

σχέσεων. 

Στον Καναδά, η Collie (2014), στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, 

πραγματοποίησε τρεις έρευνες με σκοπό να μελετήσει την ευημερία και τα κίνητρα 

των εκπαιδευτικών. Στην πρώτη έρευνα, η ερευνήτρια μελέτησε τους παράγοντες 

ευημερίας των εκπαιδευτικών (επαγγελματική ευημερία, οργανωσιακή ευημερία και 

ευημερία των μαθητών) και τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι η ευημερία τους 

επηρεάζεται από στρεσογόνες καταστάσεις, από την ικανοποίηση που λαμβάνουν 

από την εργασία και από την προσωπική ανάπτυξη. Η δεύτερη έρευνα εφαρμόζοντας 
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ένα μοντέλο για την ευημερία των εκπαιδευτικών έδειξε ότι το κίνητρο, η 

ικανοποίηση από την εργασία αλλά κυρίως η συναισθηματική οργανωσιακή 

δέσμευση αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την ευημερία. 

Η τρίτη και τελευταία έρευνα φανέρωσε ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών είναι 

σταθερή με την πάροδο του χρόνου, και πρόσθεσε τις έννοιες της αυτονομίας, της 

ικανότητας και της αυτό –αποτελεσματικότητας ως προβλεπτικούς παράγοντες της 

ευημερίας.

Τέλος, οι Acton και Glasgow (2015) διεξήγαγαν μία βιβλιογραφική έρευνα 

αναζητώντας όλες τις προηγούμενες έρευνες που διερευνούσαν την ευημερία των 

εκπαιδευτικών. Είχαν ως σκοπό να κατανοήσουν πως αποδίδεται η έννοια της 

ευημερίας, να εντοπίσουν τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ευημερία 

των εκπαιδευτικών και να αναζητήσουν τις συνέπειες των παραγόντων αυτών στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η έρευνα τους κατέληξε στην διατύπωση ενός γενικού 

ορισμού της ευημερίας και στον εντοπισμό τριών βασικών στοιχείων που 

διαμορφώνουν την ευημερία και επαναλαμβάνονται σε όλες τις έρευνες: την 

αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων στην διδασκαλία, τις εργασιακές 

σχέσεις και το σχολικό περιβάλλον. 

3.4. Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, μελετώντας το λόγο των 

εκπαιδευτικών, να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες/Ελληνίδες 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται και βιώνουν την έννοια 

της ευημερίας. Ακόμη, αποσκοπεί να διερευνήσει τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί 

προκύπτουν μέσα από το λόγο τους, αλλά και πως αυτοί, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν 

τον επαγγελματικό τους βίο. 

Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης για την έννοια της ευημερίας των 

εκπαιδευτικών και βάσει του σκοπού της έρευνας μας, προκύπτουν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα:

1. Πως γίνεται αντιληπτή και συγκροτείται η έννοια της ευημερίας από 

τους/τις εκπαιδευτικούς;

2. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ευημερούν;



55

3. Ποιες βασικές διαστάσεις της ευημερίας αναδεικνύονται στοκο λόγο 

των εκπαιδευτικών;

4. Ποιοι βασικοί παράγοντες ευημερίας αναδεικνύονται στο λόγο των 

εκπαιδευτικών;

5. Στο λόγο των εκπαιδευτικών, προκύπτει επίδραση των παραγόντων 

ευημερίας στις επαγγελματικές πρακτικές τους;

6. Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν;
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κεφάλαιο 4 - Μεθοδολογία

4.1. Συλλογή δεδομένων: Διαδικασία και τεχνικές/εργαλεία συλλογής 
δεδομένων

4.1.1. Ποιοτική Έρευνα

Η  έρευνα που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε στην παρούσα εργασία για να 

διερευνήσουμε τις διαστάσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ευημερία 

των εκπαιδευτικών είναι η ποιοτική. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008), οι ποιοτικές 

μέθοδοι κρίνονται ως καταλληλότερες στον κλάδο της εκπαίδευσης καθώς 

συμβάλλουν στην κατανόηση των φαινομένων που εκτυλίσσονται στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι. Επιδίωξή μας, ήταν αφενός να εκπονήσουμε μία λεπτομερούς μελέτη όπου 

μέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών να καλυφθούν πολλές πτυχές του αντικειμένου 

της έρευνάς μας και αφετέρου να συμπληρωθούν ή να ολοκληρωθούν έρευνες στην 

Ελλάδα, που μέχρι τώρα είχαν ποσοτικό χαρακτήρα. Επίσης, η ποιοτική προσέγγιση 

επιλέχτηκε γιατί η ερευνητική διαδικασία είναι αναδυόμενη, δυναμική και παρέχει 

ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν είναι οριστικός αλλά μπορεί να 

αλλάξει και να τροποποιηθεί ανάλογα με τα δεδομένα. Όπως αναφέρουν οι Ίσαρη και 

Πουρκός (2015) η ποιοτική έρευνα συνδέεται με την ανακάλυψη του απροσδόκητου. 

Ακόμη, η ποιοτική έρευνα έχει στόχο να αναλύσει, να κατανοήσει και να 

ερμηνεύσει τα κοινωνικά φαινόμενα, αναζητώντας απαντήσεις κυρίως στα 

ερωτήματα «πώς» και «γιατί», που απασχολούν και τη συγκεκριμένη έρευνα 

(Ιωσηφίδης, 2008). Ειδικότερα, διερευνώνται οι αναπαραστάσεις, οι αντιλήψεις και ο 

τρόπος με τον οποίο εκτυλίσσονται μέσα από το λόγο τα συναισθηματικά και 

συμβολικά δεδομένα καθώς και τα στοιχεία της συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχος, 

δεν είναι να περιγράψουμε μια συμπεριφορά ή στάση αλλά να την κατανοήσουμε 

ολιστικά. Με άλλα λόγια, κατά τους Ίσαρη και Πουρκό (2015) εξετάζουμε την 

εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που την συνθέτουν, δίνοντας 

έμφαση στο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται. 

Η ποιοτική έρευνα πλεονεκτεί από την αποφυγή a priori κρίσεων από τους/τις 

ερευνητές/τριες, και δίνει την δυνατότητα στον/στην ερευνητή/τρια να κατανοήσει 

καλύτερα τα παρατηρούμενα φαινόμενα, καθώς εκείνος/η αποτελεί το βασικό 
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εργαλείο που θα συλλέξει και θα αναλύσει τα δεδομένα. Ο/η ερευνητής/ντρια 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, παρατηρώντας 

και αναλύοντας τόσο τις απόψεις τους όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία (γλώσσα 

του σώματος) που υπάρχει κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). 

4.1.2. Εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων

Στην παρούσα έρευνα, ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχτηκε η πρόσωπο με πρόσωπο, 

ημι-δομημένη συνέντευξη (face to face, semi-structured interview). Αυτός ο τύπος 

συνέντευξης επιλέχτηκε καθώς παρέχει τη δυνατότητα αφενός να υπάρχει ένα 

δομημένο πλαίσιο με συγκεκριμένη θεματολογία και αφετέρου προσδίδει στον/στην 

ερευνητή/τρια την ευχέρεια να θέσει επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις στην πορεία 

της συνέντευξης, αν το κρίνει απαραίτητο (Bryman, 2004). Περαιτέρω, η συνέντευξη 

θεωρείται το κατάλληλο μέσο, εξαιτίας της ευελιξίας που προσφέρει κατά τη 

διεξαγωγή της, καθώς και λόγω της αμεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται 

ο/η συνεντευξιαζόμενος/η (King, 1999).

Πιο ειδικά, στις κοινωνικές επιστήμες, όπως η εκπαίδευση, η συνέντευξη 

αποτελεί ουσιώδης ερευνητική μέθοδος (Ιωσηφίδης, 2008). Είναι μία μορφή 

συνομιλίας, που έχει οργανωθεί και δομηθεί με ερωτήσεις και απαντήσεις (Mishler, 

1996). Κεντρικό ζήτημα, είναι να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα 

αντιλαμβάνονται και οργανώνουν με νόημα και εκφράζουν τις σκέψεις τους για τον 

εαυτό τους, το περιβάλλον και τις εμπειρίες τους. Οι κοινωνικές επιστήμες σε 

αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, εξετάζουν πως αυτή η κατανόηση και 

αντίληψη των ατόμων σχετίζεται με τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους συνθήκες 

(Mishler, 1996).

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, υιοθετούνται οι τέσσερις 

συνιστώσες αυτής της προσέγγισης όπως παρουσιάζονται από τον Mishler (1996, 

σ.14). Πρώτον, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση οι συνεντεύξεις είναι γλωσσικά 

συμβάντα. Δεύτερον, ο λόγος δομείται από κοινού με τους/τις συνεντευκτές και 

τους/τις ερωτώμενους/ες. Τρίτον, η ανάλυση και η ερμηνεία των συνεντεύξεων 

βασίζονται σε συγκεκριμένη θεωρία για το λόγο και το νόημα και τέλος, τα νοήματα 

των ερωτήσεων και απαντήσεων βασίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας. 
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Επίσης, πρέπει να επισημανθεί, ότι οι απαντήσεις της συνέντευξης εξαρτώνται 

από τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται η ερώτηση, από το ποιος/ποια την θέτει, 

κατά πόσο γίνεται κατανοητή από τον/την ερωτώμενο/η και γενικά από όλο το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται η συνέντευξη (Mishler, 1996). Σύμφωνα με 

τον Lazarsfeld (1935, οπ. αναφ. στο Mishler, 1996, σ. 47) «ο/η συνεντευκτής πρέπει 

να έχει την ικανότητα να χειρίζεται τις ερωτήσεις της συνέντευξης χαλαρά και ελεύθερα 

και να μπορεί να διατηρεί την ερώτηση σταθερή ως προς το νόημα της παρά ως προς τη 

διατύπωση της». 

Ολοκληρώνοντας, καθώς η ανάλυση λόγου θεωρεί τη συνέντευξη ως μια 

μορφή κοινωνικής διάδρασης, οι συνεντεύξεις μεταγράφηκαν με το τροποποιημένο 

σύστημα συμβόλων Jefferson (Potter & Wetherell, 2009˙ Μποζατζής & Δραγώνα, 

2011) και αναλύθηκαν τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις.

Το σχέδιο συνέντευξης εμπεριέχει 38 ερωτήσεις οι οποίες οργανώθηκαν σε 6 

ενότητες (βλ. παράρτημα, σ. 126). Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις 

γνωριμίας οι οποίες έλεγξαν «δημογραφικά» χαρακτηριστικά, που αφορούσαν το 

προφίλ των ερωτώμενων. Η δεύτερη ενότητα περιέχει ερωτήσεις για το πως 

κατανοούν οι εκπαιδευτικοί την έννοια της ευημερίας. Οι ερωτήσεις της τρίτης 

ενότητας ανίχνευαν τις αντιλήψεις των ίδιων για την προσωπική τους ευημερία και αν 

εκτιμούν ότι ευημερούν σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο. Οι ερωτήσεις της 

τέταρτης ενότητας εστίαζαν στην ευημερία του/της εκπαιδευτικού στο σχολικό χώρο, 

στις βασικές διαστάσεις της ευημερίας τους αλλά και σε ποιο βαθμό έκριναν ότι οι 

παράγοντες αυτοί επιδρούν στις επαγγελματικές πρακτικές τους. Οι ερωτήσεις της 

πέμπτης ενότητας επικεντρώνονταν στις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησαν 

οι εκπαιδευτικοί στην καριέρα τους. Η έκτη ενότητα περιλάμβανε μία ερώτηση 

σύνοψης για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους/τι νέους συναδέλφους και 

τους/τις μαθητές/τριες τους. 

4.1.3. Διαδικασία συλλογής ποιοτικών δεδομένων

Η έρευνα που εκπονήθηκε για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων ξεκίνησε τον 

Σεπτέμβριο του 2018 και για την διεξαγωγή της ελήφθησαν συνεντεύξεις από 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης. Αρχικά, 

πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική συνέντευξη από έναν γνωστό εκπαιδευτικό, ο οποίος 

είχε μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης (17 χρόνια προϋπηρεσίας). Στο 
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σημείο αυτό μετά την απομαγνητοφώνηση, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες δεν 

αρκούσαν και κατά συνέπεια έγιναν αλλαγές στον αρχικό ερευνητικό σχεδιασμό. 

Κατόπιν, διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις, οι οποίες ήταν ατομικές, πρόσωπο με 

πρόσωπο. Στην έρευνα, συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης οι 

οποίοι έλαβαν γνώση για το θέμα και τον σκοπό της έρευνας είτε μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας είτε με επιστολή που στάλθηκε από την ερευνήτρια. Η διάρκεια 

εξαγωγής των συνεντεύξεων κυμαίνονταν από 37 μέχρι 56 λεπτά. Ως προς τον χώρο 

διεξαγωγής, αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε στο σχολικό χώρο μετά το πέρας των 

μαθημάτων είτε σε καφετέρια της περιοχής. Ακόμα, διαβεβαιώθηκε η διατήρηση της 

ανωνυμίας και μη δημοσιοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων στα πλαίσια 

τήρησης της ερευνητικής δεοντολογίας. Όλες οι συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας 

μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη αυτών που 

έλαβαν μέρος σε αυτές. 

4.2. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η λεγόμενη «βολική» ή τυχαία 

δειγματοληψία (Cohen, Manion & Morrison, 2008) στην οποία επιλέγονται τα 

πλησιέστερα άτομα για να χρησιμεύσουν ως απαντούντες. Συγκεκριμένα, το δείγμα 

της έρευνας αποτελούνταν από 14 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονταν 

σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού Κοζάνης. Οι λόγοι που επιλέξαμε τους/τις 

συγκεκριμένους/ες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είναι βασισμένοι σε τρία κριτήρια. 

Πρώτον, επιλέξαμε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων, προκειμένου να υπάρχει ίση 

εκπροσώπηση των φύλων. Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν διαφορά στα 

χρόνια προϋπηρεσίας, ώστε να δούμε μέσα από το λόγο τους πως αντιλαμβάνονται 

και βιώνουν την ευημερία σε κάθε ομάδα. Τρίτον, επιλέξαμε εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές (πόλη, χωριό, κωμόπολη), προκειμένου να 

διαπιστωθούν τυχόν διαφορετικά βιώματα και αντιλήψεις της ευημερίας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το προφίλ του/της κάθε 

συμμετέχοντα/συμμετέχουσας  (βλ. Πίνακα 1 σ. 123): 

 Το Υποκ. 1 έχει 27 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Σπούδασε σε ΤΕΙ και 

μετέπειτα μπήκε με κατατακτήριες στην Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε 
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Εξομοίωση. Έχει εμπειρία από μονοθέσια και πολυθέσια σχολεία και αυτή τη 

χρονική στιγμή υπηρετεί σε χωριό του Νομού. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική 

θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 30 min και 24 sec. 

 Το Υποκ. 2 έχει 34 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται 20 

χρόνια στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σπούδασε στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία και έκανε εξομοίωση. Έχει εργαστεί μόνο σε πολυθέσια σχολεία σε 

χωριά του Δήμου Κοζάνης. Έχει διεκδικήσει διοικητική θέση και αυτή τη στιγμή 

κατέχει τη θέση του υποδιευθυντή. Η συνέντευξη διήρκεσε 33 min και 26sec. 

 Το Υποκ. 3 έχει 13 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται 1 χρόνο 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί σε μονοθέσια και πολυθέσια σχολεία και αυτή τη 

στιγμή υπηρετεί σε χωριό του Νομού. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η 

συνέντευξη διήρκεσε 37 min και 16 sec. 

 Το Υποκ. 4 έχει 21 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Σπούδασε Παιδαγωγική 

Ακαδημία, έκανε Εξομοίωση και κατέχει Μεταπτυχιακό. Έχει εμπειρία σε 

μονοθέσια και πολυθέσια σχολεία και τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται στην 

πόλη της Κοζάνης. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 

56 min και 51 sec. 

 Το Υποκ. 5 έχει 34 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 19 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε Εξομοίωση. Έχει εμπειρία από μονοθέσια και 

πολυθέσια σχολεία και τα τελευταία 19 χρόνια εργάζεται στην πόλη της Κοζάνης. 

Έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 37 min και 00 sec. 

 Το Υποκ. 6 έχει 30 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Σπούδασε στην Σχολή 

Νηπιαγωγών και μετά με κατατακτήριες μπήκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία και 

έκανε Εξομοίωση. Έχει εμπειρία μόνο από πολυθέσια σχολεία και τα τελευταία 

20 χρόνια εργάζεται σε σχολείο της πόλης. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. 

Η συνέντευξη διήρκεσε 38 min και 40 sec. 
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 Το Υποκ. 7 έχει 12 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται 1 χρόνο 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει εμπειρία από μονοθέσια σχολεία και αυτή τη 

στιγμή υπηρετεί στην πόλη της Κοζάνης. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η 

συνέντευξη διήρκεσε 37 min και 16 sec. 

 Το Υποκ. 8 έχει 27 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 22 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε Εξομοίωση. Έχει εμπειρία από ολιγοθέσια και 

πολυθέσια σχολεία. Τα τελευταία 22 χρόνια εργάζεται σε κωμόπολη του Νομού. 

Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 38 min και 40 sec. 

 Το Υποκ. 9 έχει 23 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 16 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία, έκανε Εξομοίωση και έπειτα πήρε δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ. 

Έχει εμπειρία από μονοθέσια και πολυθέσια σχολεία. Τα τελευταία 16 χρόνια 

εργάζεται σε κωμόπολη του Νομού. Δεν έχει διεκδικήσει διοικητική θέση. Η 

συνέντευξη διήρκεσε 38 min και 40 sec.

 Το Υποκ. 10 έχει 22 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται 19 

χρόνο στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει εμπειρία από μονοθέσια και ολιγοθέσια σχολεία. 

Αυτή τη στιγμή εργάζεται σε κωμόπολη της Κοζάνης. Δεν έχει διεκδικήσει 

διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 32 min και 33sec. 

 Το Υποκ. 11 έχει 24 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται 22 

χρόνο στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει εμπειρία από ολιγοθέσια και πολυθέσιο σχολεία. 

Αυτή τη στιγμή υπηρετεί σε κωμόπολη του Νομού. Δεν έχει διεκδικήσει 

διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκησε 34 min και 47sec. 

 Το Υποκ. 12 έχει 25 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε Εξομοίωση. Έχει εργαστεί μόνο σε πολυθέσια 

σχολεία και τα τελευταία 15 χρόνια υπηρετεί στην πόλη της Κοζάνης. Δεν έχει 

διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 39 min και 40 sec. 
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 Το Υποκ. 13 έχει 33 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 29 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε Εξομοίωση. Έχει εμπειρία μόνο σε ολιγοθέσια 

σχολεία και τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται σε χωριό του Νομού. Έχει 

διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 34 min και 33 sec. 

 Το Υποκ. 14 έχει 27 χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα τελευταία 26 χρόνια. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε Εξομοίωση. Έχει εμπειρία από μονοθέσια και 

πολυθέσια σχολεία. Τώρα υπηρετεί σε κωμόπολη του Νομού. Δεν έχει 

διεκδικήσει διοικητική θέση. Η συνέντευξη διήρκεσε 41 min και 08 sec. 

4.3. Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την ανάλυση λόγου για να επεξεργαστεί τα 

δεδομένα της όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την προσέγγιση της 

λογοψυχολογίας. Σκοπός της, είναι να μελετήσει αφενός το πως οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν το λόγο για να μετασχηματίσουν και να δημιουργήσουν ταυτότητες 

και αναπαραστάσεις της πραγματικότητας σε σχέση με την ευημερία και αφετέρου να 

αναλύσει τις συνέπειες αυτών των διαδικασιών στην κατασκευή της πραγματικότητας 

και της αλλαγής (Phillips & Jørgensen, 2009˙ Edwards & Potter, 2011).

Συγκεκριμένα, η ανάλυση υιοθετεί στοιχεία από το μοντέλο λόγο- δράσης των 

Edwards και Potter (1992), οι οποίοι εστιάζουν στην μικρό ανάλυση των πραγμάτων 

που επιτελεί η γλώσσα στο τοπικό της συγκείμενο, δηλαδή στα πλαίσια της 

συνομιλίας, δίνοντας έμφαση στις έννοιες της λειτουργίας, της μεταβλητότητας και 

της κατασκευής (Μποζατζής, 2011). Η έννοια των ερμηνευτικών ρεπερτορίων που 

αποτελούν συστάδες όρων, περιγραφών, πολιτισμικών και συνηθισμένων γραμμών 

επιχειρηματολογίας για τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση δράσεων και 

φαινομένων (Μποζατζής, 2011) δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση της παρούσας 

εργασίας. 

Αρχικά, για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων μας ακολουθήσαμε την 

παρακάτω διαδικασία. Πρώτον, αφού απομαγνητοφωνήσαμε προσεκτικά και 

καταγράψαμε τις συνεντεύξεις, κάναμε επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις όλων των 

δεδομένων, ώστε να αποκτήσουμε μια σχετικά ολοκληρωμένη αντίληψη και να 



63

κατανοήσουμε τις απόψεις του συμμετέχοντα. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μία 

κωδικοποίηση, όπου ο σκοπός μας δεν ήταν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα αλλά 

να συμπιέσουμε τον λόγο σε μικρότερα κομμάτια προκειμένου να μπορούμε να το 

χειριστούμε, ο σκοπός της ήταν πρακτικός και όχι αναλυτικός (Potter & Wetherell, 

2009). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κωδικοποίηση συμπεριλάμβανε όσο το 

δυνατόν περισσότερα στοιχεία, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες. Κατόπιν, 

αποδώσαμε σχόλια στο σύνολο των καταγραφών και τα ομαδοποιήσαμε με κριτήριο 

τους αρχικούς άξονες της συνέντευξης αλλά και ανεξαρτήτως αξόνων. Μετέπειτα, 

αναζητήσαμε μοτίβα στα δεδομένα. Τα μοτίβα αυτά μπορεί να εμφανίζονταν τόσο με 

την μορφή της μεταβλητότητας, που αφορά διαφορές στο περιεχόμενο και στη μορφή 

των αναφορών των ομιλούντων όσο και με την μορφή της συνέπειας, που 

περιλαμβάνει την αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών στις αναφορές (Potter & 

Wetherell, 2009). Αφού εντοπίστηκαν τα μοτίβα, σχηματίσαμε υποθέσεις σχετικά με 

τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα αυτά και ελέγξαμε τον τρόπο με τον οποίο 

κατασκευάστηκαν. Αναζητήσαμε ρητορικές στρατηγικές και γλωσσικά αποδεικτικά 

στοιχεία. Εστιάσαμε όχι μόνο στο τι λέγεται αλλά πως και γιατί κατασκευάζεται με 

αυτόν τον τρόπο (Potter & Wetherell, 2009). Τέλος, η επιλογή των αποσπασμάτων 

προς ανάλυση έγινε με βάση την περιεκτικότητά τους και την αντιπροσωπευτικότητα, 

την μικρή έκταση και τις εξαιρέσεις που ήταν άξιες λόγου. 
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Κεφάλαιο 5 - Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας

5.1. Αντίληψη της προσωπικής και επαγγελματικής ευημερίας

Η παρακάτω ανάλυση επικεντρώνεται στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που 

αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και δομούν την 

έννοια της ευημερίας του ατόμου και του εκπαιδευτικού ως εργαζομένου. Αρχικά, 

στην ερώτηση της ερευνήτριας για το πως αντιλαμβάνονται την ευημερία του 

ατόμου, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις, όπως είναι «η 

συναισθηματική πληρότητα», «η συνεχής βελτίωση», η «οικονομική άνεση», «η 

καλή οικογενειακή ζωή» και «η προσφορά – ανιδιοτέλεια». Η ποικιλία απόψεων 

επιβεβαιώνει ότι η ευημερία είναι μοναδική για το κάθε άτομο και ορίζεται ανάλογα 

με το κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και μεγαλώνει. Ωστόσο, 

μέσα από τις απαντήσεις αναδεικνύονται κάποια κοινωνικά και ιδεολογικά 

κατασκευάσματα σε σχέση με τους ρόλους των αντρών και των γυναικών οι οποίες 

κινητοποιούνται στις περιγραφές και στη λογοδοσία των συμμετεχόντων. Οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί μιλώντας για την ευημερία επικεντρώθηκαν περισσότερο στο 

συναισθηματικό και οικογενειακό κομμάτι ενώ οι άντρες εκπαιδευτικοί εστίαζαν την 

ευημερία με το οικονομικό παράγοντα. 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εργασιακή 

ευημερία, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παρουσιάζουν κοινές απόψεις 

αναφέροντας ότι η ευημερία του/της εκπαιδευτικού καθορίζεται πρωτίστως από την 

ευημερία των μαθητών/τριών. Με άλλα λόγια, κατά τη γνώμη τους η ευημερία 

συνδέεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ικανότητα των μαθητών/τριών να 

ενεργούν αυτόνομα. Ακόμη, προσθέτουν το «καλό εργασιακό κλίμα», «τις σχέσεις με 

τους συναδέλφους» και την επιθυμία για «αυτοβελτίωση». 

Το απόσπασμα που ακολουθεί ανήκει στο Υποκ. 4 η οποία αναφέρει ότι 

παλαιότερα πίστευε ότι η ευημερία αποδίδεται ως ευτυχία. Τώρα, όμως, επειδή 

διαβάζει ένα βιβλίο επισημαίνει ότι η άποψη της έχει αλλάξει και θεωρεί ότι η 

ευημερία είναι μία ευρεία έννοια. Την αποδίδει ως μία συνεχής βελτίωση, ως την 

ικανότητα του ατόμου να ζει την κάθε μέρα ξεχωριστά. Να βιώνει και τα θετικά και 

τα αρνητικά συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα να μπορεί το άτομο να διαχειρίζεται τα 

συναισθήματα αυτά προς όφελός του. 
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Απόσπασμα 1 (γραμμές 104-118)

Ε: Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια τη ευημερίας του ατόμου;

ΥΠΟΚ 4: Λοιπόν, αν με ρωτούσες μία εβδομάδα πριν θα σου έλεγα η ευτυχία. Διαβάζω 

όμως κάτι που μου έκανε να ανατρέψω τα δεδομένα. Η ευημερία σε μία ευρεία έννοια 

είναι η συνεχής βελτίωση, δηλαδή η καλή μέρα, δεν μπορεί κάθε μέρα η οποία 

επαναλαμβάνεται να θεωρηθεί καλή γιατί πλέον είναι μία ευθεία γραμμή. Ζεις μία μέρα 

με την μαρμότα σου όσο ευτυχισμένος και αν είσαι και το βιώνεις. Οπότε η ευημερία 

πρέπει να έχει εναλλαγές. Δεν μπορεί να έχεις μία κλιμάκωση της ευτυχίας σου. Θα έχει 

ups και downs συνεχώς, οπότε να βιώνεις έντονα τις μέρες σου. Δηλαδή αν κρατήσω τη 

μέρα από το ευημερία, το δεύτερο συνθετικό, θα έλεγα αυτό που έχω μότο στο facebook 

(.) don’t count the days, make the days count. Να μετράνε οι μέρες σου κάθε μέρα. Είτε 

είναι καλές είτε είναι κακές να σου αφήνουν κάτι. Να τις ζεις. Και τα γνωστά τα μότο 

δεν ξέρουμε αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, το θέμα είναι να υπάρχει η ζωή πριν το 

θάνατο και τέτοια. Οπότε η ευημερία για εμένα είναι αυτό(.) να ζεις γεμάτες μέρες με τα 

θετικά και τα αρνητικά του. Να βιώνεις και τα θετικά τα συναισθήματα και τα αρνητικά 

(.) Να μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι πάλι προς όφελός σου.

Το ΥΠΟΚ 4 αρχίζει το λόγο της με τον όρο «λοιπόν» δηλώνοντας μας ότι η 

πρόταση η οποία ξεκινάει έχει ένα λογικό συμπέρασμα. Μέσα από τον υποθετικό 

λόγο «αν με ρωτούσες μία εβδομάδα πριν θα σου έλεγα η ευτυχία» δηλώνει την 

αντίθεση ότι πριν λίγο καιρό νόμιζε ότι η ευημερία σημαίνει ευτυχία. Μας 

προϊδεάζει, δηλαδή, ότι η άποψη που θα ακολουθήσει θα είναι διαφορετική. Η 

αντίθεση αυτή, ενισχύεται παρακάτω και με τον όρο «όμως» και την εναλλαγή του 

χρόνου από παρατατικό σε ενεστώτα. Το ΥΠΟΚ 4 συνεχίζει λέγοντας ότι η άποψη 

της έχει αλλάξει από κάτι που διαβάζει αυτόν τον καιρό. Στο σημείο αυτό 

χρησιμοποιεί το τέχνασμα της επιβεβαίωσης «διαβάζω», προκειμένου να οδηγήσει 

τον/την ακροατή στην μη αμφισβήτηση του λόγου της και να γίνει πειστική (Edwards 

& Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Το ρήμα «ανατρέπει» προσδίδει μία έντονη χροιά 

στο βιβλίο που διάβασε υποδηλώνοντας ότι το βιβλίο αυτό έχει αλλάξει ριζικά την 

άποψη της. Έπειτα, παραθέτει τον ορισμό της ευημερίας με το τέχνασμα της 

ρητορικής επιχειρηματολογίας, χρησιμοποιεί δηλαδή προσεκτικά επιχειρήματα ώστε 

να προσδώσει στο λόγο της μία αίσθηση ορθολογισμού και ρεαλισμού (Edwards & 

Potter, 1992). Αναφέρει ότι η ευημερία είναι μία «ευρεία έννοια» που περιλαμβάνει 
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την «συνεχή βελτίωση» και την «καλή μέρα», ενώ ταυτόχρονα αναλύει τη σημασία 

της καλής μέρας. Αφού παραθέσει τα επιχειρήματα εισάγει με την λέξη «οπότε» ως 

λογικό συμπέρασμα τι πρέπει και τι δεν είναι η ευημερία «Οπότε η ευημερία πρέπει να 

έχει εναλλαγές. Δεν μπορεί να έχεις μία κλιμάκωση της ευτυχίας σου». Η χρήση του 

όρου «καλή μέρα» προέρχεται από τα δύο συνθετικά της λέξης ευημερίας (ευ = 

καλός + ημέρα).  Στο σημείο αυτό κάνει εναλλαγή από το α΄ ενικό πρόσωπο στο 

γ΄ενικό για να προσδώσει στο λόγο της αντικειμενικότητα. Συνεχίζει λέγοντας ότι 

ευημερία είναι να βιώσει κάποιος άσχημες στιγμές όσο ευτυχισμένος και αν είναι και 

να μπορεί να ανταπεξέλθει. Με την μεταφορική χρήση της λέξης «μαρμότας» κάνει 

το λόγο της πιο παραστατικό και εκφραστικό ενώ με την εναλλαγή σε β΄ενικό 

πρόσωπο επιχειρηματολογεί κάνοντας μέτοχο και τον ακροατή της κατάστασης και 

δίνοντας μια καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι είναι επιλογή του καθενός να ζει και να 

βιώνει έντονα τις μέρες του. Η χρήση των όρων «ζει» και «βιώνει» έχουν θετική 

χροιά και προσδίδει στους όρους την συνειδητή επιλογή. Κατόπιν, η ομιλήτρια 

(γραμμές 115- 117) χρησιμοποιεί το τέχνασμα της ομοφωνίας (Edwards & Potter, 

1992˙ Μποζατζής, 2011) όπου επικαλείται ρητά «δεν ξέρουμε αν υπάρχει ζωή μετά 

θάνατον, το θέμα είναι να υπάρχει η ζωή πριν το θάνατο» για να ενισχύσει την άποψη 

της για την ευημερία, να μην φανεί ότι αποτελεί μόνο προσωπικής άποψη αλλά όλου 

του κόσμου. Με το τέχνασμα αυτό οδηγεί τον ακροατή στην μη αμφισβήτηση του 

λόγου της, γίνεται πειστική και προσδίδει στο λόγο της ζωντάνια και 

παραστατικότητα. Τέλος, ολοκληρώνει τον λόγο της με μία σύνοψη «οπότε» του 

ορισμού της ευημερίας. Για το λόγο αυτό, νοηματοδοτεί τον όρο «ευημερία» με μία 

λίστα τριών μερών (Edwards & Potter, 1992) ότι ευημερία είναι «να ζεις γεμάτες 

μέρες με τα θετικά και τα αρνητικά», «να βιώνεις και τα θετικά τα συναισθήματα και τα 

αρνητικά» και «να μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι πάλι προς όφελός σου», δηλώνει ότι ο 

όρος συνδέεται με την ζωή, την συνειδητή επιλογή και την συνεχή μάθηση. Με την 

τεχνική αυτή προσπαθεί να κάνει πειστική την επιχειρηματολογία της, να φαίνεται 

λογική και αναμενόμενη και να θεωρείται ευρέως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη 

(Edwards & Potter, 1992, σ. 162). Τέλος, να αναφέρουμε ότι κάνει χρήση της α΄ 

προσωπικής αντωνυμίας «εμένα» που δηλώνει αμεσότητα και προβάλλει την 

προσωπική της άποψη αλλά στον ορισμό κάνει εναλλαγή σε β΄ ενικό πρόσωπο για να 

κάνει μέτοχο και τον ακροατή της κατάστασης (γραμμές 116-118). Σε όλο το λόγο 

της χρησιμοποιεί παροντικούς χρόνους, ενεργητική σύνταξη για να τονίσει το 

υποκείμενο της πράξης ενώ η έγκλιση που κυριαρχεί «να ζεις» είναι η υποτακτική 
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που προσδίδει στο λόγο της υποκειμενικό χαρακτήρα και δηλώνει την προτροπή και 

την επιθυμία για το τι απαιτείται για κάνει κάποιος για να βιώσει την ευημερία. 

Το παρακάτω απόσπασμα είναι από την συνέντευξη του ΥΠΟΚ 14 η οποία 

αναφέρει ότι η ευημερία είναι κάτι το υποκειμενικό και αφορά την καλή ζωή. Κατά 

την οπτική της, η ευημερία περιλαμβάνει την προσωπική, οικογενειακή και 

επαγγελματική ευτυχία. Μέσα στο λόγο της προβάλλει ότι η οικονομικές απολαβές 

εντάσσονται μέσα στον όρο της ευημερίας αλλά προσθέτει ότι για εκείνην δεν 

αποτελεί στόχος ζωής δίνοντας ως αιτιολογία ότι πότε το οικονομικό τους υπόβαθρο 

δεν βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα. 

Απόσπασμα 2 (γραμμές 46-51)

Ε: Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευημερίας του ατόμου;

ΥΠΟΚ 14: Ευημερεί σημαίνει ότι κάνει καλή ζωή. Αλλά και αυτό η καλή ζωή είναι 

υποκειμενικό (.) Εγώ θέλω να είμαι απλά ευτυχισμένη, καλά με τον εαυτό μου και με 

την οικογένειά μου και με την δουλειά μου. Αυτό για εμένα είναι η ευημερία. Τώρα τα 

πολλά λεφτά δεν τα είχαμε ποτέ. Σαν οικογένεια έτσι;, οπότε δεν νομίζω είναι ξέρω 

εγώ::στόχος ζωής να έχω πολλά λεφτά (.). Δεν με απασχολεί. 

Το ΥΠΟΚ 14 αρχίζει τον λόγο της με τον ορισμό της έννοιας λέγοντας ότι 

«ευημερία σημαίνει καλή ζωή». Νοηματοδοτεί την ευημερία με τον όρο «ζωή» που 

έχει θετική χροιά και τον ενισχύει με τον επιθετικό προσδιορισμό «καλή» 

υποδηλώνοντας ότι δεν αρκεί κάποιος απλώς να ζει, αλλά πρέπει η ζωή του να 

ξεχωρίζει θετικά. Η ίδια συνεχίζει τον λόγο της με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» 

για να δηλώσει αντίθεση στον γενικό ορισμό της και να προσθέσει στην έννοια της 

καλής ζωής το υποκειμενικό στοιχείο. Με άλλα λόγια, ο κάθε άνθρωπος ορίζει 

διαφορετικά την καλή ζωή ανάλογα με τα θέλω του και τους στόχους του. 

Επαναλαμβάνει την φράση «καλή ζωή» για επικοινωνιακούς λόγους προκειμένου να 

δώσει έμφαση. Στην γραμμή 47 κάνει χρήση του γενικού προσώπου για να κάνει το 

λόγο της αντικειμενικότερο και απρόσωπο ενώ στις γραμμές 48 -51 κάνει εναλλαγή 

σε α ενικό πρόσωπο και χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «εγώ», «εμένα» για να 

δηλώσει αμεσότητα και να προβάλλει την προσωπική της θέση. Με τη χρήση του 

ρήματος «θέλω» δηλώνει την επιθυμία της να είναι ευτυχισμένη και μας προϊδεάζει 

ότι ίσως δεν είναι πάντα εφικτό. Έπειτα, σηματοδοτεί τον όρο «ευτυχισμένη» με μία 
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λίστα τριών μερών «καλά με τον εαυτό μου»  και «με την οικογένειά μου» και «με την 

δουλειά μου» για να ενισχύει την πειστικότητα της επιχειρηματολογίας (Edwards & 

Potter, 1992, σ. 163) ενώ ολοκληρώνει τον λόγο της με ένα λογικό συμπέρασμα ότι 

αυτό για εκείνην σημαίνει ευημερία. Συνεχίζει με το χρονικό επίρρημα «τώρα» για να 

κάνει αναφορά στον οικονομικό παράγοντα. Με το τέχνασμα της ρητορικής 

επιχειρηματολογίας «τα πολλά λεφτά δεν τα είχαμε ποτέ. Σαν οικογένεια έτσι, οπότε 

δεν νομίζω είναι ξέρω εγώ στόχος ζωής να έχω πολλά λεφτά» προσδίδει στο λόγο της 

μία αίσθηση ρεαλισμού και ορθολογισμού. Με το ρήμα «δεν νομίζω» μειώνει την 

απολυτότητα της για τον οικονομικό παράγοντα, γεγονός που ενισχύεται και με την 

φράση «ξέρω εγώ» που λειτουργεί ως εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος 

(Edwards & Potter, 1992). Με την τεχνική αυτή προσπαθεί να αποποιηθεί ότι ο 

οικονομικός παράγοντας την απασχολεί και να αποτρέψει την υπονόμευση του 

ισχυρισμού της (Μποζατζής, 2011). Τέλος, με την φράση «δεν με απασχολεί» 

ενισχύει την άποψη της για να φανεί πειστική. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο λόγος της 

στην αρχή ήταν κατηγορηματικός (Phillips & Jorgensen, 2009 σ. 156) ενώ στο τέλος 

(γραμμές 51-52) με τους όρους «δεν νομίζω», «ξέρω εγώ» μειώνεται η απολυτότητά 

του. Επιλέγει να μιλήσει στο παρόν, χρήση χρόνου ενεστώτα και έγκλισης οριστικής 

για να δηλώσει το πραγματικό και αναμφισβήτητο. Χρησιμοποιεί μικροπερίοδο λόγο 

για να προσδώσει αμεσότητα και να εκφράσει τα επιχειρήματα της με σαφήνεια 

(Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το ΥΠΟΚ 5 για το πως αντιλαμβάνεται την 

έννοια της ευημερίας του/της εκπαιδευτικού. Ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα 

είδη ευημερίας. Το πρώτο συνδέει την ευημερία με μία διαρκή κατάσταση και την 

ψυχική διάθεση του/της εκπαιδευτικού η οποία προκαλείται από τις καλές σχέσεις με 

τους μαθητές. Το δεύτερο είδος αφορά την επιμόρφωση και την συνεχή εκπαιδευτική 

εξέλιξη και ενημέρωση η οποία είναι προσωπική υπόθεση και καθορίζεται από την 

επιθυμία του/της κάθε εκπαιδευτικού. Τέλος, η ευημερία συνδέεται με τις ισορροπίες 

στον εργασιακό χώρο και την καλή καθημερινή ρουτίνα μέσα σε αυτόν. 

Απόσπασμα 3 (γραμμές 62- 74)

Ε: Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευημερίας του εκπαιδευτικού;

ΥΠΟΚ 5: Η ευημερία του εκπαιδευτικού, δεν ξέρω για εμένα είναι διαρκής, σε σημείο 

χαζοχαρούμενο, δηλαδή έχω έρχομαι το πρωί λέω καλημέρα στα παιδιά και φτιάχνει η 
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διάθεσή μου. Αν έχεις καλές σχέσεις με τα παιδιά, θεωρώ εγώ, έτσι;, προσωπική μου 

άποψη, ότι::: ομορφαίνουν τη ζωή σου. Και όσο περνάνε τα χρόνια το καταλαβαίνω 

πιο πολύ αυτό. Ένα είδος ευημερίας είναι αυτό. Το άλλο είναι να μπορείς να τους 

προσφέρεις. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στην ζωή μου εκπαιδευτικά, ειδικά τα πρώτα 

χρόνια. Ας πούμε με δύο χρόνια φοίτηση πήγαμε άβγαλτοι στα σχολεία. Εκεί κάνεις 

λάθη, μαθαίνεις αρκεί να έχεις όρεξη να μάθεις(.) Αν βρεις ισορροπίες στη δουλειά 

αυτή και πας καλά με τα παιδιά, από μόνο του αυτό συνιστά ένα είδος χαράς, 

ευημερίας, ευτυχίας καθημερινά. Για εμένα ευημερία μου είναι να έχω καλή 

καθημερινή ρουτίνα (.). Αν είναι καθημερινά τα πράγματα καλά, με τους συναδέλφους, 

τους μαθητές είμαι και εγώ καλά. 

Το ΥΠΟΚ 5 στην αρχή του λόγου του αναφέρει ότι η ευημερία του 

εκπαιδευτικού είναι «διαρκής», συνδέεται με την επαφή με τους μαθητές και έχει 

αποτέλεσμα την αίσθηση μίας καλής ψυχικής και συναισθηματικής κατάστασης 

«φτιάχνει η διάθεση μου». Με τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας α΄προσώπου 

«για εμένα», παρέχει ένα κοντινό έρεισμα (Μποζατζής, 2011), δείχνοντας εξαρχής ότι 

είναι η προσωπική του άποψη και καθιστώντας τον εαυτό του υπόλογο. Στη συνέχεια, 

μετριάζει την άποψη του μέσα από τον όρο «δεν ξέρω» χρησιμοποιώντας το 

τέχνασμα της διαχείρισης διακυβεύματος για να αποτρέψει την υπονόμευση του 

ισχυρισμού του (Edwards & Potter, 1992). Ο ίδιος επισημαίνει ότι η ευημερία τον 

καθιστά «χαζοχαρούμενο», ένας όρος με σχήμα υπερβολής για να δώσει στο λόγο του 

ζωντάνια και έχοντας ως σκοπό να μεγιστοποιήσει την κατάσταση της χαράς. 

Νοηματοδοτεί τον όρο «χαζοχαρούμενο» με ζωντανή περιγραφή «δηλαδή έχω 

έρχομαι το πρωί λέω καλημέρα στα παιδιά και φτιάχνει η διάθεσή μου» για να 

δημιουργήσει μία αίσθηση πραγματικού και να κάνει το λόγο του αντικειμενικό 

(Μποζατζής, 2011). Με τη χρήση του υποθετικού λόγου (γραμμές 65-66) «αν έχεις 

καλές σχέσεις με τα παιδιά, θεωρώ εγώ, έτσι;, προσωπική μου άποψη, ότι... 

ομορφαίνουν τη ζωή σου», εκφράζει το πραγματικό αναφέροντας τις σχέσεις με τους 

μαθητές ως παράγοντα ευημερίας του εκπαιδευτικού. Στο στάδιο αυτό κάνει ξανά 

χρήση του κοντινού ερείσματος «θεωρώ εγώ, έτσι;, προσωπική μου άποψη» και 

ταυτόχρονα χρησιμοποιεί β΄ενικό προσώπου για να επιχειρηματολογήσει 

προκειμένου να επιτύχει πειστικότητα, ως κάτι που δεν αμφισβητείται εύκολα 

(Edwards & Potter, 1992) κάνοντας μέτοχο και τον ακροατή της κατάστασης και 

δίνοντας μια καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν καλές 
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σχέσεις με τους μαθητές αισθάνονται χαρά. Ενισχύει το λόγο του, με την αναφορά 

στην εμπειρία του και οδηγείται στο λογικό συμπέρασμα ότι αυτό είναι το ένα είδος 

ευημερίας. Κατόπιν, παραθέτει το δεύτερο είδος της ευημερίας που είναι η 

προσφορά. Το ΥΠΟΚ 5 αναφέρει ότι τα πρώτα χρόνια ως εκπαιδευτικός έκανε 

εκπαιδευτικά λάθη που τα αποδίδει με αρνητική κριτική στην διετή σχολή και στις 

γνώσεις που τους παρείχαν. Το α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει την τάση του να 

εντάξει τον εαυτό του στο σύνολο και να γίνει πειστικότερος. Χρησιμοποιεί 

υπερθετικό βαθμό «πάρα πολλά λάθη» για να εκφράσει ότι τα λάθη τα οποία έκανε 

βρίσκονται στον απόλυτο βαθμό, στοιχείο το οποίο ενισχύεται με τον όρο «άβγαλτοι» 

που έχει αρνητική χροιά, δίχως εμπειρία. Στη συνέχεια, μετριάζει την άποψη του ότι 

ο εκπαιδευτικός μαθαίνει από τα λάθη αρκεί να έχει όρεξη, εντάσσει δηλαδή το 

στοιχείο της θέλησης και προσωπικής επιλογής. Τέλος, κάνει μία σύνοψη όσον 

ανέφερε, με τη χρήση του υποθετικού λόγου, δίνοντας τον ορισμό της ευημερίας «αν 

βρεις ισορροπίες στη δουλειά αυτή και πας καλά με τα παιδιά, από μόνο του αυτό 

συνιστά ένα είδος χαράς, ευημερίας, ευτυχίας καθημερινά». Ο όρος «καθημερινά» 

δηλώνει ότι η ευημερία είναι μία μόνιμη κατάσταση. Αξίζει να αναφέρουμε την 

εναλλαγή από β΄ ενικό πρόσωπο σε α΄ ενικό για να προβάλλει την προσωπική του 

θέση και να προσθέτει στον ορισμό την «καλή καθημερινή ρουτίνα», δηλαδή ότι η 

ευημερία του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους 

και τους μαθητές. Η χρήση του υποθετικού λόγου (γραμμές 72-73) εκφράζει το 

πραγματικό. Σε όλο το απόσπασμα ο λόγος του ΥΠΟΚ 5 είναι κατηγορηματικός και 

επιλέγει παροντικούς χρόνους έγκλισης οριστικής για να δηλώσει το πραγματικό. 

Τέλος, η σύνταξή του είναι ενεργητική για να τονίσει το υποκείμενο της πράξης 

(Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

5.2. Βασικές διαστάσεις της ευημερίας του εκπαιδευτικού

Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις βασικές διαστάσεις της ευημερίας όπως 

προκύπτουν μέσα από τις περιγραφές και τη λογοδοσία των εκπαιδευτικών καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συζήτησης. Στην ανάλυση αναδεικνύονται οι διαστάσεις της 

«ψυχολογικής- συναισθηματικής», «οικογενειακής», «εργασιακής», «οικονομικής» 

και «προσωπικής ευημερίας». Η ποικιλία αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η 

ευημερία είναι μοναδική για τον/την κάθε/καθεμία εκπαιδευτικό και έχει διαφορετικό 

περιεχόμενο και σημασία ανάλογα με την κουλτούρα και το κοινωνικό- πολιτισμικό 

πλαίσιο της κοινωνίας στην οποία ζει (McCallum & Price, 2016). Ακόμη, ένας 
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εκπαιδευτικός, πρόσθεσε στην έννοια της ευημερίας την «τιμιότητα» και τη 

«δικαιοσύνη» προσδίδοντας της μία ηθική διάσταση και υποδηλώνοντας ότι το άτομο 

οφείλει να διακατέχεται από μία θετική συμπεριφορά. 

Το πρώτο απόσπασμα ανήκει στο ΥΠΟΚ 3, η οποία εκτιμάει ότι ευημερεί και 

είναι καλά μέσα στον εργασιακό χώρο. Επισημαίνει, ότι δεν συνδέει την 

επαγγελματική ευημερία με τις οικονομικές απολαβές (οικονομική ευημερία), αλλά 

για εκείνην η ευημερία περιλαμβάνει την δυνατότητα να ζει και να περνάει χρόνο με 

την οικογένεια της (οικογενειακή ευημερία), να είναι ξεκούραστη (σωματική 

ευημερία) και να έχει δύναμη να μπορεί να συνεχίσει παρακάτω (ψυχολογική 

ευημερία). 

Απόσπασμα 4 (γραμμές 137-145)

Ε: Πως θα χαρακτηρίζατε την δική σας συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση; 

Θεωρείτε ότι ευημερείτε;

ΥΠΟΚ 3: Ναι, ναι. Για αυτό και θα επέλεγα ξανά να κάνω την ίδια δουλειά. Γιατί σου 

είπα δεν με ενδιαφέρει να συνδέω την ευημερία στην δουλειά μου με χρήματα 

απολαβές, ως απολαβές ηθικές- ψυχολογικές και να περνάει κάθε μου μέρα 

αναίμακτα(.) Δηλαδή δεν θα με ενδιέφερε να βγάζω πολλά- πολλά λεφτά αλλά να 

τελειώνω την ημέρα και να μην έχω δει τον άντρα μου λόγω ωραρίου, να είμαι πτώμα 

από την κούραση, να μην μπορώ να δω το παιδί μου, να μην έχω δύναμη να συνεχίσω 

παρακάτω. Για εμένα αυτό είναι (.). Ήρεμα και καλά και λίγα. 

Το ΥΠΟΚ 3 ξεκινάει μέσα από την επανάληψη του όρου «ναι», έχοντας ως 

σκοπό να δώσει μία συναισθηματική φόρτιση και έμφαση στο λόγο της για να τονίσει 

ότι πραγματικά ευημερεί. Η ίδια ισχυροποιεί το λόγο της μέσα από το τέχνασμα της 

ρητορικής επιχειρηματολογίας (Edwards&Potter, 1992) «Ναι, ναι. Για αυτό και θα 

επέλεγα ξανά να κάνω την ίδια δουλειά» όπου παραθέτει ως επιχείρημα ότι η 

ευημερία που αισθάνεται είναι η αιτία που θα την οδηγούσε να επιλέξει ξανά την ίδια 

δουλειά. Ακόμη, με το τέχνασμα αυτό προσδίδει στο λόγο της μία λογικότητα και 

έναν ορθολογισμό που την κάνει πειστική (Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 

2011). Ο όρος «ξανά» που έχει θετική σημασία ενισχύει την επιχειρηματολογία της. 

Στη συνέχεια, στις γραμμές 139- 140 αιτιολογεί ότι «δεν την ενδιαφέρει», φράση που 

εκφράζει την αδιαφορία της, να συνδέει την επαγγελματική ευημερία και τα 
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συναισθήματα της με τις χρηματικές απολαβές και να βιώνει την καθημερινή 

ρουτίνα. Στο σημείο αυτό, εντάσσει και την έννοια της ηθικής στην ευημερία 

«απολαβές ηθικές- ψυχολογικές». Η επανάληψη της λέξης «απολαβές» 

χρησιμοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους για να δώσει έμφαση ενώ με τη χρήση 

του μεταφορικού όρου «αναίμακτα», που έχει αρνητική χροιά, εκφράζει μια 

δραματικότητα. Κατόπιν, στην γραμμή 142 με τον όρο «δηλαδή» επεξηγεί και 

επαναλαμβάνει ότι δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα, γεγονός που υποδηλώνει μία 

συναισθηματική φόρτιση και έμφαση στον οικονομικό παράγοντα, αλλά μετριάζει 

την άποψη της με την φράση «να βγάζω πολλά- πολλά λεφτά». Στο σημείο αυτό 

εκφράζεται η προσωπική της άποψη ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι σημαντικός 

για την ευημερία (οικονομική ευημερία) αλλά όχι ο κυριότερος. Το ΥΠΟΚ 3 

νοηματοδοτεί τις επιπτώσεις των χρηματικών απολαβών με μία λίστα τεσσάρων 

μερών με αρνητικές φράσεις (Edwards & Potter, 1992), να εργάζεται πολλές ώρες 

(επαγγελματική ευημερία) «να μην έχω δει τον άντρα μου λόγω ωραρίου, να έχει 

σωματική κούραση (σωματική ευημερία) «να είμαι πτώμα από την κούραση», να μην 

μπορεί να δει την οικογένειά της (οικογενειακή ευημερία) «να μην μπορώ να δω το 

παιδί μου», και να μην έχει δύναμη να ανταπεξέλθει (ψυχολογική ευημερία) «να μην 

έχω δύναμη να συνεχίσω παρακάτω».  Με το τέχνασμα αυτό, αποσκοπεί να 

δημιουργήσει την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου νοήματος και να επιτύχει 

πειστικότητα στην επιχειρηματολογίας της (Edwards & Potter, 1992˙ Μάλλιου, 

2017). Ολοκληρώνοντας το λόγο της, αφού έχει ακολουθήσει αντίστροφη πορεία, 

επεξηγεί τι δεν συμπεριλαμβάνει η έννοια της ευημερίας για να οδηγηθούμε λογικά 

στο τι περιλαμβάνει, έρχεται να δώσει συγκεκριμένα τις διαστάσεις της. Η ευημερία 

περιλαμβάνει την ψυχολογική ηρεμία «ήρεμα», την οικογενειακή και σωματική 

πληρότητα «καλά» καθώς και την οικονομική ανταπόκριση στις ανάγκες «λίγα». 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε όλο το απόσπασμα το ΥΠΟΚ 3 κάνει χρήση α΄ ενικού  

προσώπου και της προσωπικής αντωνυμίας «εμένα» για να δηλώσει αμεσότητα και 

να προβάλλει την προσωπική της θέση. Επιλέγει παροντικούς χρόνους, ενεστώτα, 

έγκλισης υποτακτικής για να δηλώσει την έντονη επιθυμία της, τι δεν θα ήθελε να 

περιλαμβάνει η ευημερία, ενώ χρησιμοποιεί οριστική έγκλιση στην τελευταία 

πρόταση για να δηλώσει το πραγματικό (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017).  

Τέλος, ο λόγος της είναι κατηγορηματικός και η σύνταξη που επιλέγει είναι 

ενεργητική για να τονίσει το υποκείμενο της πράξης (Χατζηνεοφύτου & 

Ροδοσθένους, 2017).  



Στο παρακάτω απόσπασμα το ΥΠΟΚ 9 στην προσπάθεια του να απαντήσει 

για τα στοιχεία της προσωπικότητας και τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού που συμβάλλουν στην ευημερία του, αναδεικνύει μερικές διαστάσεις 

της έννοιας. Κατά την γνώμη του, η ευημερία περιλαμβάνει την έννοια της 

εργατικότητας τόσο κυριολεκτικά (οικονομική ευημερία) όσο και μεταφορικά. 

Εργατικότητα με τον εαυτό (προσωπική ευημερία) και τα συναισθήματα 

(συναισθηματική ευημερία). Στο τέλος, εντάσσει στην ευημερία την έννοια της 

τιμιότητας δίνοντας της μία ηθική διάσταση. Αναφέρει ότι ηθικός εκπαιδευτικός είναι 

εκείνος που προσπαθεί να εξελίσσεται και να βελτιώνεται τόσο προσωπικά όσο και 

επαγγελματικά, εμφορούμενος από θετικές συμπεριφορές και ενέργειες και όχι 

εκμεταλλευόμενος τα δικαιώματα των άλλων.

Απόσπασμα 5 (γραμμές 96 -101)

Ε: Ποια στοιχεία της προσωπικότητας και ποια ατομικά χαρακτηριστικά θεωρείται ότι 

συμβάλλουν στην ευημερία του εκπαιδευτικού;

ΥΠΟΚ 9: Η εργατικότητα (.) Αν εργάζεται ο άλλος, θα ευημερήσει κάποια στιγμή. Όχι 

μόνο κυριολεκτικά αλλά να εργάζεται με τον εαυτό του, με τα συναισθήματα του, να 

προσπαθεί για το καλύτερο χωρίς να το βάζει κάτω και να πατάει επί πτωμάτων (.) Η 

τιμιότητα του (.). 

Το ΥΠΟΚ 9 αρχίζει το λόγο του αναφέροντας ότι η «εργατικότητα» αποτελεί 

στοιχείο της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού που θα συμβάλλει στην ευημερία 

του. Με τη χρήση του υποθετικού λόγου (γραμμή 96) «αν εργάζεται ο άλλος, θα 

ευημερήσει κάποια στιγμή», που δηλώνει το πραγματικό, ο ομιλητής επεξηγεί ότι αν 

εργάζεται το άτομο, θα ευημερήσει υπονοώντας την οικονομική διάσταση της 

ευημερίας.  Με τη φράση «κάποια στιγμή» μετριάζει την άποψη του, υποδηλώνοντας 

ότι το αποτέλεσμα της εργατικότητας και η βίωση της ευημερίας είναι χρονοβόρα 

διαδικασία και δεν επέρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Με το δίπολο «όχι μόνο», 

«αλλά» επεξηγεί ότι ο όρος της εργατικότητας έχει και κυριολεκτική και μεταφορική 

σημασία. Κατόπιν, νοηματοδοτεί την μεταφορική χρήση του όρου «εργατικότητα» με 

μία λίστα τριών μερών κάνοντας έμμεση αναφορά στις διαστάσεις και τα στοιχεία της 

ευημερίας (Edwards & Potter, 1992). Η εργατικότητα περιλαμβάνει την δουλειά με 

τον εαυτό (προσωπική ευημερία) «να εργάζεται με τον εαυτό του», την διαχείριση των 

συναισθημάτων (συναισθηματική ευημερία) «με τα συναισθήματα του» και τις 
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προσπάθειες για βελτίωση και εξέλιξη «να προσπαθεί για το καλύτερο». Με το 

τέχνασμα αυτό ο ομιλητής δημιουργεί την αίσθηση ολοκληρωμένου νοήματος και 

επιτυγχάνει πειστικότητα στην επιχειρηματολογία του (Edwards & Potter, 1992). 

Τέλος, το ΥΠΟΚ 9 μέσα από την φράση ««να προσπαθεί για το καλύτερο χωρίς να το 

βάζει κάτω και να πατάει επί πτωμάτων» εισάγει την ηθική διάσταση της ευημερίας. 

Κατά τον ίδιο, η ευημερία περιλαμβάνει την προσπάθεια του ατόμου να πετύχει το 

καλύτερο χωρίς να πτοείται από τα εμπόδια και να μην προσπαθεί να εξυπηρετήσει 

το συμφέρον του χωρίς να λογαριάζει τις ηθικές αξίες. Ολοκληρώνει το λόγο του με 

ξεκάθαρη- άμεση αναφορά στην έννοια της τιμιότητας και στην ηθική διάσταση της 

ευημερίας. Οι όροι «εργατικότητα» και «τιμιότητα» που περιλαμβάνονται στις 

διαστάσεις της ευημερίας έχουν θετική χροιά. Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε όλο το 

απόσπασμα ο ομιλητής κάνει χρήση γ΄ ενικό προσώπου για να προσδώσει στο λόγο 

του αντικειμενικότητα. Η σύνταξη του λόγου είναι απρόσωπη, αποστασιοποιημένη 

και διακρίνεται για την συνέπεια της. Επιλέγει παροντικούς χρόνους έγκλισης 

υποτακτικής για να δηλώσει το επιθυμητό και χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη γιατί 

σκοπός του είναι να τονίσει το υποκείμενο της πράξης (Χατζηνεοφύτου & 

Ροδοσθένους, 2017).

5.3. Διαμορφωτικοί παράγοντες της ευημερίας του εκπαιδευτικού

Η ακόλουθη ανάλυση εστιάζει στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που αφορούν 

τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ευημερία των εκπαιδευτικών. Αρχικά, 

ανακύπτει ό,τι κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών οι κυριότεροι παράγοντες 

ευημερίας είναι η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και η επικοινωνία με τους 

μαθητές και τους γονείς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι καλές εργασιακές σχέσεις βοηθούν 

στην συνεργασία και την ψυχική ηρεμία του/της εκπαιδευτικού, αν και επισημαίνουν 

ότι η συνεργασία περιορίζεται μόνο σε επίπεδο τμημάτων της ίδια τάξης. Σε σχέση με 

την επικοινωνία με τους μαθητές, αναδεικνύεται η οπτική ότι ενδυναμώνει 

ψυχολογικά τον/την εκπαιδευτικό, του/της δίνει κίνητρο να αποδίδει το μέγιστο ενώ η 

επικοινωνία με τους γονείς έχει διττό ρόλο. Πρώτον, μπορεί να συμβάλλει θετικά 

βοηθώντας τον/την εκπαιδευτικό να κατανοήσει τις ανάγκες και την ψυχοσύνθεση 

του/της κάθε μαθητή/τριας και δεύτερον, αρνητικά παρεμβαίνοντας στον ρόλο 

του/της δασκάλου/ας και μερικές φορές απαξιώνοντας τον. 
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Ακόμη, οι ίδιοι εντάσσουν στους διαμορφωτικούς παράγοντες το στυλ 

ηγεσίας του/της διευθυντή/τριας, το κλίμα της σχολικής μονάδας και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά. Επισημαίνουν ότι το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί ο/η 

διευθυντής/ντρια (αυταρχικός, δημοκρατικός, μετασχηματιστικός) διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο καθώς αναφέρουν ότι από εκείνον/ην εξαρτάται η εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, υπήρχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι τόνισαν ότι το στυλ 

ηγεσίας δεν μπορεί να επηρεάσει την ευημερία τους αν οι εργασιακές σχέσεις και η 

επικοινωνία είναι σε άριστο επίπεδο. Όσον αφορά το κλίμα της σχολικής μονάδας, 

κατέθεσαν ότι είναι εξίσωση των καλών εργασιακών σχέσεων και των σχέσεων με 

τον διευθυντή. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν αναφορά στα ατομικά 

χαρακτηριστικά (ειλικρίνεια, αγάπη, άγχος, εριστικός) και στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικής ταυτότητας που αναπτύσσεται με την πάροδο των χρόνων και την 

εμπειρία. Τέλος, στους δευτερεύοντες παράγοντες εντάσσονται τα χαρακτηριστικά 

της σχολικής μονάδας καθώς μπορούν να επηρεάσουν αφενός το έργο των 

εκπαιδευτικών αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό την ευημερία τους. 

Το απόσπασμα 6 που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό των διαμορφωτικών 

παραγόντων. Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΚ 10 θεωρεί ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ευημερία των εκπαιδευτικών είναι πρωτίστως οι καλές συναδελφικές σχέσεις 

και οι σχέσεις με τους γονείς. Η ίδια τονίζει και επαναλαμβάνει τον παράγοντα 

«γονέα» παρουσιάζοντας τον ως σημαντικό αν και επισημαίνει ότι όλα αυτά τα 

χρόνια οι σχέσεις με τους γονείς ήταν άψογες. Ακόμη, αναφέρει ότι η οικογενειακή 

ζωή και τα θέματα υγείας διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Τέλος, παραθέτει 

την άποψη ότι εκτός από τη θετική διάσταση, οι παράγοντες αυτοί επιδρούν αρνητικά 

στην ψυχολογική κατάσταση και στην επαγγελματική απόδοση του εκπαιδευτικού. 

Απόσπασμα 6 (γραμμές 178- 190)

Ε: Γενικά, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην ευημερία των 

εκπαιδευτικών;

ΥΠΟΚ 10: Η καλή σχέση με τους συναδέλφους πρώτα- πρώτα. Ε::: η καλή σχέση με 

τους γονείς, πάρα πολύ βασικό. Η ήρεμη οικογενειακή ζωή και αυτό είναι πολύ βασικό 

(.). Τα θέματα υγείας (.) Αλλά νομίζω αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες (.) Και η καλή 

σχέση με τους γονείς είναι πολύ βασικό. Αν οι γονείς επεμβαίνουν και κάνουν συνέχεια 
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παράπονα αυτό σε επηρεάζει (.) Σε στεναχωρεί, σε νευριάζει, ακόμη και αν συμπαθείς 

το παιδί είναι πιο εύκολο να σε κουράσει και να σε νευριάσει. Και όλο αυτό έχει 

επίπτωση στην απόδοση σου και στα άλλα παιδιά. Η γκρίνια φέρνει γκρίνια.

Ε: Όλα αυτά τα χρόνια πως ήταν η σχέση σας με τους γονείς;

ΥΠΟΚ 10: Πάρα πολύ καλή. Άψογη, δεν είχα ποτέ θέματα και μάλιστα με μερικούς έχω 

και πιο προσωπική σχέση λόγω κάποιων ιδιαίτερων θεμάτων των παιδιών, αλλά 

νομίζω όλα τα χρόνια δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα. 

Το ΥΠΟΚ 10 απαντάει αμέσως στην ερώτηση της ερευνήτριας, αναφέροντας 

ότι ο πρώτος παράγοντας ευημερίας είναι οι καλές συναδελφικές σχέσεις. Στο σημείο 

αυτό, διακρίνεται μία συναισθηματική φόρτιση η οποία γίνεται φανερή μέσα από τον 

διπλασιασμό του όρου «πρώτα – πρώτα». Η επανάληψη αυτή, χρησιμοποιείται και 

για επικοινωνιακούς λόγους, ώστε να δώσει έμφαση και αξία στον παράγοντα των 

συναδελφικών σχέσεων. Κατόπιν, με το σύνδεσμο «και» προσθέτει και τη σχέση με 

τους γονείς στους βασικούς παράγοντες, ενισχύοντας το λόγο της με την φράση 

«πολύ βασικό». Η χρήση του υπερθετικού βαθμού έχει σκοπό να δείξει ότι οι σχέσεις 

γονέων - εκπαιδευτικών, καθώς και τα συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται στον απόλυτο βαθμό. Επίσης, η ομιλήτρια προβάλλει την «ήρεμη 

οικογενειακή ζωή» και τα «θέματα υγείας» στους διαμορφωτικούς παράγοντες 

υπονοώντας πρώτον, ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον εκπαιδευτικό από τον 

άνθρωπο και δεύτερον ότι η οικογενειακή ζωή επηρεάζει την εργασιακή ζωή και το 

αντίστροφο. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ενώ στην αρχή του αποσπάσματος ο λόγος 

της ήταν κατηγορηματικός (Phillips & Jorgensen, 2009) στην συνέχεια με τον 

αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» και το ρήμα «νομίζω» μειώνει την απολυτότητά της. 

Ακόμη, παρουσιάζονται αντιφατικά μηνύματα καθώς στην γραμμή 178 με την 

παρατεταμένη εκφώνηση του επιφωνήματος «ε» το ΥΠΟΚ 10 δήλωσε την δυσκολία 

και την σκέψη για να παρουσιάσει τον δεύτερο παράγοντα (σχέσεις με τους γονείς) 

ενώ μετέπειτα παρατηρούμε ότι επαναλαμβάνει την φράση «και η καλή σχέση με τους 

γονείς είναι πολύ βασικό» για να δώσει έμφαση και να δηλώσει την συναισθηματική 

της φόρτιση. Με τη χρήση του υποθετικού λόγου «αν οι γονείς επεμβαίνουν και 

κάνουν συνέχεια παράπονα αυτό σε επηρεάζει» που δηλώνει το πραγματικό 

επισημαίνει ότι η παρέμβαση τον γονέων επηρεάζει αρνητικά τον εκπαιδευτικό. Στη 

συνέχεια, νοηματοδοτεί τον όρο «επηρεάζει» που έχει αρνητική χροιά, με μία λίστα 
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τριών μερών «σε στεναχωρεί», «σε νευριάζει» , ακόμη και «αν συμπαθείς το παιδί 

είναι πιο εύκολο να σε κουράσει και να σε νευριάσει». Με την τεχνική αυτή προσπαθεί 

να κάνει πειστική την επιχειρηματολογία της, να φαίνεται λογική και αναμενόμενη 

και να θεωρείται ευρέως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη (Edwards & Potter, 1992, σ. 

162). Ολοκληρώνοντας το λόγο, οδηγείται στο λογικό συμπέρασμα ότι η παρέμβαση 

των γονέων έχει επιπτώσεις και στην απόδοση του εκπαιδευτικού και στην ευημερία 

των μαθητών. Μέσα από το τέχνασμα της ρητορικής επιχειρηματολογίας προσδίδει 

στο λόγο της μία αίσθηση ρεαλισμού και ορθολογισμού (Edwards & Potter, 1992). 

Παρατηρούμε ότι η ομιλήτρια στην αρχή του αποσπάσματος (γραμμές 178 -181) 

χρησιμοποιεί γ΄ενικό πρόσωπο για να κάνει το λόγο της αντικειμενικότερο και στη 

συνέχεια (γραμμές 182- 185) κάνει εναλλαγή σε β΄ενικό πρόσωπο και χρήση της 

προσωπικής αντωνυμίας «σε» με σκοπό να κάνει μέτοχο τον ακροατή της 

κατάστασης και δίνοντας μια καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι η παρέμβαση των 

γονέων επηρεάζει όλους τους εκπαιδευτικούς. Στο σημείο αυτό, παρατηρείται το 

δεύτερο αντιφατικό μήνυμα καθώς η ομιλήτρια στην ερώτηση πως θα χαρακτήριζε 

τις σχέσεις με τους γονείς των μαθητών της απάντησε «άψογη» λέξη που δηλώνει τον 

απόλυτο βαθμό. Ταυτόχρονα, ενισχύει το λόγο της τονίζοντας ότι είχε «προσωπική 

σχέση» με τους γονείς δίνοντας ως αιτιολόγηση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.  

Τέλος, με τη χρήση του αντιθετικού συνδέσμου «αλλά» και του ρήματος «νομίζω» 

μειώνει την απολυτότητα της, γεγονός που ενισχύεται με την φράση «ιδιαίτερο 

πρόβλημα» που λειτουργεί ως «εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος» (Edwards & 

Potter, 1992) για να αποτρέψει την υπονόμευση του ισχυρισμού της. Στο απόσπασμα 

αυτό χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο για να προβάλλει την προσωπικής της θέσης. 

Συνοψίζοντας, και στα δύο αποσπάσματα η ομιλήτρια επιλέγει παροντικούς χρόνους 

έγκλισης οριστικής και ενεργητική σύνταξη για να τονίσει το υποκείμενο της πράξης 

(Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

Το απόσπασμα 7 ανήκει στο ΥΠΟΚ 8 ο οποίος προσθέτει στους 

διαμορφωτικούς παράγοντες ευημερίας την υλικοτεχνική υποδομή και το στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή. Ο ίδιος, χαρακτηρίζει το στυλ ηγεσίας του διευθυντή του ως 

αυταρχικό και αυστηρό και μετέπειτα μας αναλύει τη θετική και αρνητική συμβολή 

στην διαμόρφωση της ευημερίας του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την άποψή του, η 

θετική συμβολή περιλαμβάνει την ισότιμη μεταχείριση και στήριξη σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς σε περιόδους ανάγκης, ενώ η αρνητική σχετίζεται με την 
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απολυτότητα του διευθυντή και την μη ελευθέρια απόψεων των εκπαιδευτικών. Να 

σημειωθεί, ότι προβάλλει πρώτα την αρνητική διάσταση υποδηλώνοντας ότι έχει 

μεγαλύτερη επίδραση για εκείνον. 

Απόσπασμα 7 (γραμμές 168- 183)

Ε: Γενικά, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην ευημερία των 

εκπαιδευτικών;

ΥΠΟΚ 8: Η υλικοτεχνική υποδομή που την αναφέραμε, οι σχέσεις με το σύλλογο είναι 

σημαντικές αλλά και το να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον διευθυντή (.) Εγώ δεν 

μπορώ να συνεννοηθώ με τον διευθυντή που έχουμε τώρα. Είμαστε αντίθετοι σαν 

χαρακτήρες και είναι και αυτό ένα πρόβλημα. 

Ε: Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ ηγεσίας στο σχολείο σας;

ΥΠΟΚ 8: Αυταρχικός και πολύ αυστηρός με όλους. 

Ε: Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι συμβάλλει στην ευημερία των εκπαιδευτικών το στυλ 

ηγεσίας του; 

ΥΠΟΚ 8: Και θετικά και αρνητικά (.) Αρνητικά γιατί δεν είναι εύκολο να πεις τη δική 

σου άποψη ελεύθερα, εκείνος αποφασίζει για όλα. Εσύ σαν στρατιωτάκι ακολουθείς. 

Πράγμα που σου προκαλεί δυσφορία, αισθάνεσαι ότι δεν σε σέβεται (.) Αλλά και θετικά 

γιατί δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, όλοι δουλεύουν όπως θα 

έπρεπε, στηρίζει τους εκπαιδευτικούς όταν έχουν θέμα με τους γονείς και οι γονείς είναι 

εκτός σχολείου (.) Οπότε έχει και τις δύο πλευρές.

Το ΥΠΟΚ 8 στην αρχή του λόγου αναφέρει την υλικοτεχνική υποδομή και τις 

σχέσεις με τους συναδέλφους ως σημαντικούς παράγοντες ευημερίας ενώ, μέσα από 

τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά και» προσθέτει και την έλλειψη συνεννόησης με τον 

διευθυντή. Ο ίδιος κάνει χρήση β΄ενικού προσώπου για να προσδώσει στο λόγο του 

αμεσότητα και να κάνει τον ακροατή μέτοχο της κατάστασης. Στη συνέχεια, κάνει 

εναλλαγή σε α΄ ενικό πρόσωπο και χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «εγώ» για να 

εκφράσει την προσωπική του θέση, ότι υπάρχει έλλειψη συνεννόησης με τον παρόντα 

διευθυντή και παρέχει ως δικαιολογία τους αντίθετους χαρακτήρες «είμαστε αντίθετοι 

σαν χαρακτήρες και είναι και αυτό ένα πρόβλημα». Στο σημείο αυτό, παρατηρείται 

ξανά εναλλαγή σε α΄πληθυντικό πρόσωπο για να εντάξει τον εαυτό του στο σύνολο 
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και άρα να γίνει πειστικότερος. Στην ερώτηση της ερευνήτριας, πως θα χαρακτήριζε 

το στυλ ηγεσίας του διευθυντή απαντάει «αυταρχικός» και «πολύ αυστηρός» έννοιες 

που είναι έντονες με αρνητική χροιά, υποδηλώνοντας ότι ο διευθυντής δεν λαμβάνει 

υπόψη την γνώμη των εκπαιδευτικών. Η χρήση του υπερθετικού βαθμού ««πολύ 

αυστηρός» εκφράζει ότι η αυστηρότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί βρίσκεται στον 

απόλυτο βαθμό, ενώ ο όρος «με όλους» μετριάζει την έννοια της αυστηρότητας διότι 

αυτή εκδηλώνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών χωρίς διακρίσεις. Στη συνέχεια, ο 

ομιλητής επισημαίνει ότι το στυλ ηγεσίας συμβάλλει «και θετικά και αρνητικά» στην 

ευημερία του εκπαιδευτικού. Επεξηγεί τον όρο «αρνητικά» αναφέροντας ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει άποψη και λειτουργεί «σαν στρατιωτάκι». Η παρομοίωση αυτή 

και το τέχνασμα της ακραίας διατύπωση περίπτωσης «σαν στρατιωτάκι», που έχει 

αρνητική διάθεση προσδίδει παραστατικότητα, κάνει το λόγο του πιο πειστικό 

υπονοώντας ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένα άψυχο πιόνι που το χειρίζεται ο διευθυντής 

(Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Ο λόγος του γίνεται ακόμη πιο έντονος 

μέσα από το αντιθετικό σχήμα «ελεύθερα» και «σαν στρατιωτάκι». Κατόπιν, 

παρουσιάζει τις επιπτώσεις στην ψυχολογία του εκπαιδευτικού «σου προκαλεί 

δυσφορία», στοιχείο που δηλώνει την αγανάκτηση και την πίεση που βιώνει, και 

«αισθάνεσαι ότι δεν σε σέβεται» που εκφράζει την μη εκτίμηση και την υποβάθμιση 

ως άνθρωπο και κατά συνέπεια εκπαιδευτικό. Το ΥΠΟΚ 8 συνεχίζει το λόγο με τον 

αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» για να προβάλλει και τη θετική πλευρά έχοντας ως 

σκοπό να μετριάσει λίγο την απολυτότητα του. Επεξηγεί τον όρο «θετικά», με μία 

λίστα τεσσάρων μερών ότι δεν γίνονται διακρίσεις «δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών», όλοι εργάζονται ισότιμα «όλοι δουλεύουν όπως θα έπρεπε»,  

στηρίζει τους εκπαιδευτικούς «στηρίζει τους εκπαιδευτικούς όταν έχουν θέμα με τους 

γονείς» και δεν επιτρέπει την παρέμβαση γονέων «οι γονείς είναι εκτός σχολείου». Με 

το τέχνασμα αυτό δημιουργείται η αίσθηση ενός ολοκληρωμένου νοήματος και 

επιτυγχάνεται πειστικότητα στην επιχειρηματολογία του (Edwards & Potter, 1992˙ 

Μάλλιου, 2017). Τέλος, ολοκληρώνει το λόγο του με το λογικό συμπέρασμα ότι η 

συμβολή του διευθυντή στην ευημερία των εκπαιδευτικών έχει δύο πλευρές. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι στις γραμμές 177- 179 επιλέγει β΄ενικό πρόσωπο για να 

επιχειρηματολογήσει κάνοντας μέτοχο και τον ακροατή της κατάστασης και δίνοντας 

μια καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι την αρνητική επιρροή του διευθυντή στην 

ευημερία την βιώνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Στις γραμμές 180- 183 κάνει εναλλαγή 

σε γ΄ ενικό πρόσωπο για να κάνει το λόγο του αντικειμενικότερο και απρόσωπο. Ο 
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λόγος του είναι κατηγορηματικός και επιλέγει να μιλά σε παροντικούς χρόνους 

έγκλισης οριστικής για να δηλώσει το πραγματικό (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 

2017).  Παίρνει θέση για την συμβολή του διευθυντή και παρουσιάζεται ως αρνητικά 

διακείμενος αν και στο τέλος του αποσπάσματος προσπαθεί να μειώσει την 

απολυτότητά του μέσα από την παρουσίαση και των θετικών στοιχείων.

Το τελευταίο απόσπασμα είναι από τη συνέντευξη του ΥΠΟΚ 5 ο οποίος 

προβάλλει τον τρόπο με τον οποίο τα ατομικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην 

ευημερία του/της εκπαιδευτικού. Κατά τον ίδιο, ο εκπαιδευτικός χτίζει εκπαιδευτική 

προσωπικότητα μέσα από την εμπειρία του, τις γνώσεις που έλαβε και τις 

καταστάσεις που ήρθε αντιμέτωπος. 

Απόσπασμα 8 (γραμμές 154- 168)

Ε: Τα ατομικά χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού συμβάλλουν 

στην ευημερία του;

ΥΠΟΚ 5: Ναι, νομίζω ναι. Πρέπει να::: με τον καιρό καταλαβαίνεις ότι χτίζεις 

εκπαιδευτική προσωπικότητα. Δηλαδή μαθαίνεις. Στην αρχή αντιδρούσα αλλιώς, 

πελάγωνα πολλές φορές, μετά κατάλαβα ότι δεν γίνετε::: ή με τα νεύρα ή με τον 

προβληματισμό δεν γίνετε. Πρέπει εγώ να αλλάξω κάτι. Αυτό το κάτι είναι να είμαι πιο 

κοντά στα παιδιά. Αυτό έμαθα. Αν τα αγαπάς και έχεις την υπομονή. Αυτά τα δύο 

πράγματα. Και τις γνώσεις. Οι γνώσεις όμως είναι κάτι που από μόνος μου.. η σχολή 

εμάς δεν μας πρόσφερε (.) εννοώ γνώσεις γενικές. Κάποιος πρέπει να ξέρει πολλά 

πράγματα γιατί τα παιδιά έχουν απορίες για όλα. Δεν μπορείς να καλύψεις τα πάντα. 

Αλλά όταν ξέρεις αρκετά πράγματα μπορείς και το χειρίζεσαι αλλιώς το πράγμα. Τους 

λύνεις τις απορίες, έχουν άλλα ενδιαφέροντα όταν ανταποκρίνεσαι εσύ σε αυτό, 

προσαρμόζεσαι. Όπως χτίζεις μία προσωπικότητα. Δηλαδή μαθαίνεις πως πρέπει να 

είμαι, πιο ψύχραιμος (.) πιο κοντά τους (.) αυτό θεωρώ ότι άλλαξε με τα χρόνια πιο 

πολύ. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. 

Το ΥΠΟΚ 5 ξεκινάει το λόγο του με το ρήμα «νομίζω», παρέχοντας ένα 

κοντινό έρεισμα- δείχνοντας εξαρχής ότι είναι η προσωπική του άποψη και 

καθιστώντας τον εαυτό του υπόλογο (Μποζατζής, 2011). Με την επανάληψη της 

λέξης «ναι» αποσκοπεί να δώσει έμφαση. Στη συνέχεια, κάνει εναλλαγή σε β΄ενικό 

πρόσωπο για να εντάξει και τον ακροατή στην κατάσταση και αναφέρει ότι ο 
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εκπαιδευτικός «χτίζει εκπαιδευτική προσωπικότητα». Με τη χρήση του όρου 

«καταλαβαίνεις» ενσωματώνει την έννοια της αντίληψης, ενώ το ρήμα «χτίζεις» 

υποδηλώνει ότι δεν είναι μία κατάσταση που επέρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη 

αλλά δημιουργείται σταδιακά. Έπειτα, στις γραμμές 156- 159 επεξηγεί την έννοια της 

εκπαιδευτικής προσωπικότητας συνδέοντας με την έννοια της μάθησης και μας 

εξιστορεί με αφηγηματική ακολουθία τα στάδια της δημιουργίας εκπαιδευτικής 

προσωπικότητας (Edwards & Potter, 1992). Στην αρχή, κυριαρχούν τα αρνητικά 

συναισθήματα, θυμός και νεύρα, μετά, εισάγεται το κομμάτι της συνείδησης και 

κατανόησης ότι πρέπει να επέλθει μία αλλαγή «πρέπει εγώ να αλλάξω κάτι», και αυτή 

η αλλαγή θα αφορά το ίδιο το άτομο προσωπικά που φανερώνεται μέσα από την 

προσωπική αντωνυμία «πρέπει εγώ» και τέλος, γίνεται κατανοητό ότι η λύση και η 

αλλαγή σχετίζεται με την επαφή με τα παιδιά. Με την τεχνική αυτή, ο ομιλητής 

προσδίδει αντικειμενικότητα στην περιγραφή και εξιστορεί τα γεγονότα με τέτοιο 

τρόπο που περιγράφονται ως αναμενόμενα (Μποζατζής, 2011). Η μάθηση 

περιλαμβάνει την αγάπη για τα παιδιά, την υπομονή απέναντί τους και τις γενικές 

γνώσεις. Στο σημείο αυτό, επεξηγεί ότι οι γνώσεις απαιτούν προσωπική ενασχόληση 

και αναζήτηση «Οι γνώσεις όμως είναι κάτι που από μόνος μου» και κάνει μία 

αρνητική κριτική απέναντι στη σχολή «η σχολή εμάς δεν μας πρόσφερε... εννοώ 

γνώσεις γενικές» επισημαίνοντας ότι η σχολή δεν προσφέρει γνώσεις γενικές που 

απαιτούνται στο επάγγελμα. Στην κριτική για την σχολή χρησιμοποιεί α΄ πληθυντικό 

πρόσωπο και την προσωπική αντωνυμία «εμάς» για να εντάξει τον εαυτό του στο 

σύνολο και να γίνει πειστικότερος (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). Στη 

συνέχεια, στην γραμμή 163 κάνει εναλλαγή σε γ΄ενικό πρόσωπο για να κάνει το λόγο 

του αντικειμενικότερο και απρόσωπο «κάποιος», έχοντας ως σκοπό να αιτιολογήσει 

την ύπαρξη γενικών γνώσεων. Αναφέρει ότι η ύπαρξη γενικών γνώσεων είναι 

αναγκαία για την επίλυση των αποριών των μαθητών ενώ μετριάζει την απολυτότητα 

του «δεν μπορείς να καλύψεις τα πάντα. Αλλά όταν ξέρεις αρκετά πράγματα μπορείς 

και το χειρίζεσαι αλλιώς το πράγμα» επισημαίνοντας ότι δεν είναι εφικτή η γνώση των 

πάντων. Με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» και τον σύνδεσμο «όταν» που δηλώνει 

χρονική σχέση, το ΥΠΟΚ 5 τονίζει ότι μπορεί να μην είναι εφικτή η γνώση των 

πάντων αλλά όταν υπάρχει η γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό, έχει ως αποτέλεσμα την 

καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων. Νοηματοδοτεί τον όρο «χειρίζεσαι» με την 

έννοια ότι ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, 

προσαρμόζεται και μαθαίνει μέσα από αυτή την επαφή. Επαναλαμβάνει ότι αυτός 
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είναι ο τρόπος που χτίζεται η εκπαιδευτική προσωπικότητα για να δώσει έμφαση. 

Τέλος, με το ρήμα «θεωρώ» εκφράζει την προσωπική του άποψη ότι με την πάροδο 

των χρόνων άλλαξε η προσωπικότητα του, ενώ με την φράση «και έφτασα σε αυτό το 

σημείο» δηλώνει ότι κατάφερε να αποκτήσει την εκπαιδευτική προσωπικότητα. Το 

ΥΠΟΚ 5 σε όλο το απόσπασμα επιλέγει παροντικούς χρόνους έγκλισης οριστικής για 

να δηλώσει το πραγματικό και το αναμφισβήτητο. Ο λόγος του είναι 

κατηγορηματικός, χαρακτηρίζεται από συνέπεια και παίρνει προσωπική θέση στην 

αφήγησή του. Χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη καθώς σκοπός του είναι να τονίσει 

το υποκείμενο της πράξης και όχι την πράξη (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

5.4. Επίδραση των παραγόντων ευημερίας στις επαγγελματικές πρακτικές 
των εκπαιδευτικών

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που αφορούν το 

βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι παράγοντες ευημερίας, που 

αναδείχτηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιδρούν στις επαγγελματικές τους 

πρακτικές. Οι ίδιοι στην ερώτηση της ερευνήτριας αν υπάρχει αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην ευημερία και στις επαγγελματικές πρακτικές απαντούν θετικά και 

μετέπειτα, μέσα από τις περιγραφές τους κατασκευάζουν τον τρόπο επίδρασης των 

παραγόντων αυτών. Ειδικότερα, αναφερόμενοι στον παράγοντα «εργασιακές 

σχέσεις», επισημαίνουν ότι το καλό κλίμα τους παρακινεί να πιο δεκτικοί στην 

συνεργασία, έχουν καλύτερη επικοινωνία και το διάλειμμα αποτελεί για εκείνους ένα 

χώρο χαλάρωσης και εκτόνωσης. Ακόμη, ανακύπτει η οπτική ότι δημιουργείται ένα 

κλίμα αγάπης και αλληλεγγύης μέσα στο οποίο το βάρος και η ευθύνη μοιράζονται. 

Ωστόσο, οι ίδιοι τονίζουν ότι το κλειδί για τις επιτυχημένες σχέσεις είναι ο σεβασμός 

προς τον/την συνάδελφο, υπονοώντας την ηθική διάσταση που εμπεριέχει η έννοια 

της ευημερίας. Στον αντίποδα, υπήρχαν εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι η κακή 

ποιότητα σχέσεων επηρεάζει όχι μόνο το έργο του/της εκπαιδευτικού αλλά 

δημιουργεί και προβλήματα υγείας. Οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν την ευθύνη για το 

άσχημο κλίμα τόσο στη διοίκηση του σχολείου όσο και στα ατομικά χαρακτηριστικά 

του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού. Όσον αφορά «τις σχέσεις με τους γονείς» 

επισημαίνουν ότι με την πάροδο των χρόνων η παρέμβαση τους γίνεται εντονότερη, 

φαινόμενο που κρίνουν ότι επιδρά κυρίως αρνητικά στο έργο τους. Αναφέρουν ότι 

χάνεται ο σεβασμός απέναντι στο/στην δάσκαλο/α, απαξιώνεται ο ρόλος του/της με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ψυχική του/της ηρεμία, να μην μπορεί να αποδώσει 
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στην τάξη και να είναι ευέξαπτος/η απέναντι στις αστείες – χαλαρωτικές στιγμές των 

μαθητών που δημιουργούνται στη διάρκεια των μαθημάτων. 

Σε σχέση με τους παράγοντες όπως «η υλικοτεχνική υποδομή», «το κλίμα της 

σχολικής μονάδας», «η αναγνώριση» και το «γενικότερο πλαίσιο» οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι η επίδραση τους είναι σημαντική. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η 

οπτική ότι «η αναγνώριση» της δουλειά τους και η επιβράβευση γεμίζει τον/την 

εκπαιδευτικό με ευχάριστα συναισθήματα καθώς αισθάνεται ότι η εργασία ικανοποιεί 

και εκπληρώνει τις εργασιακές του/της αξίες. Εντούτοις, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά 

τους ότι η αναγνώριση του έργου τους επέρχεται μόνο από τους μαθητές/τριες και 

τους γονείς και όχι από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, καταθέτουν την άποψη ότι το 

γενικότερο πλαίσιο επιδρά σημαντικά καθώς για να μπορέσει να αποδώσει ο/η 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να ευημερεί σε όλους τους τομείς της ζωής του, δηλώνοντας 

ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον εκπαιδευτικό από τον άνθρωπο. Τονίζουν ότι 

τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης, συμβάντα απειθαρχίας- άσχημης 

συμπεριφοράς των μαθητών, έλλειψη υποδομών - εποπτικών υλικών, επιχορηγήσεων 

και η οικονομική επιφάνεια του/της δασκάλου/ας εντείνουν την κατάσταση και 

δημιουργούν φαινόμενα γκρίνιας και δυσαρέσκειας. 

Στην παρούσα ενότητα επιλέχθηκαν αποσπάσματα όχι από όλους τους 

παράγοντες που παρουσιάστηκαν στις συνεντεύξεις αλλά για τους εξής: «οι σχέσεις 

με τους συναδέλφους» «η διοίκηση» «το κλίμα» και «η αναγνώριση». 

Στο απόσπασμα 9 το ΥΠΟΚ 4 κάνει μία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν οι σχέσεις με τους συναδέλφους να επηρεάσουν αρνητικά τον εκπαιδευτικό. 

Η ίδια αφηγώντας ένα περιστατικό που της συνέβη, επισημαίνει ότι οι σχέσεις με 

τους συναδέλφους επιδρούν τόσο στη λειτουργία του σχολείου όσο και στην απόδοση 

του εκπαιδευτικού. Τέλος, τονίζει ότι μπορούν να προκληθούν και προβλήματα 

υγείας ενώ σε όλο το απόσπασμα απορρίπτει την ευθύνη για τη δημιουργία αρνητικού 

κλίματος και κακών εργασιακών σχέσεων στον τρόπο διοίκησης του διευθυντή, την 

οποία χαρακτηρίζει κακή. 

Απόσπασμα 9 (γραμμές 193- 202)

Ε: Θεωρείτε ότι οι σχέσεις με τους συναδέλφους μπορεί να επηρεάσει την ευημερία του 

εκπαιδευτικού;
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ΥΠΟΚ 4: Πάρα πολύ. Αυτό το λέω και με τα δύο χέρια στην καρδιά (.) όταν έτυχε μία 

χρονιά που είχαμε προβλήματα στο σχολείο γενικώς από μία κακή διοίκηση, κακή από 

μία μερίδα των εκπαιδευτικών, κάτι που μας είχε κάνει να μας χωρίσει σε στρατόπεδα 

και κλίκες μέσα στο γραφείο, που ήταν απαράδεκτο αυτό, επηρέασε πάρα πολύ. Όχι 

μονάχα τη λειτουργία μέσα στην τάξη, πως ανεβαίνεις μέσα στην τάξη. Όταν ανεβαίνεις 

με 18 πίεση μέσα στην τάξη, τα πόδια σου να τρέμουν, δεν μπορείς να αποδώσεις όπως 

το θέλεις. Και σε θέματα υγείας επηρέασε. Ανέβασα πίεση. Και δεν ήμουν η μόνη που 

είχα προβλήματα(.) ναι επηρεάζει πολύ. Και θετικά όμως. 

Το ΥΠΟΚ 4 στην ερώτηση της ερευνήτριας για το αν οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους επηρεάζουν την ευημερία του εκπαιδευτικού απαντάει με την φράση 

«πάρα πολύ» που είναι στον υπερθετικό βαθμό για να δείξει ότι τα συναισθήματα που 

βιώνει βρίσκονται στον απόλυτο βαθμό. Η φράση αυτή εκφωνείται με έντονους 

τόνους για να προσδώσει περισσότερη έμφαση (Potter & Wetherell, 2009). Η ίδια, 

συνεχίζει το λόγο της με την μεταφορική φράση «αυτό το λέω και με τα δύο χέρια 

στην καρδιά» για να δώσει παραστατικότητα και να τονίσει ότι τα γεγονότα τα οποία 

θα μας εξιστορήσει είναι πραγματικά. Με το χρονικό σύνδεσμο «όταν» εκφράζει την 

χρονική σχέση και μας αφηγείται ότι στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί προβλήματα 

στο σχολικό χώρο. Ως αιτία αναφέρει την κακή διοίκηση και ως συνέπεια τον 

διαχωρισμό των εκπαιδευτικών σε στρατόπεδα και κλίκες. Οι όροι «στρατόπεδα» και 

«κλίκες» έχουν αρνητική σημασία και υποδηλώνουν την άσχημη κατάσταση ενώ η 

επανάληψη του όρου «κακή» φανερώνει μία συναισθηματική φόρτιση. Μέσα από το 

τέχνασμα της αφήγησης στοχεύει να ενισχύσει την αντικειμενικότητα στην 

περιγραφή της (Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Ταυτόχρονα, 

χρησιμοποιεί και το τέχνασμα της συναίνεσης όταν αναφέρεται στην κακή διοίκηση, 

καθώς επικαλείται μάρτυρες που συγκλίνουν και εκείνοι με την περιγραφή της «μία 

κακή διοίκηση, κακή από μία μερίδα των εκπαιδευτικών». Με το τέχνασμα αυτό η 

ομιλήτρια οδηγεί τον ακροατή στην μη αμφισβήτηση του λόγου της (Edwards & 

Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Η ίδια κάνει ένα προσωπικό σχόλιο στον τρόπο 

διοίκησης του διευθυντή χαρακτηρίζοντάς τον ως «απαράδεκτο», χωρίς δικαιολογία. 

Μέσα από τα λόγια της, αναδεικνύει την διοίκηση της σχολικής μονάδας ως 

παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την ευημερία και κατ΄επέκταση (έμμεσα) το έργο 

του εκπαιδευτικού. Επαναλαμβάνει ότι «επηρέασε πάρα πολύ», δηλώνοντας ότι η 

επίδραση βρίσκεται στον απόλυτο βαθμό. Το ΥΠΟΚ 4 στην αρχή του λόγου της 
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κάνει χρήση α΄ ενικού προσώπου για να εκφράσει την προσωπική της άποψη και στη 

συνέχεια (γραμμές 196- 198) κάνει εναλλαγή σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο για να 

εντάξει τον εαυτό της στο σύνολο και επομένως να γίνει πειστικότερη 

(Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). Κατόπιν, νοηματοδοτεί τον όρο «επηρέασε» 

κάνοντας αναφορά σε δύο τομείς, τη λειτουργία και απόδοση του εκπαιδευτικού στην 

τάξη και τα θέματα υγείας. Η ίδια αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της με 

ζωντανές λεπτομέρειες «όταν ανεβαίνεις με 18 πίεση μέσα στην τάξη, τα πόδια σου να 

τρέμουν, δεν μπορείς να αποδώσεις όπως το θέλεις» για να δημιουργήσει μία αίσθηση 

πραγματικού και να δώσει αντικειμενικότητα στα λόγια της. Στα θέματα υγείας, 

επαναλαμβάνει την πίεση και επικαλείται και άλλους εκπαιδευτικούς που βίωσαν 

αντίστοιχα προβλήματα (τέχνασμα της επιβεβαίωσης) για να κάνει το λόγο της 

αναμφισβήτητο. Ολοκληρώνει την περιγραφή της με τον αντιθετικό σύνδεσμο 

«όμως» για να αναφέρει ότι υπάρχει και θετική πλευρά. Στις γραμμές 198 – 200 

χρησιμοποιεί β΄ ενικό πρόσωπο για να εντάξει τον ακροατή στην κατάσταση και να 

τον προβληματίσει, ενώ στο τέλος κάνει εναλλαγή σε α΄ ενικό πρόσωπο για να 

εκφράσει την προσωπική της θέση (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). Ο λόγος 

της είναι κατηγορηματικός και διακρίνεται από συνέπεια. Η ίδια παίρνει θέση στην 

αφήγηση και είναι αρνητικά διακείμενη απέναντι στην διοίκηση. Επιλέγει να μιλά σε 

παρελθοντικούς χρόνους για να δηλώσει ότι τα γεγονότα που μας παρουσιάζει 

έλαβαν χώρα τα προηγούμενα χρόνια. 

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι και αυτό από την συνέντευξη του ΥΠΟΚ 

4 για να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δομείται μέσα από το λόγο της η 

θετική επίδραση των συναδελφικών σχέσεων στο έργο του εκπαιδευτικού. Η ίδια 

αναφέρει ότι οι καλές σχέσεις με τους συνάδελφους συμβάλλουν στην ψυχική 

ενδυνάμωση και την ηρεμία – χαλάρωση του εκπαιδευτικού. Ακόμη, τον ενεργοποιεί 

να ανταλλάσει υλικό και να συνεργάζεται αν και κατηγορεί τον κλάδο ότι διακρίνεται 

από μιζέρια και εγωισμό που λειτουργεί ως εμπόδιο σε μια αληθινή συνεργασία. 

Απόσπασμα 10 (202 -219) 

Ε: Αυτό θα σας ρωτούσα. Κατά πόσο η συνεργασία σας κρίνετε ότι συμβάλλει στην 

ψυχική ενδυνάμωση και αποτελεσματικότητά σας; 

ΥΠΟΚ 4: Πρώτα απ’ όλα τα να περνάς καλά στο διάλειμμα. Το διάλειμμα είναι ένας 

χρόνος:: όπως για τα παιδιά είναι χρόνος για να φάνε, να παίξουνε, το ίδιο ακριβώς 
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είναι και για τον δάσκαλο. Δηλαδή για εμένα τον δάσκαλο προσπαθώ να μην διορθώνω 

ή οτιδήποτε αλλά να πω το ανέκδοτό μου με τον συνάδελφο, να γελάσω, είναι  

εκτόνωση. Αν λοιπόν φύγω από το γραφείο όταν χτυπήσει το κουδούνι, χαμογελώντας 

(.) γιατί περάσαμε καλά, αυτό είναι η μεγαλύτερη ενεργοποίηση. Μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά σε θέματα (.) ξέρω ‘γω, ανταλλαγής υλικού. Αν και αυτό μπορώ να 

πω (.) οι δάσκαλοι είμαστε μίζεροι σε αυτό το κομμάτι. Θα συνεργαστώ με τον 

συνάδελφο και τη συναδέλφισσα που έχει το άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, αλλά όποιος 

μπορεί να πάρει το υλικό μου μπορεί να το πάρει όπως και εγώ. Οι δάσκαλοι έχουμε 

έναν εγωισμό. Ότι εμείς τα κάνουμε καλύτερα από τους άλλους. Οπότε δεν έχω λόγο να 

πάρω εγώ από εσένα γιατί τι καλύτερο έχεις κάνει από εμένα. Το να δώσει είναι πιο 

εύκολο(.) με την έννοια ότι εγώ είμαι ανώτερη (.) πάρε και εσύ πτωχή. Έχουμε 

περίεργες συμπεριφορές. Αν το συνειδητοποιήσουμε θα τις αλλάζαμε. Αλλά δεν τις 

συνειδητοποιούμε. Έχουμε εντελώς άλλη εικόνα για τον εαυτό μας και αν σταθούμε 

απέναντι από τον εαυτό μας (.) θα δούμε ότι δεν είμαστε έτσι όπως νομίζουμε. 

Το ΥΠΟΚ 4 ξεκινάει το λόγο της αναφέροντας ότι η καλή συνεργασία με 

τους εκπαιδευτικούς αποτυπώνεται την ώρα του διαλείμματος. Με την φράση «πρώτα 

απ’ όλα» δηλώνει την αξία που έχει το διάλειμμα για τον εκπαιδευτικό, ειδικά όταν 

«περνάει καλά», βιώνει θετικά συναισθήματα. Έπειτα, επεξηγεί την έννοια «του 

διαλείμματος» ως έναν χρόνο εκτόνωσης, χαλάρωσης και βίωσης ευχάριστων 

στιγμών κάνοντας ένα συσχετισμό με την αξία της ώρας του διαλείμματος για τους 

μαθητές. Με τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «εμένα» και την επίκληση 

κατηγορίας «δάσκαλο» επεξηγεί την αξία που έχει για εκείνην ο χρόνος αυτός, 

υπονοώντας έμμεσα την ύπαρξη καλού κλίματος (Edwards & Potter, 1992). Με τον 

υποθετικό λόγο που δηλώνει το πραγματικό και τον σύνδεσμο «λοιπόν» οδηγείται 

στο συμπέρασμα ότι οι ευχάριστες στιγμές με τους συναδέλφους, το καλό κλίμα 

αποτελούν την «μεγαλύτερη ενεργοποίηση», υπονοώντας με τον όρο «μεγαλύτερη» ότι 

είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επίδρασης. Ενώ στις γραμμές 203- 208 ο λόγος 

της ήταν κατηγορηματικός (Phillips & Jorgensen, 2009), στις γραμμές 209 – 210 

ξεκινάει με το ρήμα «μπορεί» που μειώνει την απολυτότητά της, γεγονός που 

ενισχύεται και με την χρήση της υποτακτικής έγκλισης, τη φράση  «ξέρω ‘ γω» και 

τον εναντιωματικό σύνδεσμο «αν και» που λειτουργεί ως εμβολιασμός κατά του 

διακυβεύματος για να αποτρέψει την υπονόμευση του ισχυρισμού της (Edwards & 

Potter, 1992).  Η ίδια αναφέρει ότι οι καλές σχέσεις έχουν θετική επίδραση σε θέματα 
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συνεργασίας αλλά εναντιώνει το λόγο της αποδίδοντας στους εκπαιδευτικούς τον 

προσδιορισμό «μίζεροι» και ότι έχουν «εγωισμό». Ο όρος «μίζεροι» αιτιολογείται 

λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανεπαρκείς στην συνεργασία τους ενώ ο όρος 

«εγωισμό» νοηματοδοτείται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους 

ανώτερους, δεν επιζητούν την συνεργασία και αν το επιλέξουν είναι ανοιχτοί στο να 

προσφέρουν βοήθεια αλλά όχι στο να ζητήσουν. Η ομιλήτρια είναι αρνητικά 

διακείμενη και κάνει κριτική στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί, όπου ο όρος «συνεργασία» περιορίζεται στα πλαίσια συνεργασίας με 

την άλλη τάξη του ίδιου τμήματος. Με την χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου 

(γραμμές 219 -221) εντάσσει και τον εαυτό της στο σύνολο των εκπαιδευτικών που 

εκδηλώνουν αντίστοιχες συμπεριφορές, έχοντας ως στόχο να γίνει πειστικότερη. 

Ολοκληρώνει το λόγο της, με τη χρήση υποθετικού λόγου που δηλώνει το αντίθετο 

του πραγματικού, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης μπορεί να 

επέλθει με την αυτοεπίγνωση «αν το συνειδητοποιήσουμε θα τις αλλάζαμε», η οποία 

δεν έχει καλλιεργηθεί στους εκπαιδευτικούς «Αλλά δεν τις συνειδητοποιούμε» και 

έχουν λανθασμένη εντύπωση για τον εαυτό τους «έχουμε εντελώς άλλη εικόνα για τον 

εαυτό μας και αν σταθούμε απέναντι από τον εαυτό μας θα δούμε ότι δεν είμαστε έτσι 

όπως νομίζουμε». Τέλος, η ομιλήτρια επιλέγει να μιλήσει σε παροντικούς χρόνους 

έγκλισης οριστικής που δηλώνει το πραγματικό και χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη 

για να τονίσει το υποκείμενο της πράξης. Σε όλο το απόσπασμα ο λόγος της 

διακρίνεται από συνέπεια ενώ ταυτόχρονα παίρνει θέση και εκδηλώνει την 

προσωπική της άποψη (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017).

Το τελευταίο απόσπασμα ανήκει στην συνέντευξη του ΥΠΟΚ 11 η οποία 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιβράβευση και η αναγνώριση έχουν θετική 

επίδραση στις επαγγελματικές πρακτικές του εκπαιδευτικού. Η ίδια, αναφέρει ότι η 

αναγνώριση αποτελεί κίνητρο για τον εκπαιδευτικό να εξελίσσεται και να αποδίδει 

περισσότερο, ενώ η απουσία της έχει ως συνέπεια ο εκπαιδευτικός να χάνει την 

διάθεση για δουλειά και να συμβιβάζεται. 

Απόσπασμα 11 (γραμμές 80 – 90)

Ε: Μου είπατε για την επιβράβευση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται το έργο σας 

στην εκπαίδευση;
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ΥΠΟΚ 11: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου δίνει κίνητρο να προσπαθείς περισσότερο. Και 

εγώ βλέπω και από χρονιές που δεν έχεις καλές σχέσεις με γονείς:: ή που δεν είναι 

πολύ εκδηλωτικοί οι γονείς (.) να πούνε η δασκάλα (.) αν και βλέπουν κάποια πράγματα 

που κάνει στην τάξη, να της πούνε μπράβο (.) ή ακόμα να συζητήσουν ή και να 

διαφωνήσουν μαζί της. Απλά να καταλάβεις ότι υπάρχει μία επαφή. Όταν χάνετε αυτή η 

επαφή και εσύ νομίζεις ότι δουλεύεις μόνο σου (.) ή δεν ακούς ένα μπράβο (.) συνέχισε 

ή ό,τι άλλο χρειαστεί ή εξήγησε μου τι κάνεις δασκάλα μας στην τάξη του παιδιού μου. 

Εκεί χάνεις και εσύ λίγο την όρεξη για την επόμενη χρονιά (.) ή δεν δίνεις την όρεξη 

που έπρεπε να δώσεις. Συμβιβάζεσαι.

Το ΥΠΟΚ 11 απαντάει στην ερώτηση της ερευνήτριας για το αν είναι 

σημαντική η αναγνώριση του έργου της στην εκπαίδευση με την φράση «πάρα πολύ» 

η οποία βρίσκεται στον υπερθετικό βαθμό για να δείξει ότι η αίσθηση της 

αναγνώρισης που βιώνει ο εκπαιδευτικός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εργασίας 

του. Η ίδια, επαναλαμβάνει την φράση και την εκφωνεί δυνατότερα για να 

προσδώσει περισσότερη έμφαση και να ενισχύσει τα λόγια της. Αναφέρει ότι η 

αναγνώριση έχει ως αποτέλεσμα να παρέχει «κίνητρο» στον εκπαιδευτικό, έννοια με 

θετική χροιά που δηλώνει την δημιουργία ενός θετικού κλίματος και θετικών λόγων 

για να «προσπαθεί περισσότερο», να καταβάλλει κόπο για να αποδώσει το μέγιστο. 

Στην γραμμή 83 η ομιλήτρια χρησιμοποιεί β΄ ενικό πρόσωπο για να 

επιχειρηματολογήσει κάνοντας μέτοχο και τον ακροατή της κατάστασης και δίνοντας 

μια καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι η αναγνώριση έχει θετικά αποτελέσματα σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς. Συνεχίζει με την προσωπική αντωνυμία «εγώ» και το 

ρήμα «βλέπω» για να εκφράσει την προσωπική της άποψη για την σημασία της 

αναγνώρισης του έργου του δασκάλου από τους γονείς και έπειτα κάνει ξανά 

εναλλαγή σε β΄ενικό πρόσωπο. Η επιχειρηματολογία της συνεχίζεται με ζωντανή 

περιγραφή «δεν έχεις καλές σχέσεις με γονείς.. ή που δεν είναι πολύ εκδηλωτικοί οι 

γονείς να πούνε η δασκάλα, αν και βλέπουν κάποια πράγματα που κάνει στην τάξη, να 

της πούνε μπράβο, ή ακόμα να συζητήσουν ή και να διαφωνήσουν μαζί της» για να 

δημιουργήσει μία αίσθηση πραγματικού και να κάνει το λόγο της αντικειμενικό 

(Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Η αντικειμενικότητα επιτυγχάνεται 

στην περιγραφή και με την χρήση γ΄ πληθυντικού προσώπου. Ταυτόχρονα, 

νοηματοδοτεί τον όρο «εκδηλωτικοί», με μία λίστα τριών μερών (Edwards & Potter, 

1992˙ Μποζατζής, 2011), την επιβράβευση, την συζήτηση κι την διαφωνία, έχοντας 
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ως σκοπό να δημιουργήσει την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου νοήματος. Ενισχύει τα 

λόγια της μέσα από την φράση «απλά να καταλάβεις ότι υπάρχει μία επαφή», 

επισημαίνοντας την αξία της επαφής γονέων – εκπαιδευτικών ώστε και σε τυπική 

μορφή «απλά». Παρακάτω, επαναλαμβάνει την ίδια λίστα για επικοινωνιακού λόγους 

προκειμένου να δώσει έμφαση. Η ομιλήτρια ολοκληρώνει το λόγο της αναφέροντας 

ότι η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς επιδρά στις επαγγελματικές πρακτικές του 

εκπαιδευτικού. Ως αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός χάνει την όρεξη του, δεν αποδίδει το 

μέγιστο και συμβιβάζεται. Οι όροι «χάνεις την όρεξη» και «δεν δίνεις την όρεξη» που 

έχουν αρνητική διάθεση ενισχύονται με τον όρο «συμβιβάζεσαι» που δηλώνει την 

παραίτηση του εκπαιδευτικού από τις αξίες του και την αποδοχή να προσαρμοστεί 

στην υπάρχουσα κατάσταση. Ο λόγος της γίνεται ακόμη πιο πειστικός μέσα από το 

αντιθετικό σχήμα «χάνεις την όρεξη» και την επανάληψη του όρο «όρεξη» που 

υποδηλώνει την σημαντικότητα της διάθεσης και της επιθυμίας του εκπαιδευτικού να 

ασχοληθεί με το έργο του. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο λόγος είναι κατηγορηματικός 

και διακρίνεται από συνέπεια. Επιλέγει να μιλά σε παροντικούς χρόνους έγκλισης 

οριστικής που δηλώνει το πραγματικό και χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη 

(Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017).

5.5. Δυσκολίες και εμπόδια των εκπαιδευτικών
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα εμπόδια και οι δυσκολίες που συνάντησαν 

οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας. Οι ίδιοι 

περιγράφουν τα χρόνια που βίωσαν ως αναπληρωτές/τριες μέχρι τον διορισμό τους, 

δίνοντας έμφαση στις συνεχείς μετακινήσεις κάθε χρόνο και στην διατάραξη της 

προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Μάλιστα, αναδεικνύεται η οπτική ότι νέοι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί, αν και δεν είναι αναπληρωτές/τριες, ταλαιπωρούνται ακόμη 

τόσο με τα μαθησιακά όσο και με τα υπηρεσιακά θέματα, βιώνοντας κάθε χρόνο ένα 

μόνιμο άγχος που τους φθείρει ψυχολογικά. Ακόμη, οι ίδιοι προσθέτουν στις 

δυσκολίες την έλλειψη υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 

κατακρίνουν ότι δεν τους βοήθησε τα πρώτα χρόνια διορισμού που ήταν άπειροι, 

αλλά ούτε και τώρα τους παρέχει στήριξη και καθοδήγηση σε δύσκολες ενδοσχολικές 

καταστάσεις. Ταυτόχρονα, περιγράφουν την απειρία τους όταν ήρθαν αντιμέτωποι με 

δύσκολες καταστάσεις, όπως παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις οποίες 

λόγω έλλειψης επιμόρφωσης και ενημέρωσης δεν γνώριζαν πως να διαχειριστούν. 

Τέλος, κάνουν αναφορά στα εκπαιδευτικά προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω της 
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οικονομικής κρίσης. Μερικά από αυτά είναι: η κρίση αξιών, η έλλειψη σεβασμού και 

ηθικής μεταξύ συναδέλφων, γονέων και μαθητών/τριών, η συγχώνευση σχολικών 

μονάδων και η μείωση των τμημάτων. 

Στην παρούσα ενότητα επιλέχθηκαν αποσπάσματα όχι από όλες τις δυσκολίες 

που παρουσιάστηκαν στις συνεντεύξεις αλλά για τις εξής: «χρόνια αναπληρωτών», 

«δύσκολες καταστάσεις» και «έλλειψη υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας». 

Το ακόλουθο απόσπασμα είναι από τη συνέντευξη του ΥΠΟΚ 2 ο οποίος 

αναφέρει ότι βασικό εμπόδιο των εκπαιδευτικών αποτελεί ο διορισμός. Ο ίδιος μας 

παρουσιάζει το πως μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο, αφήνοντας πίσω την 

οικογένεια τους. Ακόμη, σχολιάζει ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει 

αντιμετωπιστεί με τα χρόνια και το βιώνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Στο τέλος του 

αποσπάσματος, κάνει ένα αρνητικό σχόλιο ότι δεν αναγνωρίζεται ο αγώνας και η 

προσφορά του εκπαιδευτικού ούτε από την εκπαίδευση αλλά και ούτε από το κράτος. 

Απόσπασμα 12 (γραμμές 247 -261)

Ε: Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας εμπειρία στην εκπαίδευση και τα εμπόδια που 

συναντήσατε. 

ΥΠΟΚ 2: Όλοι συναντούμε εμπόδια (.) βέβαια. Ένα βασικό πρόβλημα κάθε 

εκπαιδευτικού είναι ότι προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του, είναι 

αναγκασμένος να μετακινείτε κάθε χρόνο από χωριό σε χωριό, μακρινές αποστάσεις, 

αφήνοντας πίσω οικογένεια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παιδιά πίσω:: σύζυγο και τα 

λοιπά. Ε::: έχουμε γίνει πως να το πω σαν τους τσιγγάνους (.) σαν τους γύφτους (.) 

χρόνο με το χρόνο μετακινούμαστε. Έχουμε μία συνάδελφο η οποία έχει αφήσει την 

οικογένεια της και έρχεται κάθε μέρα από άλλη πόλη, μένει και εδώ δηλαδή, και 

αναγκάζεται να μετακινείτε. Πόσο μάλλον εγώ (.) που στα δικά μου τα χρόνια είχα 

φύγει σε νησί στη Λέρο. Και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό δεν 

νομίζω ότι αναγνωρίζεται γενικότερα (.) ούτε από το κράτος (.) ούτε από την 

εκπαίδευση (.) ούτε γενικότερα από αυτούς που διαχειρίζονται την παιδεία. Η 

προσφορά του δασκάλου είναι πολύ σημαντική αλλά δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται. Δεν 

αναγνωρίζεται (.) όχι. 

Το ΥΠΟΚ 2 ξεκινάει το λόγο του αναφέροντας ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

συναντούν εμπόδια στον κλάδο. Ο ίδιος, χρησιμοποιεί α΄ πληθυντικό πρόσωπο για να 
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δείξει ότι δεν πρόκειται απλώς για μία προσωπική του άποψη, αλλά κάτι που όλοι οι 

εκπαιδευτικοί το έχουν βιώσει προσδίδοντας γεγονικότητα και πειστικότητα στο λόγο 

του. Έπειτα, στις γραμμές 249- 252 κάνει μία μετατόπιση ερείσματος, όπου 

χρησιμοποιεί γ΄ ενικό πρόσωπο για να επισημάνει ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο 

διορισμός και αφορά όλο τον εκπαιδευτικό κλάδο, κάνοντας το λόγο του 

αντικειμενικότερο και απρόσωπο. Ακόμη, στις γραμμές αυτές χρησιμοποιεί την 

επίκληση κατηγορίας «κάθε εκπαιδευτικού», που είναι μια τεχνική προάσπισης της 

γεγονικότητας της περιγραφής του (Edwards & Potter, 1992). Αναφέρει ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι «αναγκασμένος», όρος που έχει αρνητική χροιά, υπονοώντας ότι 

είναι υποχρεωμένος να μετακινηθεί παρά τη θέλησή του με αποτέλεσμα να αφήνει 

την οικογένεια. Με τη χρήση της διατύπωσης ακραίας περίπτωσης «με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται» επιτρέπει ρητορικά στον ομιλητή να κάνει οικονομία στην περιγραφή 

του, χωρίς να χρειάζεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες (Drew & Holt, 1988 

στο Μάλλιου, 2017). Συνεχίζει το λόγο του με παρατεταμένη εκφώνηση του 

επιφωνήματος «ε» που δηλώνει την δυσκολία και την σκέψη για το πως θα 

διατυπώσει την επιχειρηματολογία του, ενώ επικαλείται ακραίες περιπτώσεις, 

παρομοιάζοντας τους εκπαιδευτικούς με τους «τσιγγάνους» και τους «γύφτους» για να 

γίνει πειστικός και παραστατικός (Edwards & Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). 

Ισχυροποιεί τα λεγόμενα του, εφαρμόζοντας την τεχνική της συναίνεσης και 

επιβεβαίωσης, η οποία είναι μια τεχνική δόμησης γεγονικότητας της περιγραφής του 

καθώς κινητοποιούνται και άλλοι χαρακτήρες, εδώ το παράδειγμα μίας συναδέλφου – 

αναπληρώτριας, η οποία συγκλίνει με την τοποθέτηση του ομιλητή (Edwards & 

Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Κατόπιν, κάνει μία μετατόπιση κοντινού ερείσματος 

για να παρουσιάσει την προσωπική του άποψη και τα βιώματα, λέγοντας 

κατηγορηματικά ότι αυτός είχε να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της μακρινής 

απόστασης. Έπειτα, μετριάζει την απολυτότητα του, αναφέροντας ότι και οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις. Στο τέλος, κάνει μία 

αρνητική κριτική τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίζεται γενικά η προσφορά του 

εκπαιδευτικού και αιτιολογεί τον όρο «αναγνωρίζεται» με μία λίστα τριών λόγων με 

αρνητικές φράσεις (Edwards & Potter, 1992), «ούτε από το κράτος», «ούτε από την 

εκπαίδευση», «ούτε γενικότερα από αυτούς που διαχειρίζονται την παιδεία». Με το 

τέχνασμα αυτό ενισχύει την πειστικότητά του και προσδίδει δραματικότητα. Η 

επανάληψη του όρου «αναγνωρίζεται» δηλώνει την συναισθηματική φόρτιση του 

ΥΠΟΚ 4 και την έμφαση που δίνει στη έννοια, ενώ ο όρος «δυστυχώς» αποτελεί 
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σχόλιο και εκφράζει την προσωπική του θέση. Το αντιθετικό σχήμα της σημασίας της 

προσφοράς και της μη αναγνώρισης προσδίδει μία δραματικότητα στην περιγραφή 

και ισχυροποιεί τα λεγόμενα του ομιλητή. Σε όλο το απόσπασμα επιλέγει 

παροντικούς χρόνους έγκλισης οριστικής που δηλώνει το πραγματικό και 

αναμφισβήτητο και ακολουθεί ενεργητική σύνταξη καθώς αποσκοπεί να τονιστεί το 

υποκείμενο της πράξης (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

Στο απόσπασμα 13 το ΥΠΟΚ 12 αναφέρεται και εκείνη στα χρόνια που ήταν 

αναπληρώτρια και μας παρουσιάζει δύο περιστατικά. Το πρώτο ότι έπρεπε να διδάξει 

σε ένα μονοθέσιο σχολείο χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώσεις και το δεύτερο 

ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να έχει 

επιμόρφωση πάνω στα θέμα και χωρίς στήριξη και καθοδήγηση από το Υπουργείο 

Παιδείας. Σε όλο το απόσπασμα παρουσιάζεται αρνητικά διακείμενη απέναντι στο 

Υπουργείο. 

Απόσπασμα 13 (γραμμές 295 – 311)

Ε: Μιλήστε μας λίγο για την δική σας εμπειρία στην εκπαίδευση και τα εμπόδια που 

έχετε συναντήσει.

ΥΠΟΚ 12: Το δύσκολο για εμένα είναι όταν πήγα για πρώτη φορά αναπληρώτρια σε 

ένα χωριό των Γρεβενών (.) που εκεί με βάλανε σε ένα σχολείο χωρίς να μου πούνε 5 

πράγματα πως να δουλέψω γιατί ήταν και μονοθέσιο. Και ό την Α΄ δημοτικού (.) είχα 

παιδάκια από όλες τις τάξεις. Και δεν ήξερα πως να δουλέψω(.) ότι έπρεπε να κάνω 

συνδιδασκαλία και πως πρέπει να το κάνω αυτό στην ώρα του μαθήματος. Με βαλαν 

δηλαδή και μου είπαν (.) πας και βγάλ’ τα πέρα μόνη σου. Και το καλό ήταν βέβαια ότι 

υπήρχαν παιδάκια (.) ότι τα παιδάκια αυτά είχαν εμπειρία από την προηγούμενη 

χρονιά, γιατί πάλι ήταν μονοθέσιο, και χάρη στα παιδιά μπόρεσα να βρω το δρόμο μου. 

Τα παιδιά δηλαδή δίδαξαν σε εμένα, όσο παράξενο και να φαίνεται. (...) Και είχα και 

ένα παιδάκι που είχε ειδικά προβλήματα και δεν αυτοεξυπηρετούνταν, φορούσε ήδη 

πάνα (.) και δεν μιλούσε. Οπότε αυτό το παιδάκι δεν μπορούσαν να το πάνε σε άλλα 

σχολεία γιατί ήταν ήδη μακριά το χωριό και το είχα εγώ μέσα στην τάξη μου. Και ήταν 

πολύ δύσκολο (.) πάρα πολύ δύσκολο για εμένα. Ακόμα το θυμάμαι πόσο δύσκολα 

πέρασα και δεν είχα και κάποια βοήθεια από το Υπουργείο, κάποια στήριξη. Αυτό ήταν 

νομίζω και μετά δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 
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Το ΥΠΟΚ 12 ξεκινάει τον λόγο της με σαφήνεια και μας παρουσιάζει τις 

δύσκολες στιγμές που βίωσε ως αναπληρώτρια. Μας αφηγείται ότι τοποθετήθηκε για 

πρώτη φορά σε ένα μονοθέσιο σχολείο χωρίς να έχει γνώσεις και βοήθεια για το πως 

θα εργαστεί. Με την τεχνική της αφήγησης, προσδίδει αντικειμενικότητα στην 

περιγραφή της και παρουσιάζει τα γεγονότα ως αναμενόμενα (Edwards & Potter, 

1992˙ Μποζατζής, 2011). Μέσα από την φράση «χωρίς να μου πούνε 5 πράγματα πως 

να δουλέψω» κάνει ένα αρνητικό σχόλιο, υπονοώντας με το ρήμα «πούνε» το 

Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Οι φράσεις «πρώτη φορά» που 

δηλώνει την απειρία της, ο όρος «μονοθέσιο» που δείχνει το είδος του σχολείου και 

«ότι είχε παιδάκια από όλες τις τάξεις» που εκφράζει την δυσκολία της διδασκαλίας, 

ενισχύουν την πειστικότητά της και προσδίδουν δραματικότητα στα λόγια της. Στη 

συνέχεια, αιτιολογεί την φράση «δεν ήξερα πως να δουλέψω» λέγοντας ότι δεν 

γνώριζε την τεχνική της συνδιδασκαλίας και πως μπορούσε να υλοποιηθεί την ώρα 

του μαθήματος. Με τη μεταφορική φράση «πας και βγάλ’ τα πέρα μόνη σου» 

προσθέτει δεύτερο σχόλιο, ισχυροποιώντας την αρνητική της διάθεση απέναντι στο 

Υπουργείο Παιδείας και κατηγορώντας το έμμεσα για έλλειψη υποστήριξης και 

βοήθειας. Κατόπιν, αναφέρει ως θετικό στοιχείο τους μαθητές που είχαν εμπειρία από 

μονοθέσιο σχολείο, που λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην παραπάνω αρνητική της 

αξιολόγηση. Η μεταφορά «μπόρεσα να βρω το δρόμο μου», που δηλώνει ότι τα 

κατάφερε και η χρήση της ακραίας διατύπωσης περίπτωσης «τα παιδιά δηλαδή 

δίδαξαν σε εμένα, όσο παράξενο και να φαίνεται» επιτρέπει ρητορικά στην ομιλήτρια 

να κάνει οικονομία στην περιγραφή της, να είναι παραστατική και να μην μπορεί να 

αμφισβητηθεί (Drew & Holt, 1988 στο Μάλλιου, 2017). Ταυτόχρονα, προβάλλει ένα 

δίλημμα διακυβεύματος «όσο παράξενο και να φαίνεται», με σκοπό να αποτρέψει την 

υπονόμευση του ισχυρισμού της (Edwards & Potter, 1992). Η δεύτερη δυσκολία που 

συνάντησε αφορούσε ένα παιδί με ειδικά προβλήματα. Το ΥΠΟΚ 12 ρητορικά 

επιχειρηματολογεί αναφέροντας ότι το παιδί δεν αυτοεξυπηρετούνταν, το ειδικό 

σχολείο ήταν μακριά και το είχε μέσα στην τάξη. Με το τέχνασμα αυτό προσδίδει στο 

λόγο της μία αίσθηση ορθολογισμού και ρεαλισμού ενώ με τον όρο «δεν 

αυτοεξυπηρετούνταν» τονίζει την δυσκολία να το διαχειριστεί σε συνδυασμό ότι δεν 

είχε και τις κατάλληλες γνώσεις. Επαναλαμβάνει ότι ήταν «δύσκολο» για να δώσει 

έμφαση, ενώ συνεχίζει διαβαθμίζοντας το επίθετο σε υπερθετικό βαθμό «πάρα πολύ 

δύσκολο» για να δείξει ότι τα συναισθήματα και η αίσθηση της δυσκολίας που βίωνε 

βρίσκονταν στον απόλυτο βαθμό. Στο τέλος του αποσπάσματος, κάνει ανοιχτή 
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κριτική στην έλλειψη υποστήριξης και βοήθειας από το Υπουργείο. Αξίζει να 

αναφερθεί, ότι σε όλο το λόγο χρησιμοποιεί κοντινό έρεισμα, α΄ ενικό πρόσωπο, για 

να προσδώσει αμεσότητα και να εκφράσει την προσωπική της άποψη (Edwards & 

Potter, 1992˙ Μποζατζής, 2011). Ο λόγος της είναι κατηγορηματικός, διακρίνεται από 

συνέπεια και είναι αρνητικά διακείμενος στον Υπουργείο Παιδείας. Επιλέγει να μιλά 

σε παρελθοντικούς χρόνους έγκλισης οριστικής για να δείξει ότι τα γεγονότα που 

εξιστορούνται αφορούν το παρελθόν και χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη για να 

τονίσει το υποκείμενο της πράξης (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017).

5.6. Εκτίμηση βαθμού ευημερίας σε επαγγελματικό επίπεδο

Η ενότητα που ακολουθεί επικεντρώνεται στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που 

αφορούν την ευημερία των εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση, ανακύπτει ότι, κατά τη 

γνώμη των εκπαιδευτικών, οι ίδιοι δεν ευημερούν σε επαγγελματικό και προσωπικό 

επίπεδο και ούτε είναι εφικτή η ευημερία τους στο σχολικό χώρο καθώς την 

συνδέουν αποκλειστικά με τον οικονομικό παράγοντα. Παραθέτουν την άποψη ότι η 

οικονομική τους επιφάνεια δεν βρίσκεται στα επιθυμητά για εκείνους επίπεδα, σε 

σχέση με το παρελθόν, και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις, τους έχει καταβάλλει αρκετά. Είναι απαραίτητο να 

επισημανθεί ότι υπήρχαν συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που αν και στην αρχή 

της συζήτησης παρουσίασαν τους εαυτούς τους σαν ευημερούντες εκπαιδευτικούς, 

στο τέλος επισήμαναν ότι δεν είναι εφικτή η ευημερία, ερχόμενοι σε αντίθεση με την 

αρχική τους τοποθέτηση. Τέλος, να σημειωθεί ότι μελετώντας το λόγο των 

εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε διαφορά στην επιχειρηματολογία των συμμετεχόντων/ 

συμμετεχουσών ανάλογα με την ηλικία. Οι παλιοί εκπαιδευτικοί προσθέτουν στον 

οικονομικό παράγοντα, τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, δηλώνουν ότι αισθάνονται 

κούραση και εξουθένωση και τη μη συνειδητή επιλογή του κλάδου ενώ οι νέοι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν τις συνεχείς μετακινήσεις ως παράγοντες που επιδεινώνουν 

την κατάσταση. Αντίθετα, στους δευτερεύοντες παράγοντες εντάσσουν το «καλό 

εργασιακό κλίμα» και «τις συναδελφικές σχέσεις». 

Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά των ποικίλων παραγόντων- 

αιτιών που επικαλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί μιλώντας για το βαθμό ευημερίας σε 

επαγγελματικό επίπεδο. 
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Το απόσπασμα 14 ανήκει στο ΥΠΟΚ 6  (παλιά εκπαιδευτικός) η οποία 

αναφέρει ότι ευημερεί στο σχολικό χώρο αλλά παρατηρεί ότι έχει διαφορά με τα 

χρόνια που ήταν νέα. Παραθέτει την άποψη, ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας της έχουν 

δημιουργήσει μία εξουθένωση και κούραση η οποία όμως, δεν έχει επηρεάσει την 

διάθεση της για δουλειά. 

Απόσπασμα 14 (γραμμές 267 – 273)

Ε: Εσείς πως θα χαρακτηρίζατε τη δική σας συναισθηματική και ψυχική κατάσταση. 

Θεωρείται ότι ευημερείτε;

ΥΠΟΚ 6: Ναι, ναι. Εντάξει δεν μπορώ να είμαι όπως ήμουνα παλιά, τα πρώτα χρόνια 

αλλά ναι. Τα πολλά χρόνια υπηρεσίας φέρνουνε πολλά, πως να το πω τώρα... δεν είναι 

κούραση, αλλά μία εξουθένωση ας το πούμε, που δεν γίνεται να μην το παραδεχτείς. Να 

μην τη δεις. Φαίνεται αυτό. Αλλά παρ’ όλα αυτά έρχομαι με όρεξη όμως. Θέλω να 

έρθω στη δουλειά μου. Δεν είπα καμία μέρα ότι δεν θέλω να πάω σχολείο. 

Το ΥΠΟΚ 6 ξεκινάει το λόγο της αναφέροντας ότι ευημερεί. Μέσα από τον 

διπλασιασμό της λέξης «ναι» γίνεται φανερή η συναισθηματική της φόρτιση και 

αποσκοπεί να δώσει έμφαση. Έπειτα, εισάγει το επιχείρημα της με τον όρο «εντάξει», 

στοιχείο που μας προϊδεάζει ότι αυτό που ακολουθεί έρχεται σε αντίθεση με τα 

λεγόμενα της. Η ίδια αναφέρει ότι δεν αισθάνεται την ίδια ευημερία με τα πρώτα 

χρόνια ως εκπαιδευτικός (πρώτη αντίθεση) και συνεχίζει μετριάζοντας το λόγο με τον 

αντιθετικό όρο «αλλά», δηλώνοντας ότι και τώρα ευημερεί (δεύτερη αντίθεση). 

διευθύντριας. Κατόπιν, αρθρώνει ρητορικά την επιχειρηματολογίας της 

επισημαίνοντας ότι τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας (αιτία) έχουν ως αποτέλεσμα την 

αίσθηση κούρασης και εξουθένωσης. Με το τέχνασμα της ρητορικής 

επιχειρηματολογίας προσδίδει στο λόγο της μία αίσθηση ρεαλισμού και 

ορθολογισμού (Edwards & Potter, 1992) ενώ με τις φράσεις «πως να το πω τώρα», 

«ας το πούμε» κάνει ένα εμβολιασμό κατά του διακυβεύματος, για να αποτρέψει την 

υπονόμευση του ισχυρισμού της (Μποζατζής, 2011). Η αλλαγή του ερείσματος στην 

αφήγηση της (γραμμές 230- 231)  από α΄ ενικό πρόσωπο σε β΄ ενικό «δεν γίνεται να 

μην το παραδεχτείς. Να μην τη δεις» κάνει τον ακροατή μέτοχο της κατάστασης, 

προσδίδοντας μία καθολικότητα (Sacks, 1992) ότι η εξουθένωση δεν αποτελεί 

προσωπική της μαρτυρία αλλά ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί την αντιλαμβάνονται. 

Ενισχύει την πειστικότητα της με τον όρο «φαίνεται» αλλά μετριάζει την 
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απολυτότητα της με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» δηλώνοντας ότι τα πολλά 

χρόνια δεν έχουν επηρεάσει την διάθεση της για δουλειά. Στο σημείο αυτό κάνει 

αλλαγή ερείσματος σε α΄ ενικό πρόσωπο, στοιχείο που καθιστά την ομιλήτρια 

υπόλογη, επειδή στηρίζεται στην προσωπική της μαρτυρία και προβάλλει έναν 

εμβολιασμό κατά του διακυβεύματος «έρχομαι με όρεξη όμως», «Θέλω να έρθω στη 

δουλειά μου» για να μην φανεί ότι η ευημερία έχει επίδραση στις επαγγελματικές της 

πρακτικές. Ο λόγος της σε όλο το απόσπασμα διακρίνεται από δίπολα αντιθέσεων και 

επιλέγει να μιλά σε παροντικούς χρόνους (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). 

Το τελευταίο απόσπασμα ανήκει στο ΥΠΟΚ 7 (νέα εκπαιδευτικός) η οποία 

αναφέρει ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών δεν είναι εφικτή στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η ίδια θεωρεί ότι η οικονομική κρίση, η μη συνταξιοδότηση 

και οι μετακινήσεις των νέων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών επιδεινώνουν την 

κατάσταση. Στο τέλος του αποσπάσματος, μετριάζει την άποψη της εντάσσοντας την 

προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ως παράγοντα που 

θα καθορίσει το βαθμό επιρροής από τις υπάρχουσες συνθήκες. 

Απόσπασμα 15 ( γραμμές 246- 254) 

Ε: Κατά τη γνώμη σας είναι εφικτή η ευημερία των εκπαιδευτικών στο σχολείο σήμερα; 

ΥΠΟΚ 7: Νομίζω πως όχι. Με όλη την κατάσταση που επικρατεί λόγω οικονομικής 

κρίσης και με την ύπαρξη εκπαιδευτικών που έχουν κουραστεί τόσα χρόνια στην 

εκπαίδευση, νομίζω πως είναι δύσκολα. Όταν κάποιος εκπαιδευτικός πρέπει να αφήσει 

την οικογένειά του να πάει πολύ μακριά, σε ένα νησί ή τα λεφτά που παίρνει ένας 

αναπληρωτής δεν είναι πολλά, κάθε μέρα πηγαινοέρχεται να πάει στο σχολείο του, 

νομίζω ότι ναι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά εξαρτάται και από τον άνθρωπο. 

Άλλος μπορεί να έχει τη ζωντάνια, να μην επηρεάζεται από τις συνθήκες και να είναι 

καλά. 

Το ΥΠΟΚ 7 στην ερώτηση της ερευνήτριας για το αν είναι εφικτή η ευημερία 

των εκπαιδευτικών, απαντάει αρνητικά «νομίζω πως όχι». Ξεκινάει τον λόγο της με 

τη χρήση α΄ ενικού προσώπου για να δηλώσει αμεσότητα και να προβάλλει την 

προσωπική της θέση, ενώ επιλέγει να χρησιμοποιήσει το ρήμα «νομίζω» για να 

μειώσει την απολυτότητά της. Κατόπιν, κάνει μετατόπιση ερείσματος, επιλέγοντας γ΄ 

ενικό πρόσωπο για να κάνει το λόγο της αντικειμενικότερο και απρόσωπο (Edwards 
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& Potter, 1992). Η ομιλήτρια επιχειρηματολογεί ρητορικά αρθρώνοντας ως 

επιχειρήματα την οικονομική κρίση και τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών. Με την τεχνική αυτή προσδίδει στα λεγόμενά της μία αίσθηση 

ορθολογισμού και ρεαλισμού (Edwards & Potter, 1992). Στο δεύτερο επιχείρημά της 

κάνει επίκληση κατηγορίας «την ύπαρξη εκπαιδευτικών που έχουν κουραστεί» 

επικαλώντας συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών και διαχωρίζοντας με έμμεσο 

τρόπο τον εαυτό της από αυτούς. Ακόμη, το ΥΠΟΚ 7 χρησιμοποιεί το ρήμα «έχουν 

κουραστεί», που έχει αρνητική διάθεση, για να δηλώσει την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών και να γίνει πιο πειστική. Επαναλαμβάνει το ρήμα «νομίζω» για 

επικοινωνιακούς λόγους προκειμένου να μειώσει την απολυτότητά της. Στη συνέχεια, 

κάνει αναφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νοηματοδοτεί τον όρο 

«δύσκολα» με μία λίστα τριών λόγων, ότι ο εκπαιδευτικός αφήνει την οικογένεια του 

«πρέπει να αφήσει την οικογένειά του», τοποθετείται μακριά από τον τόπο του «να 

πάει πολύ μακριά, σε ένα νησί» και οι οικονομικές απολαβές είναι χαμηλές «τα λεφτά 

που παίρνει ένας αναπληρωτής δεν είναι πολλά». Επιλέγει να χρησιμοποιήσει το ρήμα 

«πρέπει» για να δηλώσει την υποχρέωση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού 

παραμερίζοντας την προσωπική επιθυμία και επιλογή. Με την λίστα τριών μερών 

δημιουργεί την αίσθηση ολοκληρωμένου επιχειρήματος και επιτυγχάνει πειστικότητα 

στην επιχειρηματολογία της (Edwards & Potter, 1992˙ Μάλλιου, 2017). Τέλος, 

οδηγείται στο λογικό συμπέρασμα ότι υπάρχουν «πολλά προβλήματα», η χρήση του 

υπερθετικού βαθμού εκφράζει ότι τα προβλήματα βρίσκονται στον απόλυτο βαθμό 

ενώ με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» εντάσσει τα ατομικά χαρακτηριστικά ως 

στοιχείο που καθορίζουν την ευημερία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ομιλήτρια επιλέγει 

να μιλά σε παροντικούς χρόνους και χρησιμοποιεί έγκλιση οριστικής στις γραμμές 

247- 249 για να δηλώσει το πραγματικό και αναμφισβήτητο ενώ στις γραμμές 250- 

253 τα ρήματα βρίσκονται στην υποτακτική για να δηλώσει την προσταγή και 

υποχρέωση των εκπαιδευτικών (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017). Ακολουθεί 

ενεργητική σύνταξη καθώς αποσκοπεί να τονίσει το υποκείμενο της πράξης που είναι 

ο εκπαιδευτικός (Χατζηνεοφύτου & Ροδοσθένους, 2017).
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Κεφάλαιο 6 – Συζήτηση

6.1. Συζήτηση

Η παρούσα ερευνητική εργασία περιστράφηκε γύρω από το θέμα της ευημερίας των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Κατά τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και στο θεωρητικό μέρος παρατηρήσαμε ότι η ευημερία των 

εκπαιδευτικών και η κατάκτησή της αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του σχολικού 

γίγνεσθαι καθώς η απόδοση, η δέσμευση και η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται 

σημαντικά από καλή συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική τους κατάσταση 

(Van Petegem et al., 2005˙ Seligman, 2011˙ Collie, 2014). Ακόμη, κατά τους Day κ.α. 

(2007) η ευημερία εκτός από τις θετικές της εκφάνσεις στην ψυχοσύνθεση του/της 

εκπαιδευτικού, είναι αλληλένδετη και με την αποτελεσματικότητα και απόδοση του 

οργανισμού. Ωστόσο, στη χώρα μας, λίγες έρευνες έχουν ως κύριο θέμα την 

ευημερία. Μάλιστα, όσον αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι ελάχιστες (τρεις στον αριθμό) και όλες ποσοτικού χαρακτήρα. Συνακολούθως, η 

μεγάλη σημασία της ευημερίας για τους/τις ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς και 

την εκπαίδευση και οι περιορισμένες έρευνες στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, ήταν οι 

λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή αυτού του θέματος. Συγκεκριμένα, σκοπό μας 

ήταν μελετώντας το λόγο των εκπαιδευτικών να κατανοήσουμε αφενός τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι ίδιοι την έννοια της ευημερίας και 

αφετέρου να διερευνήσουμε τους παράγοντες που την διαμορφώνουν και την 

επηρεάζουν αλλά και πως αυτοί κατ΄επέκταση έχουν επίδραση στις επαγγελματικές 

τους πρακτικές. 

Αρχικά, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε αφορούσε τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την ευημερία σε προσωπικό 

και επαγγελματικό επίπεδο. Οι ίδιοι κατασκευάζουν την προσωπική ευημερία ως μία 

κατάσταση στην οποία αισθάνονται ευτυχία και βιώνουν θετικά συναισθήματα σε 

σχέση με όλους τους τομείς της ζωή τους. Κατά την γνώμη τους, διακρίνονται από 

αισθήματα ικανοποίησης από τον ίδιο τους τον εαυτό καθώς έχουν την δυνατότητα 

να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις βασικές, οικογενειακές και οικονομικές τους 

ανάγκες. Με άλλα λόγια, αναφέρουν ότι ζουν σε μία κατάσταση ψυχική ηρεμίας και 

συναισθηματικής πληρότητας, όπου σκοπός της ζωής του είναι η συνεχής βελτίωση. 

Ακόμη, προσθέτουν στην έννοια την ικανότητα του ατόμου να ζει την κάθε μέρα 
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ξεχωριστά και να βιώνει θετικά και αρνητικά συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα να 

μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματα αυτά προς όφελός του. Η τελευταία 

κατασκευή συναντάται και στην έρευνα των Dodge κ.α.. (2012), οι οποίοι στην 

προσπάθεια τους να αποδώσουν έναν ολοκληρωμένο ορισμό καταλήγουν ότι η 

ευημερία είναι όταν τα άτομα έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες που χρειάζονται για 

να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που βιώνουν.  

Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε όλες τις συνεντεύξεις παρατηρείται μία ποικιλία 

απόψεων γύρω από την κατασκευή της, επιβεβαιώνοντας ότι η ευημερία είναι 

μοναδική για τον καθένα μας. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους McCallum και Price (2016). Συγκεκριμένα, καταλήγουν 

ότι η ευημερία είναι μία πολυδιάστατη και πλατιά έννοια που όλοι οι άνθρωποι την 

επιδιώκουμε και την αναζητάμε, αλλά είναι ξεχωριστή για τον καθένα μας και δίνει 

την αίσθηση του ποιοι είμαστε το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό. Επιπροσθέτως, 

στο λόγο τους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την ευημερία αφενός με όρους ευτυχίας 

και απόλαυσης και αφετέρου με όρους αυτό- βελτίωσης, ολοκλήρωσης και 

ανιδιοτέλειας. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει ότι η προσωπική ευημερία διακρίνεται 

από την ηδονική ευημερία, η οποία αφορά την ανάγκη μας να αναζητάμε την χαρά 

και να αποφεύγουμε τον πόνο και την ευδαιμονική ευημερία, η οποία αναφέρεται 

στην ανάγκη μας για αυτοπραγμάτωση και προσωπική ολοκλήρωση (Αντωνίου, 

2010). Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι στην ανάλυση αναδεικνύονται κοινωνικά 

και ιδεολογικά κατασκευάσματα σε σχέση με τους ρόλους των αντρών και των 

γυναικών οι οποίες κινητοποιούνται στις περιγραφές και στη λογοδοσία των 

συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί μιλώντας για την 

ευημερία εστίασαν στο συναισθηματικό και οικογενειακό κομμάτι, προβάλλοντας το 

στερεότυπο ότι η ευθύνη της οικογένειας επιρρίπτεται στη γυναίκα, που 

χαρακτηρίζεται ως συναισθηματική, τρυφερή και αγαθή. Αντίθετα, οι άντρες 

εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στο οικονομικό κομμάτι, αναδεικνύοντας το 

στερεότυπο ότι ο άντρας έχει την μεγαλύτερη ευθύνη για την οικονομική συντήρηση 

της οικογένειας, που χαρακτηρίζεται ως γενναίος και ισχυρός. 

Όσον αφορά την ευημερία του/της εκπαιδευτικού, οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες την κατασκευάζουν ως μία κατάσταση στην οποία η ηρεμία και η 

ισορροπία κυριαρχούν στο σχολικό χώρο και οι ίδιοι/ες βιώνουν θετικά 

συναισθήματα που τους/τις παρακινούν να έχουν θετική διάθεση και επιθυμία για 
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δουλειά. Κατά τη γνώμη τους, νιώθουν αισθήματα ικανοποίησης από τον εαυτό τους, 

αναπτύσσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και απώτερος σκοπό τους είναι η αυτο – 

βελτίωση τους που θα επέλθει με την πάροδο των χρόνων. Εκτός από το 

συναισθηματικό και ψυχολογικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες 

αναδεικνύουν την οπτική ότι η ευημερία συνδέεται και με τον οικονομικό παράγοντα 

κρίνοντας τον ως ουσιώδη και βασικό. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και 

από την βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Engels κ.α. (2004), η ευημερία των 

εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον ορίζεται ως μια θετική συναισθηματική 

κατάσταση που είναι το αποτέλεσμα της αρμονίας μεταξύ του συνόλου των ειδικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων, των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών. Από την πλευρά του, ο Seligman (2012) αναφέρει ότι οι 

εκπαιδευτικοί που ευημερούν αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με τους άλλους 

ανθρώπους και δίνουν έμφαση στην προσωπική τους ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται ότι μελετώντας το λόγο τους, οι 

συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες παρουσιάζουν κοινές απόψεις για την κατασκευή της 

ευημερίας και προβάλλουν ότι καθορίζεται πρωτίστως από την ευημερία των 

μαθητών τους. Οι ίδιοι/ες παραθέτουν την άποψη ότι η ευημερία τους συνδέεται με 

τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ικανότητα των μαθητών/τριών να ενεργούν 

αυτόνομα. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 

αισθάνονται μία επιβεβαίωση και ικανοποίηση ότι εκπλήρωσαν το ρόλο τους ως 

εκπαιδευτικοί. Ακόμη, ενισχύουν το λόγο τους τονίζοντας ότι αυτό που τους αρέσει 

στο επάγγελμα είναι η επαφή με τους μαθητές. Πιο ειδικά, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι δέθηκαν πιο πολύ και κατανόησαν τις ανάγκες των μαθητών τους, όταν 

οι ίδιες έγιναν μητέρες προβάλλοντας το πρότυπο δασκάλα – μαμά και 

αναδεικνύοντας πάλι τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων. Επιπρόσθετα, 

ανακύπτει ό,τι κατά την γνώμη τους, υπάρχουν διάφορα είδη ευημερίας του/της 

εκπαιδευτικού, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη πλευρά της (McCallum & Price, 

2016). Το πρώτο είδος ευημερίας περιλαμβάνει την καλή ψυχική διάθεση. Το 

δεύτερο είδος, αφορά την επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση. Στο 

σημείο αυτό, εντάσσουν στο λόγο τους και τον παράγοντα της συνειδητής επιλογής 

του επαγγέλματος αν και οι περισσότεροι αναφέρουν ότι το επάγγελμα δεν ήταν η 

πρώτη τους επιλογή ή το επέλεξαν για γρήγορη και σίγουρη επαγγελματική 

αποκατάσταση. Τέλος, παρατηρείται μία διαφοροποίηση με τους νέους 
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εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσθέτουν στην ευημερία τον παράγοντα της 

χιλιομετρικής απόστασης. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που διερευνήσαμε, εστίαζε στις διαστάσεις 

της ευημερίας όπως προκύπτουν μελετώντας το λόγο των εκπαιδευτικών. Από την 

ανάλυση αναδείχτηκε η οπτική ότι υπάρχει μία ποικιλία διαστάσεων ανάμεσα στις 

οποίες η «ψυχολογική - συναισθηματική», η «οικογενειακή», η «επαγγελματική» και 

η «οικονομική» ευημερία. Ειδικότερα, κατασκευάζουν την ψυχολογική ευημερία ως 

μία κατάσταση στην οποία το άτομο είναι ψυχικά ήρεμο και έχει μία θετική σχέση με 

τον εαυτό του.  Η οικογενειακή διάσταση προβάλλεται ως μία κατάσταση στην οποία 

κυριαρχεί μία ήρεμη οικογενειακή ζωή, χωρίς προστριβές, μέσα στην οποία 

εκπληρώνονται οι επιθυμίες των μελών της οικογένειας. Η επαγγελματική ευημερία 

περιλαμβάνει, κατά την γνώμη τους, την ισορροπία στον εργασιακό χώρο, το καλό 

κλίμα και τις θετικές, ουσιώδεις συναδελφικές σχέσεις, ενώ η οικονομική ευημερία 

κατασκευάζεται ως μία καλή οικονομική κατάσταση στην οποία οι χρηματικές 

απόλαβες τους επιτρέπουν τόσο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσο 

και να ικανοποιούν προσωπικές- δευτερεύουσες ανάγκες όπως η ψυχαγωγία. 

Από την ανάλυση παρατηρούμε ότι τα τρία πρώτα είδη της ευημερίας 

περιλαμβάνουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από συγκεκριμένους 

τομείς της ζωής του ή τη ζωή στο σύνολό της που καλείται στην βιβλιογραφία ως 

υποκειμενική προσέγγιση της ευημερίας (Veenhoven, 2012) ενώ η τελευταία 

διάσταση εντάσσεται στην αντικειμενική προσέγγιση η οποία προσδιορίζει και 

διαμορφώνει την ευημερία μέσα από τους δείκτες της ποιότητας ζωής, όπως το 

εισόδημα (Western & Tomaszewski, 2016). Τέλος, ένας εκπαιδευτικός πρόσθεσε 

στην έννοια της ευημερίας την «τιμιότητα», «εργατικότητα» προσδίδοντας της μία 

ηθική διάσταση. Σύμφωνα με την άποψή του, η κατάκτηση της ευημερίας 

προϋποθέτει από το άτομο να ενεργεί δίκαια, με βάση τις ηθικές αξίες και όχι 

πατώντας επί πτωμάτων. Το εύρημα αυτό, επιβεβαιώνει και η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Μυτσκίδου και Σταλίκας (2011) η ηθική είναι 

υποκειμενική έννοια, η οποία συνδέεται με την θετική συμπεριφορά του ατόμου και 

αποδίδεται διαφορετικά ανάλογα με το χωρό – χρονικό πλαίσιο. Κάθε άτομο οφείλει 

να εμφορείται με την ηθική αν θέλει να πορευτεί σωστά και να ευημερήσει. 
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Αναφορικά με τις βασικές διαστάσεις που συμβάλλουν στην ευημερία, που 

αποτέλεσε το τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα, αναδεικνύεται η οπτική ότι υπάρχει μία 

ποικιλία παραγόντων. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες εντάσσουν 

στους πρωτεύοντες παράγοντες την ποιότητα των συναδελφικών σχέσεων και την 

επικοινωνία τους με τους μαθητές. Οι ίδιοι, κατασκευάζουν τις καλές συναδελφικές 

σχέσεις ως μία κατάσταση στην οποία ενισχύεται η συνεργασία, η επικοινωνία και η 

ισορροπία στον εργασιακό χώρο. Όσον αφορά την επικοινωνία με τους μαθητές, 

αιτιολογούν ότι αποτελεί κινητήριο δύναμη και κίνητρο για τον/την εκπαιδευτικό να 

προσπαθεί να αποδίδει το μέγιστο, γεγονός που κατά τους/τις ίδιους/ες έχει ως 

συνέπεια την δημιουργία ενός καλού κλίματος τόσο με τον/την  διευθυντή/ντρια όσο 

και με τους γονείς. Κρίνεται άξιο να αναφερθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες προβάλλουν και επαναλαμβάνουν σε διάφορα σημεία του λόγου τους, 

την στάση των σύγχρονων γονέων ως βασικό παράγοντα ευημερίας. Κάνουν 

αναφορές ότι οι γονείς παρεμβαίνουν στα καθήκοντα τους, απαξιώνουν το ρόλο τους 

και διαταράσσουν τις ισορροπίες στο σχολικό χώρο. Το οξύμωρο που αναδεικνύεται 

είναι ότι οι ίδιοι/ες καταθέτουν την άποψη ότι δεν αντιμετώπισαν πότε πρόβλημα με 

τους γονείς, αλλά αντίθετα οι σχέσεις τους ήταν άριστες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

για τους διαμορφωτικούς παράγοντες τα συναντάμε και στην βιβλιογραφία. Στο 

μοντέλο των Saaranen κ.α. (2006) οι εργασιακές συνθήκες, η εργασιακή κοινότητα 

και η επαγγελματική ικανότητα αποτελούν κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την 

επαγγελματική ευημερία, ενώ στο Οικολογικό Μοντέλο του Bronfrenbrenner (1979), 

το οποίο αντικατοπτρίζει τον κόσμο ενός/μίας εκπαιδευτικού, οι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την ανάπτυξη και ευημερία του/της περιστρέφονται γύρω από το 

σχολικό περιβάλλον και τη σχέση του/της με την τάξη, τα περιβάλλοντα της 

οικογένειας και τις κοινωνικές πεποιθήσεις. 

Ένας ακόμη παράγοντας που αναδύθηκε στο λόγο των εκπαιδευτικών 

αποτελεί το διοικητικό στυλ ηγεσίας. Στις αναφορές τους, το στυλ ηγεσίας που 

ακολουθεί ο/η διευθυντής/ντρια κατασκευάζεται ως αιτία της εύρυθμης λειτουργίας ή 

αποτυχίας της σχολικής μονάδας. Πιο ειδικά, οι παλιοί εκπαιδευτικοί παραθέτουν την 

άποψη ότι οι διευθυντές/ντριες που λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες τους και τους 

επιτρέπουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων είναι εκείνοι/ες που ενισχύουν 

περισσότερο την ευημερία τους, παραπέμποντάς μας στο δημοκρατικό στυλ ηγεσίας. 

Αντίθετα, υπήρχαν συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες οι οποίοι/ες εξέφρασαν την γνώμη 
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ότι το δημοκρατικό στυλ δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, καθώς η συμμετοχή 

του συλλόγου στις αποφάσεις, ενέχει τον κίνδυνο εκμηδενισμού του ρόλου του/της 

διευθυντή/ντριας και τη δημιουργία χαώδους σχολικής κατάστασης. Σε αντιδιαστολή, 

όσων αναφέρθηκαν, παρουσιάστηκαν συμμετέχοντες και συμμετέχουσες οι οποίοι/ες 

ανέφεραν ότι το στυλ ηγεσίας του διευθυντή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο 

αιτιολογώντας ότι τα συναισθήματα που βιώνουν καθορίζονται αποκλειστικά από τις 

σχέσεις και το κλίμα που δημιουργείται από το σύλλογο διδασκόντων. Βέβαια, οι νέοι 

εκπαιδευτικοί είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι στον/ην διευθυντή/τρια καθώς 

στις αναφορές τους, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους να μην λαμβάνουν την ίδια 

υποστήριξη, ούτε να συμμετέχουν το ίδιο στη λήψη αποφάσεων διότι δεν αποτελούν 

μόνιμο προσωπικό. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους Podsakoff, Makenzie, Moorman και Fetter (1990 στο 

Αναστασόπουλος, 2018), οι οποίοι αναφέρουν ότι το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας 

συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική ικανοποίηση, που αποτελεί κατά τη 

βιβλιογραφία ένα από τα οφέλη της ευημερίας. Σε αυτό συμφωνούν και οι Hallinger 

και Heck (1996 στο Αναστασόπουλος, 2018) οι οποίοι καταλήγουν ότι οι 

διευθυντές/τριες επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων από το σχολικό κλίμα το 

οποίο διαμορφώνουν. Κατά τους ίδιους, το θετικό σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από 

την υποστήριξη και το όραμα του/της ηγέτη και τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στοιχεία που παραπέμπουν στο δημοκρατικό 

τύπο ηγεσίας. 

Ο τελευταίος παράγοντας που ανακύπτει από το λόγο των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών αποτελούν τα ατομικά χαρακτηριστικά. 

Χαρακτηριστικά όπως η ειλικρίνεια, η πραότητα και η εριστικότητα θεωρούνται από 

τους ίδιους σημαντικά. Η άποψη αυτή συναντάται και στην έρευνα των Van Petegem 

κ.α. (2005), οι οποίοι καταλήγουν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ίδιων των 

εκπαιδευτικών καθορίζουν εξίσου την ευημερία τους. Σε αυτό συμφωνεί και η 

πρόσφατη έρευνα των Bermejo-Toro κ.α. (2016), που τονίζει ότι χαρακτηριστικά 

όπως η συναισθηματική σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και η ανθεκτικότητα είναι 

βασικά ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και τα 

προβλήματα και να τα αντιμετωπίζουν επιτυχώς. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η 

οπτική ότι ο/η εκπαιδευτικός με την πάροδο των χρόνων κατασκευάζει εκπαιδευτική 

προσωπικότητα μέσα από την εμπειρία του/της, τις γνώσεις που έλαβε και τις 
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καταστάσεις που ήρθε αντιμέτωπος/η. Σαν γενικό σχόλιο να αναφερθεί ότι η ηλικία 

των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών καθορίζει τον βαθμό στον οποίο θα 

επηρεαστούν. Οι νέοι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν τους εαυτούς τους πιο 

ευάλωτους, ενώ οι παλιοί έχοντας μία ωριμότητα, παρουσιάζονται να έχουν μία 

αυτοπεποίθηση, σιγουριά για τον εαυτό τους και παραθέτουν την άποψη ότι έχουν 

αναπτύξει ασπίδες προστασίας στα αρνητικά σχόλια που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την συναισθηματική τους ηρεμία. 

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε σχετίζονταν με την 

θετική επίδραση των παραγόντων ευημερίας στις επαγγελματικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών. Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες ανέδειξαν ότι 

υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση. Ειδικότερα, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους να 

έχουν ουσιαστικές σχέσεις με τους συναδέλφους, να αναπτύσσουν καλύτερη 

επικοινωνία και να επιδιώκουν να βρίσκονται στον εργασιακό χώρο καθώς βιώνουν 

ευχάριστες καταστάσεις. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί 

υπογραμμίζουν ότι το κλειδί για τις επιτυχημένες σχέσεις είναι ο σεβασμός και η 

κατανόηση στον συνάδελφο, υπονοώντας την ηθική διάσταση που εμπεριέχει η 

έννοια της ευημερίας. Επιπροσθέτως, στις αναφορές αναδεικνύεται ότι τα θετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και στην απόδοση τους στην τάξη καθώς οι ίδιοι 

αναζητούν νέους τρόπους διδασκαλίας, είναι πιο κοντά με τους μαθητές και δεν 

πτοούνται από πιθανές δυσκολίες που συναντούν. Όσον αφορά την αναγνώριση της 

δουλειάς τους και την επιβράβευση, προβάλλεται η οπτική ότι εκείνη γεμίζει τον/την 

εκπαιδευτικό με ευχάριστα συναισθήματα καθώς αισθάνεται αφενός 

ικανοποιημένος/η με τον ίδιο του/της τον εαυτό και αφετέρου ότι η εργασία 

ικανοποιεί και εκπληρώνει τις εργασιακές του/της αξίες. Επιλογικά, κατά την γνώμη 

τους, η ευημερία τους αποτελεί κίνητρο να εξελίσσονται και να αποδίδουν 

περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκουν νόημα στη ζωή τους. Τα συγκεκριμένα 

ευρήματα επιβεβαιώνει και η υπάρχουσα βιβλιογραφία (Ηλιοπούλου, 2013 ˙ 

Bermejo-Toro et a l., 2016) η οποία διατυπώνει ότι η ευημερία των εργαζομένων 

συμβάλλει στην απόδοση και αποτελεσματικότητα τους και αποδίδει τα οφέλη της με 

τους όρους της επαγγελματικής δέσμευσης, ικανοποίησης, απόδοσης και 

ψυχολογικής – εργασιακής ροής. Τέλος να ειπωθεί, ότι οι παράγοντες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, με λάθος 
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διαχείριση να υποσκάψουν την ευημερία τους δημιουργώντας αρνητικά 

αποτελέσματα και συναισθήματα. 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε αφορούσε τα εμπόδια 

και τις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και 

ενδέχεται να απειλούν την ευημερία τους. Αρχικά, μελετώντας το λόγο τους 

αναδεικνύεται μία γκάμα εμποδίων με κυρίαρχη τη διαδικασία του διορισμού. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες περιγράφουν την ταλαιπωρία που 

βιώνουν οι αναπληρωτές/τριες μέχρι το διορισμό τους, παρομοιάζοντας τους με 

«γύφτους», νομάδες, ενισχύοντας τη δραματικότητα τους. Παρόμοια δομούν το λόγο 

τους και οι νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όταν εστιάζουν στην ψυχολογική φθορά που 

βιώνουν κάθε χρόνο από την αναμονή των μεταθέσεων. Αναφέρουν ότι όλο αυτό έχει 

συνέπειες στην ψυχολογική και σωματική τους ευημερία, βιώνουν άγχος και 

κούραση αλλά και στην οικογενειακή ευημερία καθώς διαταράσσεται η ηρεμία και η 

ισορροπία της οικογένειάς τους. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι ολοκληρώνουν το 

λόγο τους με την αναφορά στον χαμηλό μισθό των αναπληρωτών που σε συνδυασμό 

με το πάγωμα των διορισμών δυσχεραίνει την κατάσταση. 

Τη βεντάλια των εμποδίων συμπληρώνει η έλλειψη υποστήριξης, 

καθοδήγησης και αναγνώρισης του κόπου τους από το Υπουργείο Παιδείας την οποία 

παρατηρούν τόσο στα πρώτα χρόνια του διορισμού όσο και τώρα. Οι συμμετέχοντες/ 

συμμετέχουσες παρουσιάζουν τους εαυτούς τους αντιμέτωπους/ες με δύσκολες 

καταστάσεις όπως απειρία διδασκαλίας, μη γνώση διαχείρισης κρίσεων, μη σωστή 

αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αβοήθητους. Ανακύπτει ό,τι 

κατά τη γνώμη τους οι δυσκολίες τους επηρεάζουν συναισθηματικά και ψυχολογικά, 

αισθάνοντας ότι είναι «ανίκανοι» να επιτελέσουν το έργο τους. Οι ίδιοι/ες ασκούν 

αρνητική κριτική και επιρρίπτουν τις ευθύνες και στη Παιδαγωγική σχολή, 

επισημαίνοντας ότι εκτός από τις γνώσεις δεν τους παρέχει τα εφόδια για να 

ανταποκριθούν σε αντίστοιχες καταστάσεις. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει και η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Bermejo-Toro κ.α. (2016), οι 

εκπαιδευτικοί για να ευημερούν και να έχουν μία σταθερή και ποιοτική σταδιοδρομία 

πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να προετοιμαστούν πριν μεταβούν στον 

εργασιακό χώρο. Μάλιστα, προτείνεται μείωση του φόρτου εργασίας το πρώτο έτος 

και η παρουσία ενός/μίας μέντορα ο/η οποίος/α θα προσφέρει στήριξη και 

καθοδήγηση στον/στην νέο/α εκπαιδευτικό. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι 
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συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες στο λόγο τους δεν επιρρίπτουν ευθύνες στον εαυτό 

τους, ούτε επιδιώκουν μόνοι/ες τους την προσωπική τους επιμόρφωση και περαιτέρω 

γνώση καθώς παρουσιάζουν την άποψη ότι δεν αποτελεί δική τους υποχρέωση. Μόνο 

ελάχιστοι εκπαιδευτικοί αν και αρνητικά διακείμενοι, ανέφεραν ότι προσπαθούν 

μόνοι τους είτε διαβάζοντας είτε παρακολουθώντας σεμινάρια στον ελεύθερο τους 

χρόνο να επιμορφώνονται και να αυτό – βελτιώνονται. 

Ολοκληρώνοντας τον άξονα αυτό, να αναφέρουμε ότι τα τελευταία εμπόδια 

που ανέδειξαν οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά προβλήματα που 

έχουν ανακύψει λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι ίδιοι αναφέρουν την κρίση αξιών 

και την έλλειψη σεβασμού που επικρατεί στο σχολικό χώρο υπονοώντας την απουσία 

της ηθικής διάστασης της ευημερίας, ενώ επαναλαμβάνουν την έντονη παρέμβαση 

των γονέων, δηλώνοντας ότι είναι ένα θέμα που τους απασχολεί έντονα. Αξίζει να 

αναφερθεί, ότι παρατηρείται διαφορά στα εκπαιδευτικά προβλήματα ανάμεσα στα 

σχολεία της πόλης και στα χωριά. Τα χωριά αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο της 

θέρμανσης, έλλειψη πετρελαίου και υλικοτεχνικών υποδομών, ενώ στην πόλη της 

Κοζάνης δεν ανακύπτει καθώς οι σχολικοί χώροι θερμαίνονται με τηλεθέρμανση και 

τα κτίρια αποτελούν καινούριες κατασκευές. 

Ο τελευταίος άξονας που τέθηκε υπό έρευνα αφορούσε τον βαθμό στον οποίο 

οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ευημερούν. Αρχικά, ανακύπτει ό,τι κατά τη γνώμη τους 

δεν είναι εφικτή η ευημερία στον εργασιακό χώρο καθώς η αρνητική οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση που ταλανίζει τη χώρα μας σε συνδυασμό με την πληθώρα 

εμποδίων, όπως παρουσιάστηκαν στον προηγούμενο άξονα, ταλαιπωρούν τον 

εκπαιδευτικό και υποσκάπτουν την ευημερία του. Σαφέστερα, παραθέτουν την άποψη 

ότι η χαμηλή ευημερία οφείλεται στην οικονομική τους κατάσταση που έχει πληγεί 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και στη μη δυνατότητα ανταπόκριση σε όλες τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Παρόμοια δομούν το λόγο τους, όταν εστιάζουν στον 

ελεύθερο χρόνο, επισημαίνοντας ότι ασχολούνται με δεύτερη εργασία προκειμένου 

να ενισχύσουν την οικονομική τους ευημερία. Είναι άξιο να προβληθεί, ότι η 

ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας γίνεται εις βάρος της σωματικής, ψυχολογικής 

και κοινωνικής τους ευημερίας, αφού δεν υπάρχει προσωπικός χρόνος ηρεμίας, 

ξεκούρασης και διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, στην ανάλυση παρατηρείται 

διαφορά στους λόγους των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών ανάλογα με την ηλικία. 

Οι παλιοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας τους έχουν 
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δημιουργήσει μία εξουθένωση και αισθάνονται ότι περνώντας τα χρόνια το χάσμα 

μεταξύ των ίδιων και των μαθητών/τριών μεγαλώνει με αποτέλεσμα να μην έχουν την 

υπομονή αλλά ούτε και να μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των μαθητών/τριών. 

Κατά τους ίδιους, αυτό το κομμάτι τους στεναχωρεί ιδιαίτερα. Απεναντίας, οι νέοι 

εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για το άγχος του διορισμού και την ταλαιπωρία λόγω 

συχνών μετακινήσεων. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από διεθνείς έρευνες με 

παρόμοιο προσανατολισμό αλλά όχι από την ελληνική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, μία 

σειρά διεθνών μελετών (Ryan & Deci, 2001˙ Layard, 2005 στο Αντωνίου, 2010) που 

διερεύνησε την επίδραση των οικονομικών παραγόντων στην ευημερία των ατόμων, 

κατέληξε ότι οι άνθρωποι που δίνουν έμφαση στα υλικά αγαθά και λιγότερο στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπική τους ανάπτυξη σημειώνουν χαμηλότερα 

επίπεδα ευημερίας. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η εστίαση στα υλικά αγαθά, 

μπορεί αφενός να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του ατόμου, αλλά αφετέρου τον 

περιορίζει από την ενασχόληση του με δραστηριότητες, που αξιοποιούν τις 

πραγματικές διαστάσεις του εαυτού, με συνέπεια το άτομο να αισθάνεται 

ανικανοποίητο. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η αύξηση του εισοδήματος συνεπάγεται 

άμεση αύξηση της ευτυχίας, κυρίως σε ομάδες που βιώνουν μία οικονομική κρίση, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τα βασικά αγαθά (Layard, 2005 στο 

Αντωνίου, 2010). 

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία τα ευρήματα είναι διαφορετικά. Οι 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής είναι όλες ποσοτικού χαρακτήρα και 

εξετάζουν την επαγγελματική ευημερία σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες και 

διαστάσεις. Ακόμη, δεν έχουν παρόμοια οπτική με τη δική μας έρευνα και δεν 

συμπεριλαμβάνουν την οικονομική διάσταση της ευημερίας. Συγκεκριμένα, στην 

έρευνα της, η Σχοινιά (2016) μελετάει πως οι τέσσερις κατηγορίες παραγόντων, όπως 

τα χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευτικού και του/της διευθυντή/τριας, το κλίμα 

μεταξύ των συναδέλφων και το κλίμα της σχολικής τάξης έχουν επίδραση και 

καθορίζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών. Η ίδια καταλήγει ότι οι 

Έλληνες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από 

υψηλά επίπεδα ευημερίας καθώς όλες οι διαστάσεις που αναζητήθηκαν παρουσίαζαν 

υψηλές τιμές. Τα ίδια αποτελέσματα ανέδειξε και η έρευνα του Αναστασόπουλου 

(2018), η οποία διερεύνησε τις διαστάσεις της ευημερίας και την διασύνδεσή της με 

το ρόλο του/της διευθυντή/ντριας και το κλίμα της σχολικής μονάδας. Η έρευνα 
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κατέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν σε υψηλό βαθμό την ευημερία και 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και δέσμευσης. 

Ακόμη, η έρευνα της Λουκοπούλου (2015) που μελέτησε την ευημερία των μόνιμων 

και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με δημογραφικούς παράγοντες, με 

την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη και τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, ανέδειξε 

ότι οι Έλληνες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί ευημερούν αλλά τα ποσοστά ευημερίας των 

αναπληρωτών δεν είναι τόσο υψηλά όσο των μόνιμων εκπαιδευτικών. Επιλογικά, τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας, που εξετάζει σφαιρικά την έννοια της ευημερίας 

του/της εκπαιδευτικού όπως αναδεικνύεται στο λόγο τους, είναι πρωτότυπα. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα τα οποία ανέδειξε η παρούσα εργασία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν να συνεισφέρουν στο να αναδειχτεί 

η σπουδαιότητα της ευημερίας και της θετικής ψυχολογίας. Είδαμε πως οι 

ευημερούντες εκπαιδευτικοί βιώνουν θετικά συναισθήματα, αναπτύσσουν καλύτερες 

διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοβελτιώνονται, γίνονται αποτελεσματικότεροι και 

μπορούν να επιτύχουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, αν 

θέλουμε να δώσουμε στα σχολεία τη δυνατότητα να αναλάβουν δράσεις για να 

επιτύχουν μια ποιοτικότερη εκπαίδευση δεν έχουμε παρά να αναλύσουμε και να 

κατανοήσουμε τους παράγοντες που διασυνδέονται με την ευεξία και την ευημερία 

των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί προκύπτουν στο λόγο τους. 
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Κεφάλαιο 7– Προτάσεις

7.1 Περιορισμοί της έρευνας

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να αναφέρουμε 

τους περιορισμούς και τις δυσκολίες του ερευνητικού εγχειρήματος. Ο πρώτος 

περιορισμός αφορά το είδος της έρευνας, καθώς σε μία ποιοτική έρευνα που διερευνά 

το θέμα της ευημερίας των Ελλήνων/ Ελληνίδων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η πορεία της έρευνας αλλά και η ανάλυση της εξαρτώνται από τις 

ικανότητες που διαθέτει ο/η ερευνητής/τρια. Συγκεκριμένα, ο/η ερευνητής/τρια θα 

πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης να είναι σε εγρήγορση, να μπορεί να 

αλλάζει την σειρά των ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ 

συμμετεχουσών, να είναι ικανός/η να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να μπορεί 

να μετατρέψει την συνέντευξη σαν μία μορφή συνομιλίας στην οποία οι 

συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες θα αισθάνονται οικειότητα και άνεση να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους. Μία άλλη παράμετρος αποτελούν οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες. Ανάλογα με το πόσο διαχυτικοί/ες, αναλυτικοί/ες ή 

λακωνικοί/ες είναι στο λόγο τους, διευκολύνουν ή δυσκολεύουν τον/την 

ερευνητή/τρια να αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιζητεί μέσα από τις 

ερωτήσεις του/της. Ακόμη, ολόκληρη η συνέντευξη μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία αν 

ο/η ερευνητής/τρια είναι άπειρος/η. Η παράμετρος αυτή αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την επιτυχία της έρευνας, καθώς αν ο/η ερευνητής/τρια δεν διαθέτει 

την εμπειρία, μπορεί να κατευθύνει τους συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, με τα 

σήματα που εκπέμπει και τον τρόπο που εκφέρει τις ερωτήσεις, σε αναμενόμενες και 

προβλεπόμενες απαντήσεις (Φίλιας, 2001). 

Ως δεύτερη παράμετρος μπορεί να αναφερθεί το ζήτημα της 

αντικειμενικότητας του/της ερευνητή/τριας που συναντάμε στο παραδοσιακό 

επιστημονικό πλαίσιο. Πιο ειδικά, εγείρεται το ζήτημα κατά πόσο ο/η ερευνητής/τρια 

μπορεί να απομονώσει τις δικές του/της ιδέες και ιδεολογίες για να αναλύσει τον 

τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν την γλώσσα τους οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες. 

Το ζήτημα της αντικειμενικότητας εντείνεται όταν ο/η ερευνητής/τρια δεν διαθέτει 

την αντίστοιχη εμπειρία πάνω στην συγκεκριμένη τεχνική. Για να αποφευχθεί μία 

τέτοια δυσκολία στην παρούσα εργασία, η ανάλυση περιέχει μία στιγμή 

αναστοχασμού, που αποτελεί ουσιώδες κομμάτι στην αξιολόγηση της ποιοτικής 
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έρευνας (Willig, 2013). Στα πλαίσια του αναστοχασμού, σύμφωνα με τον κοινωνικό 

κονστρουξιονισμό, ο/η ερευνητής/τρια επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα με μία 

μη ουδέτερη στάση και οι ερμηνείες που αποδίδει δεν αποτελούν μία μοναδική- 

αντικειμενική πραγματικότητα αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές, τις 

εμπειρίες, τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και το πολιτισμικό πλαίσιο του/της κάθε 

ερευνητή/τριας (Willig, 2013). Τέλος, με αυτόν τον τρόπο ο/η ερευνητής/τρια δίνει 

την δική του συνεισφορά στην κατασκευή των νοημάτων και αποθαρρύνει την 

επιβολή νοημάτων από την πλευρά του/της, προάγοντας την εγκυρότητα της έρευνας. 

7.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Όπως έχει αναφερθεί στην εισαγωγή, η ευημερία των εκπαιδευτικών ως ερευνητικό 

αντικείμενο έχει μελετηθεί ελάχιστα, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε εθνική, 

ενώ ποιοτική έρευνα, που αντλεί το θεωρητικό της πλαίσιο από την Κοινωνική 

Ψυχολογία του Λόγου, δεν έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής στο ελληνικό συγκείμενο. 

Αναλογιζόμενοι την πρωτοτυπία και την σπουδαιότητα του αντικειμένου, υπάρχουν 

ποικίλες προτάσεις επέκτασης, μελέτης και ανάλυσης χωρίς συγκεκριμένους 

περιορισμούς. 

Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την επέκταση της ανάλυσης από το μικρό – 

επίπεδο, που δόθηκε έμφαση και παρατηρήσαμε ενδελεχώς την λειτουργία, 

κατασκευή και μεταβλητότητα του λόγου (Μποζατζής, 2011) σε ένα μακρό- επίπεδο 

περιλαμβάνοντας τη χρήση των ερμηνευτικών ρεπερτορίων. Σύμφωνα με τους Potter 

και Wetherell (2009) τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες 

εικόνες που λειτουργούν ως «συστήματα σημασιοδότησης» και ως «δομικά στοιχεία» 

τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στο λόγο τους για να κατασκευάσουν 

ταυτότητες, κοινωνικές δομές και να νοηματοδοτήσουν τον εαυτό τους. Τα 

ερμηνευτικά ρεπερτόρια αποτελούν έναν τρόπο κατανόησης του περιεχομένου και 

του τρόπου με το οποίο οργανώνεται ο λόγος. Η ανάλυση θα παρέχει τη δυνατότητα 

σε έναν μελλοντικό ερευνητή/τρια να κατανοήσει πως χρησιμοποιείται η γλώσσα, τι 

επιτυγχάνεται με τη χρήση της και πως αποτυπώνεται το πολιτισμικό πλαίσιο και η 

κουλτούρα του/της ομιλητή/τριας, ανάλογα με τις γλωσσικές τεχνικές που επιλέγει 

(Μποζατζής, 2011). 

Επιπρόσθετα, στις επόμενες έρευνες θα είχε ενδιαφέρον να σχεδιαστεί μία 

ποιοτική έρευνα με θέμα την ευημερία των εκπαιδευτικών η οποία θα είχε 
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πανελλαδικό χαρακτήρα και θα διερευνούσε την συμβολή του κάθε παράγοντα 

ευημερίας ξεχωριστά. Τέλος, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και 

ειδικότητες της εκπαίδευσης και να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1: Το προφίλ των συμμετεχόντων
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

ΕΚΠ/ΤΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΧ. Μ.

ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΝΕ-
ΝΤΕΥΞΗΣ

ΥΠΟΚ 1 -Α ΤΕΙ 
Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση

27 12 Όχι Χωριό 38min & 24sec

ΥΠΟΚ 2 -Α Παιδαγωγική 
Ακαδημία 
Εξομοίωση

34 20 Ναι Χωριό 33min & 26 sec

ΥΠΟΚ 3 -Γ Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

13 1 Όχι Χωριό 37min & 16 sec

ΥΠΟΚ 4  -Γ Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση,

21 15 Όχι Πόλη 56min & 51 sec

ΥΠΟΚ 5 -Α Παιδαγωγική 
Ακαδημία 
Εξομοίωση

34 19 Ναι Πόλη 37min& 00 sec

ΥΠΟΚ 6 -Γ Παιδαγωγική 
Ακαδημία 
Εξομοίωση

30 20 Όχι Πόλη 38min & 40 sec

ΥΠΟΚ 7 - Γ Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

12 1 Όχι Πόλη 43min& 34sec

ΥΠΟΚ 8  -Α Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση

27 22 Όχι Κωμόπολη 38min & 04sec

ΥΠΟΚ 9 - Α Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση, 2ο 
Πτυχίο ΑΕΙ

23 16 Όχι Κωμόπολη 43min & 34sec

ΥΠΟΚ 10 - Γ Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

22 19 Όχι Κωμόπολη 32min & 33sec

ΥΠΟΚ 11 -Γ Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

24 22 Όχι Κωμόπολη 34min & 47sec

ΥΠΟΚ 12 -Γ Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση

25 15 Όχι Πόλη 39min & 40sec

ΥΠΟΚ 13 -Α Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση

33 29 Ναι Χωριό 34min & 33sec
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ΥΠΟΚ 14 -Γ Παιδαγωγική 
Ακαδημία, 
Εξομοίωση

27 25 Όχι Κωμόπολη 41min & 08sec
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Ενημερωτική Επιστολή προς τους συμμετέχοντες  και τις συμμετέχουσες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παπαλόη Ευαγγελία, Μέλος Σ.Ε.Π., Ε.Α.Π. 

Αγαπητοί/τες συμμετέχοντες/ουσες,

Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιώ στα πλαίσια 
της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο “Η Ευημερία των Εκπαιδευτικών: 
Διαμορφωτικοί Παράγοντες και Διαστάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”. Η 
έρευνα αυτή έχει στόχο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται και βιώνουν την έννοια 
της ευημερίας. Αποσκοπεί να διερευνήσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την 
ευημερία των εκπαιδευτικών και πως αυτοί, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν τον 
επαγγελματικό τους βίο.  

Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες θα μαγνητοφωνηθούν και 
θα απομαγνητοφωνηθούν. Οι συνεντεύξεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν 
ψευδώνυμα. Ακόμη, μπορείτε, να λάβετε τις ερωτήσεις της συνέντευξης πριν από τη 
διεξαγωγή της. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στη διάθεσή σας 
οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία,

Κατίδου Ελένη
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Σχέδιο Ημιδομημένης Συνέντευξης

Γενικές εισαγωγικές ερωτήσεις

1. Πόσα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας έχετε;

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα; 

3. Τι είδους εργασιακή σχέση έχετε; (Μόνιμος- Αναπληρωτής) 

4. Σε ποια σχολεία έχετε εργαστεί μέχρι τώρα (χωριά, πόλεις); Τι είδους σχολεία 

ήταν (μονοθέσια, πολυθέσια);

5. Τι σπουδές έχετε κάνει;

6. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ή μεταπτυχιακά 

προγράμματα ; 

7. Έχετε διεκδικήσει πότε διοικητική θέση; (δ/ντής- δ/ντρια  ή και κάτι άλλο πχ. 

Προϊστάμενος- η  γραφείου, Σχολικός Σύμβουλος [εάν έχει διατελέσει])

Ενότητα 1: Ευημερία - Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της 

ευημερίας;

1.1. Γενικά, πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας  γενικά σαν άνθρωπο; 

1.2. Υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος; Πως τον αξιοποιείτε;  (Γυμνάζεστε, 

ασχολείστε με δραστηριότητες, συμμετέχετε σε συλλόγους, αφιερώνεστε στην 

οικογένεια σας);

1.3. Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευημερίας του ατόμου;

Ενότητα 2: Αντίληψη της προσωπικής ευημερίας - Σε ποιο βαθμό εκτιμούν ότι 

ευημερούν σε προσωπικό επίπεδο και στο σχολείο

2.1. Θεωρείτε ότι η δουλειά επηρεάζει την οικογενειακή σας ζωή; Πως 

καταφέρνετε και τα εξισορροπείτε;

2.2. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν να επιλέξετε το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένοι από την επιλογή σας; 

2.3. Τι ενέργειες ακολουθείτε ώστε να παραμείνετε αποτελεσματικοί;

2.4. Πως θα αξιολογούσατε τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους μαθητές σας;

2.5. Περιγράφοντας τις σχέσεις σας και την επικοινωνία σας με τους συναδέλφους, 

πως θα τις χαρακτηρίζατε; Γιατί;

2.6. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευημερίας του εκπαιδευτικού; 
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2.7. Ποια ατομικά χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην ευημερία του 

εκπαιδευτικού; 

2.8. Ποια χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας θεωρείτε ότι διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ευημερία του εκπαιδευτικού;

2.9. Ειδικότερα,  πώς θα χαρακτηρίζατε τη δική σας συναισθηματική και 

ψυχολογική κατάσταση; Θεωρείτε ότι ευημερείτε; 

2.10. Όταν έρχεστε αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις, πως το αντιμετωπίζετε; 

Ποιες ενέργειες ακολουθείτε;

2.11. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα εκδηλώνετε και στον εργασιακό χώρο;

2.12. Τι συναισθήματα βιώνετε σε σχέση με την δουλειά σας; 

2.13. Αν εστιάσουμε στις τελευταίες εβδομάδες στην δουλειά σας, ποια 

συναισθήματα πιστεύετε ότι υπερέχουν , πώς αισθάνεστε (χαρά, λύπη, κούραση); 

2.14. Υπάρχει κάποιο περιστατικό στο σχολείο που συνέβαλε ιδιαίτερα στο να 

βιώσετε αυτά τα συναισθήματα; Θα θέλατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;

Ενότητα 3: Η ευημερία του εκπαιδευτικού στο σχολείο  - Ποιες θεωρούν ως 

βασικές διαστάσεις της ευημερίας τους; Σε ποιο βαθμό εκτιμούν ότι  αυτοί οι 

παράγοντες επιδρούν στις επαγγελματικές πρακτικές τους;

3.1. Γενικά, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην ευημερία των 

εκπαιδευτικών;

Ατομικά Χαρακτηριστικά

3.2. Θεωρείτε ότι η προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν 

την ευημερία των εκπαιδευτικών; Με ποιον τρόπο;

Χώρος- Συνθήκες Εργασίας

3.3. Μιλήστε μας λίγο για τις εργασιακές συνθήκες και το περιβάλλον. Σε ποιο 

βαθμό ανταποκρίνονται στην ικανοποίηση των προσωπικών σας αναγκών ως 

εκπαιδευτικός; 

3.4. Θεωρείτε ότι το κλίμα στο σχολείο επηρεάζει τις επαγγελματικές σας 

πρακτικές  και γενικότερα την ευημερία σας; Με ποιον τρόπο;
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Αντικείμενο εργασίας

3.5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος. Πως αισθάνεστε σε σχέση με 

τις προκλήσεις του ρόλου αυτού;

3.6. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Ποια είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας σας που σας αρέσουν ιδιαίτερα; 

3.7. Γενικά, πιστεύετε ότι, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της ευημερίας  ενός 

εκπαιδευτικού και του τρόπου που βλέπει τη δουλειά του και ασκεί το έργο του; 

Με ποιο τρόπο; 

Συνάδελφοι

3.8. Σκεπτόμενοι  τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους,  κατά πόσο η συνεργασία 

σας κρίνετε ότι συμβάλλει στην ψυχική ενδυνάμωση και αποτελεσματικότητά 

σας; (υποστήριξη, συνεργασία, κοινή επίτευξη στόχων)

3.9. Με ποιο τρόπο κρίνετε ότι συμβάλλουν οι σχέσεις με τους συναδέλφους στην 

αποτελεσματικότητα και την ευημερία  σας;

Διευθυντής

3.10. Πώς βλέπετε τις ικανότητες και τα προσόντα της διεύθυνσης στη διαχείριση 

του σχολείου;  Πιστεύετε ότι η διεύθυνση συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη  

λειτουργία του σχολείου;

3.11. Πώς θα χαρακτηρίζατε το στυλ ηγεσίας στο σχολείο σας;

3.12. Πιστεύετε ότι οι ενέργειες και το στυλ ηγεσίας του διευθυντή σας επηρεάζουν 

την ευημερία και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο σχολείο σας;  

Με ποιον τρόπο;

Μαθητές – Γονείς

3.13. Αισθάνεστε ότι μέσα από την δουλειά σας αναγνωρίζεται το έργο σας και 

ικανοποιούνται οι προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες; 

3.14. Με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεστε την αναγνώριση της δουλειάς σας από τους 

μαθητές; Πόσο σημαντική είναι για σας;

3.15. Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία και την επικοινωνία σας με τους 

γονείς των μαθητών σας; Θεωρείτε ότι αναγνωρίζουν το έργο σας; Πόσο 

σημαντικό είναι αυτό για σας;
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Γενικότερο πλαίσιο- Οικονομική Κρίση

3.16. Θεωρείτε ότι σας επηρεάζει η γενικότερη κατάσταση και η οικονομική κρίση 

στην χώρα μας; Με ποιον τρόπο;

3.17. Θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης 

σε σχέση με τα ατομικά σας πιστεύω, έχουν επίδραση στις επαγγελματικές 

πρακτικές σας και επηρεάζουν την γενικότερη ευημερία σας; Με ποιο τρόπο;

Ενότητα 4: Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν;

4.1. Μιλήστε μας λίγο για την δική σας εμπειρία στην εκπαίδευση και τα εμπόδια 

που έχετε συναντήσει (θεσμικά-οργανωσιακά ή/και προσωπικά).

4.2. Ποια εκπαιδευτικά προβλήματα θεωρείτε ότι έχουν ανακύψει στο σχολείο 

σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης; Δώστε μας μερικά παραδείγματα. 

4.3. Κατά τη γνώμη σας, είναι εφικτή η ευημερία των εκπαιδευτικών στο σχολείο 

σήμερα; Τι ενέργειες και μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 

καλλιεργηθεί η ευημερία των εκπαιδευτικών στο σχολείο;  

Ενότητα 5: Ερώτηση κλεισίματος της συνέντευξης

5.1. Ολοκληρώνοντας, τι προσδοκίες έχετε για τους νέους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές στον χώρο της εκπαίδευσης; 
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Σύμβολα Φωνητικής Μεταγραφής

[ Επικάλυψη εκφωνημάτων 

λέξη= 

=λέξη Δηλώνει μη αντιληπτή παύση μεταξύ δύο φθόγγων ή συμβόλων στην 
συνομιλία

:: Μια ή περισσότερες άνω και κάτω τελείες δηλώνουν την προέκταση 

του προηγούμενου φωνήεντος. Κάθε επιπλέον διπλή τελεία δηλώνει 

την προέκταση του φωνήεντος περίπου για μισό δευτερόλεπτο 

κείμενο. 

[ γέλια] Οι πληροφορίες που περιέχονται εντός των τετράγωνων παρενθέσεων 

δηλώνουν ότι το υλικό που περικλείεται μέσα σε αυτά είναι 

επεξηγήσεις της ερευνήτριας ή συμπληρωματικές πληροφορίες 

[ ] Οι τετράγωνες παρενθέσεις χωρίς περιεχόμενο δηλώνουν την ύπαρξη 

διαλόγου που δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση από τον αναλυτή 

(.) Η τελεία μέσα στην παρένθεση δηλώνει μικρή αλλά αντιληπτή παύση 

(.5), (2.8) Παράδειγμα χρονομέτρησης παύσης σε δευτερόλεπτα

// Οι δύο πλάγιες παράλληλες γραμμές δηλώνουν ότι η φράση που 

ακολουθεί ακούγεται ταυτόχρονα με τη φράση του επόμενου ομιλητή 

λέξη Η υπογράμμιση σημαίνει ότι οι λέξεις εκφωνούνται με επιπλέον 

έμφαση 

ΛΕΞΗ Οι λέξεις με κεφαλαίο εκφωνούνται δυνατότερα από τις άλλες 

(λέξεις)Το υλικό εντός τους δεν ακούγεται καλά 

[…] Σκόπιμη παράληψη 

(Potter & Wetherell, 2009, σ. 261˙ Μποζατζής & Δραγώνα, 2011, σ. 129)


