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Περίληψη  

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί στην σύγχρονη εποχή καλούνται συνεχώς να 

αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους, Θεωρούνται υπόλογοι στην κοινωνία ως 

προς τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας τους, κυρίως για την βελτίωση της απόδοσης 

των μαθητών και γενικότερα την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα του σχολείου επηρεάζονται σημαντικά από την ικανοποίηση που 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για την εργασία τους. Το σχολικό κλίμα αποτελεί μία 

σημαντική παράμετρο που επηρεάζει σημαντικά την εργασία των εκπαιδευτικών και την 

ικανοποίηση από αυτή.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και η επίδραση του σχολικού κλίματος στην επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης, 

στους στόχους της έρευνας είναι να διερευνηθεί ποιες μεταβλητές του σχολικού κλίματος 

φαίνεται να συνάπτουν τις ισχυρότερες σχέσεις με την επαγγελματική ικανοποίηση. Η 

έρευνα θα επεκταθεί και στη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί το φύλο, η 

επαγγελματική εμπειρία και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και του σχολικού κλίματος.  

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση της ποσοτικής προσέγγισης. Το δείγμα της 

έρευνας αποτέλεσαν 305 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στη 

δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, για την 

διεκπεραίωσή της πραγματοποιήθηκε συλλογή ποσοτικών δεδομένων, μέσω της χρήσης 

ερωτηματολογίων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης το Job Satisfaction Index των Brayfield και Rothe (1951), 

ενώ για τη μέτρηση του σχολικού κλίματος το Revised School Level Environment 

Questionnaire (Johnson, Stevens & Zvoch, 2007) 

 Μεταξύ άλλων, βρέθηκε πως το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

άνω του μετρίου, ενώ δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική 

ικανοποίηση σε αναλογία με το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας. Αντίθετα βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με  το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών. 
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Συνολικά, υπάρχει αδύναμη στατιστικά σημαντική συσχέτιση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης με το σχολικό κλίμα ενώ σχεδόν όλες οι επιμέρους διαστάσεις του 

σχολικού κλίματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Συμπερασματικά, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το σχολικό κλίμα. 

Λέξεις – κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, σχολικό κλίμα, Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. 
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Abstract  

“Investigation of the relation between school climate and  job satisfaction of 

teachers in Secondary Technical and Vocational Education in Western 

Macedonia”. 

In modern times, schools and teachers are constantly called to prove their effectiveness. 

They are considered to be accountable to society for the positive outcomes of their work, 

the improvement of their students’ competency and, generally, the achievement of school 

goals. School educational outcomes are significantly affected by the satisfaction that 

teachers get from their work. School climate is an important parameter that significantly 

influences teachers' work and satisfaction by it.  

This research aims to analyze the level of job satisfaction and the influence of school 

climate over teachers’ job satisfaction in secondary technical and vocational education. 

Moreover, among the goals of the research is to analyze which school climate variables 

appear to bond with job satisfaction. The research will also be expanded to explore the 

impact of gender, job experience and the level of teacher education in shaping job 

satisfaction and school climate.  

For the present study, the use of quantitative approach was chosen. The sample of the 

survey consisted of 305 teachers of all specialties, who are employed in secondary 

technical-vocational Education in West. Macedonia. Thus, in order to process it, 

quantitative data was collected through the use of questionnaires.  The tools which were 

used to measure job satisfaction were the Job Satisfaction Index of Brayfield and Rothe 

(1951), as for the school climate measure, the Revised School Level Environment 

Questionnaire (Johnson, Stevens & Zvoch, 2007).  

Among other things, it was found that the level of job satisfaction of secondary technical 

education teachers can be described as above average, while there were no statistically 

significant differences regarding job satisfaction in proportion to gender and years of 

service. On the contrary, a statistically significant difference was found depending on the 

educational level of teachers.  

Overall, there is a weak significant correlation between job satisfaction and school 

climate, while, statistically, almost all individual dimensions of the school climate, are 
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significantly related to job satisfaction. In conclusion, the job satisfaction of secondary 

technical and vocational education teachers is directly related to the school climate.  

 

Key words: Job satisfaction, school climate, Technical Vocational Education.  



 

5 

Εισαγωγή  

 Η εκπαίδευση διεθνώς θεωρείται ότι αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη 

ανάπτυξης. Ο κυριότερος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να απασχολεί εκπαιδευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό που να είναι σε θέση να μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια της 

ανάπτυξης ενός κράτους. Για την επίτευξη του στόχου  αυτού, στον εκπαιδευτικό τομέα 

θα πρέπει να ανήκουν άτομα ικανοποιημένα από το έργο τους. Τα άτομα με υψηλό 

επίπεδο ικανοποίησης από τη εργασία τους, καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια και 

χρόνο με αποτέλεσμα την υψηλή παραγωγικότητα. Κρίνεται επομένως σκόπιμο, όλοι οι 

οργανισμοί να έχουν ως κύρια προτεραιότητα την αύξηση της ικανοποίησης και την 

δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού κλίματος, για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.  

Η επαγγελματική εξουθένωση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, λόγω εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων, δυσχεραίνει το έργο τους. Λόγω του ότι διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των μαθητών και είναι υπεύθυνοι για την ένταξη και 

προετοιμασία τους στην κοινωνική ζωή, είναι απαραίτητο να καταγραφούν οι παράγοντες 

που εμποδίζουν το έργο τους και δεν αισθάνονται επαγγελματική ικανοποίηση κατά την 

επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους ρόλου. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην σύγχρονη εποχή καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί 

στα συνεχόμενα αιτήματα για βελτίωση και αλλαγή της εκπαίδευσης. Διεθνώς η 

επιστημονική συζήτηση επικεντρώνεται στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

και τη διαμόρφωση ευνοϊκού σχολικού κλίματος,  με απώτερο στόχο την βελτίωση της 

σχολικής αποτελεσματικότητας και τελικά της ποιότητας στην εκπαίδευση. Μέσα από 

μεγάλο αριθμό μελετών καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών 

σχολείων και διερευνώνται οι αιτίες επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας καθώς αποτελεί καθοριστική συνιστώσα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια κρίνεται σημαντική, καθώς πέρα από το γεγονός πως 

η εκπαίδευση στην σημερινή σύγχρονη εποχή γενικότερα αποτελεί σημαντικό 

αναπτυξιακό παράγοντα, η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα 

των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί 

να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να καθορίσει το επίπεδο των 
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εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Περισσότερο από ποτέ είναι σημαντική σήμερα, που γίνεται 

μια  προσπάθεια μεταρρύθμισης και ουσιαστικής βελτίωσης της τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, μετά από μια σειρά αποτυχημένων όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα 

προσπαθειών,  που έχουν μειώσει την αποδοχή και το κύρος της στην Ελληνική κοινωνία. 

Με την πάροδο των ετών έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ερευνητικές προσπάθειες 

αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και τους παράγοντες που την καθορίζουν, 

παρά ταύτα, ειδικότερα στον ελληνικό εκπαιδευτικό τομέα και στη Δευτεροβάθμια 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν έχει γίνει εκτενής ανάλυση και αναζήτηση 

δεδομένων. Επομένως, η ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση του επιπέδου  

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, την συσχέτισή της με το σχολικό κλίμα καθώς και την 

εξακρίβωση των παραγόντων του σχολικού κλίματος που μπορούν να την επηρεάσουν. 

Τελικά όπως αναφέρει η Πασιαρδή (2001), η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται 

από το κλίμα του σχολείου άλλα και επηρεάζει τη διαμόρφωσή του, αφού οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να παίζουν πρωταγωνιστικό ρολό στη διαμόρφωση του κλίματος  

που επικρατεί στις σχολικές μονάδες.  

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή μέσα στο κλίμα της διαρκούς ροής κι ανακατάταξης της 

γνώσης, της αλλαγής στα οικονομικά μεγέθη και δεδομένα για την κοινωνία, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, είναι εκ των πραγμάτων ακόμα πιο πολυσύνθετος και πολύπλοκος. Ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί στα συνεχόμενα αιτήματα 

για βελτίωση της εκπαίδευσης, ικανοποιώντας την απαίτηση των κοινωνιών για 

λογοδοσία και αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο σε ένα θετικό σχολικό 

περιβάλλον που παρέχει εργασιακή σιγουριά και ικανοποίηση μπορεί ο εκπαιδευτικός να  

αναπτυχθεί και να προσφέρει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

της εκπαίδευσης. Όπως ανέφεραν οι Dinham & Scott (1998), και ιδιαιτέρως στην 

σημερινή εποχή, διευρύνεται ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης και υπερφορτώνεται 

εργασιακά ο εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα να αποκτά βαρύνουσα σημασία και αξία η 

λειτουργία της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο και καθίσταται αναγκαία η μελέτη και η  συνδυαστική διερεύνηση 

των σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ του σχολικού κλίματος και της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αφού έτσι μπορεί να κινητοποιηθούν και να ενδυναμωθούν οι 

εκπαιδευτικοί ώστε να βελτιωθεί τόσο το έργο τους, όσο και η σχολική 
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αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορούν να θεωρηθούν ως 

πολύ σημαντικά και χρήσιμα για τη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού έχουν τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο 

ενδιαφέρον. Θεωρητικό, διότι επικαιροποιούν και αναδεικνύουν τους παράγοντες του 

σχολικού κλίματος που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, και εφαρμοσμένο διότι μπορεί να συμβάλουν  στη διαμόρφωση μιας νέας 

εκπαιδευτικής πολιτικής και να οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
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Κεφάλαιο  1ο  Σχολική  Αποτελεσματικότητα  

 1.1 Η Έννοια της Ηγεσίας 

Η ηγεσία εξαρτάται από παράγοντες όπως την αλληλεπίδραση με τους εργαζομένους, την 

αξιοπιστία του ηγέτη, την πεποίθηση ότι ο καθένας μπορεί να αναπτύξει το ταλέντο του 

και την  αναζήτηση καινοτόμων τρόπων για τη βελτίωση των οργανώσεων. Η ηγεσία 

μπορεί να οριστεί και να θεωρηθεί ως θετική οργανωσιακή δύναμη (Kouzes, Posner, 

2002) λόγω των σχετικών παροχών οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά καθοριστικοί 

παράγοντες, ιδιαίτερα σε περιόδους δυσκολιών ή κρίσεων. 

Σύμφωνα με τους Lee και Chuang (2009) ο σωστός ηγέτης όχι μόνο εμπνέει το ανθρώπινο 

δυναμικό στην  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αλλά καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις 

του στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Ο Stogdill 

(1957), ορίζει την ηγεσία ως την ατομική συμπεριφορά που καθοδηγεί  μια ομάδα στην 

επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο Fry (2003), αναφέρει ότι ηγεσία είναι η χρήση 

στρατηγικής από ένα άτομο για την επίτευξη κινήτρων, έμπνευσης και ενίσχυσης των 

εργαζομένων με στόχο την ανάπτυξη. Η θετική ηγεσία προϋποθέτει μια ευέλικτη 

οργανωτική κουλτούρα, με βάση την σταθερή μάθηση και τον σεβασμό για όλα τα μέλη 

της, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στον καθορισμό και την υλοποίηση της 

οργανωτικής αποστολής, τις αξίες, και την στρατηγική (Cockerell, 2008).  

Η στάση ενός ηγέτη μπορεί να ενισχύσει το έργο της ομάδας, να αυξήσει την 

παραγωγικότητα και την ικανοποίηση, ιδιαίτερα όταν εμπνεύσει ένα νέο κοινό όραμα, να 

ενθαρρύνει την αναζήτηση νέων ευκαιριών και την δοκιμή νέων λύσεων και να 

παροτρύνει την συνεργασία (Cockerell, 2008; Kouzes, Posner, 2002). Πολλές φορές όμως 

τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν από τις ερμηνείες της πραγματικότητας 

μπορεί να καταστρέψουν την επίδραση της θετικής ηγεσίας. Η διάσταση ηγεσία καλύπτει 

τέσσερις τομείς (Bolden et al., 2003): 1) Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα, 

τις αξίες και τα πρότυπα του οργανισμού, 2) Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά  στη 

λειτουργία του οργανισμού και καταβάλλουν προσπάθειες για συνεχή βελτίωση, 3) Οι 

ηγέτες εμπλέκονται με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους της 

κοινωνίας και 4) Οι ηγέτες υποστηρίζουν και αναγνωρίζουν τις ανάγκες του προσωπικού. 
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Μεταξύ των πολλών παραγόντων που κάνουν έναν οργανισμό να ξεχωρίζει είναι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ηγέτη. Ένας ηγέτης θα πρέπει να θέτει υψηλά 

επιτεύγματα (π.χ. Spears, 2010), να ξεπερνά τα εμπόδια, να εστιάζει σε θετικά 

αποτελέσματα (Sahgal, Pathak, 2007) και να είναι ανοιχτός στην συζήτηση. Ο ηγέτης 

πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει, να προωθήσει και να διερευνήσει νέες ευκαιρίες, να 

είναι δημιουργικός, δεκτικός στις αλλαγές της οργανωτικής δομής, και να κατανοεί ότι η 

ηγεσία προϋποθέτει ακόμα τη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

1.1.1 Παράγοντες που Αναφέρονται στο Πρόσωπο του Ηγέτη - Προϊσταμένου 

• Το σύστημα αξιών του ηγέτη-προϊστάμενου. Δηλαδή, η άποψή του, για το ποσοστό 

συμμετοχής των ατόμων στις αποφάσεις που τα επηρεάζουν. Τη βαρύτητα που δίνει 

στην οργανωτική αποτελεσματικότητα, και στην προσωπική ανάπτυξη των 

υφισταμένων του. 

• Την εμπιστοσύνη που έχει ο ηγέτης στις ικανότητες που έχουν οι υφιστάμενοι για 

την λύση ενός προβλήματος που τυχόν παρουσιαστεί και την εκτίμηση στις γνώσεις 

τους. 

• Η κλήση που έχει για τον ρόλο του ηγέτη. Υπάρχουν άτομα που αισθάνονται 

μεγαλύτερη ασφάλεια όταν εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας και άλλα που 

δρουν πιο αποτελεσματικά σαν ηγέτες. 

• Τα αισθήματα ασφάλειας που νιώθει σε μια ανασφαλή περίπτωση. Υπάρχουν πολλά 

άτομα που θέλουν στην εργασία του να έχουν προβλεπτικότητα και σταθερότητα. 

Για το λόγο αυτό δεν αναθέτουν στους υφισταμένους τους τη λήψη αποφάσεων 

γιατί πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η προβλεπτικότητα των 

αποτελεσμάτων (Κατσαρός, 2008). 

 1.2 Η Έννοια της Σχολικής Αποτελεσματικότητας 

Ο πιο συνηθισμένος δείκτης αποτελεσματικότητας ενός σχολείου είναι η επίδοση των 

μαθητών στις εξετάσεις, ενώ η έλλειψη επάρκειας των εκπαιδευτικών συστημάτων 

ερμηνεύεται περιγραφικά με επισημάνσεις σε διάφορες ελλείψεις όπως έλλειψη 

πιστώσεων, η ανεπάρκεια σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, αναχρονιστικά 

προγράμματα διδασκαλίας κ.α. Αναλύσεις που προσεγγίζουν τα προβλήματα του 
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εκπαιδευτικού συστήματος από κοινωνική και πολιτική σκοπιά, προσπαθούν να 

σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν εκπαιδευτικές αλλαγές (Χρίστου, 2010). 

Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού αποτελεί για τους ερευνητές ένα δύσκολο 

πρόβλημα, και όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια. Η 

οργανωτική αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, ορίζεται σε σχέση με την επίτευξη 

των στόχων με την όσο το δυνατόν λιγότερη σπατάλη πόρων. Οι στόχοι διακρίνονται σε 

λειτουργικούς και σε επίσημους. Λειτουργικοί είναι οι στόχοι που έχουν καθοριστεί και 

υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και λειτουργικοί αυτοί που διεκπεραιώνονται από 

την ηγεσία του οργανισμού. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού με 

βάση τους στόχους, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και 

επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο αποτελεσματικότητας. Οι 

κυριότερες αδυναμίες είναι ότι δεν υπάρχουν κριτήρια αποτυχίας ή επιτυχίας ενός 

οργανισμού ή αν η βάση για την αξιολόγηση ενός οργανισμού θα είναι οι λειτουργικοί ή 

επίσημοι στόχοι. Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας είναι η 

ικανότητά του να αποκτήσει σπάνιους και επιθυμητούς πόρους. Η επίτευξη του στόχου 

αυτού όμως, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, μπορεί να αποβεί επιζήμιος στην επίτευξη 

των καθαυτό αποτελεσμάτων ενός οργανισμού. 

Τη τελευταία δεκαετία ακολουθείται ένα συνδυασμός των δύο αυτών μοντέλων με τα 

οποία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Τα νέο αυτό μοντέλο 

ονομάζεται «συνδυαστικό μοντέλο» και αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα και η 

ποιότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ή κριτήρια. Τα κριτήρια 

αυτά αναφέρονται σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας ενός οργανισμού. Αυτά μπορεί 

να είναι: 

• Κριτήρια για τα αποτελέσματα 

• Κριτήρια για τις δομές  

• Κριτήρια για τις διαδικασίες 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου, είναι διαφορετική από εκείνη άλλων 

οργανώσεων, καθώς τα βασικά ερωτήματα ενός σχολείου σαν οργανισμό  ανήκουν στο 

πεδίο της παιδαγωγικής θεωρίας. 
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Οι κυριότεροι παράγοντες που αφορούν τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου 

και έχουν επισημανθεί σε πολλά σχολεία αναφέρονται παρακάτω (Θωμά, 2010): 

• Η ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας ήταν το κύριο μέλημα του διευθυντή. 

• Απόδοση μεγάλης βαρύτητας στον χρόνο διδασκαλίας. 

• Κατά τη διδασκαλία και την μάθηση μεγάλη βοήθεια πρόσφερε το υγιές κλίμα 

οργάνωσης όπου υπήρχε και το αίσθημα ασφάλειας. 

• Επιδίωξη των εκπαιδευτικών το ικανοποιητικό επίπεδο επίδοσης των μαθητών. 

• Βάση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αποτελούσε η επίδοση των μαθητών. 

• Οι γονείς προσφέρονταν να βοηθήσουν στην λειτουργία του σχολείου και τα παιδιά 

τους στη μάθηση. 

Όμως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα 

σχολείο για να γίνει αποτελεσματικό. Η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού κάθε 

σχολείου είναι διαφορετική και επομένως δημιουργούνται και διαφορετικές ανάγκες 

στους μαθητές. Επίσης η κάθε κοινότητα στην οποία είναι ενσωματωμένο το κάθε 

σχολείο έχει διαφορετικές αξίες. Για τους λόγους αυτούς ο διευθυντής και οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων πρέπει να εντοπίσουν τις ανάγκες του σχολείου τους, και 

κατόπιν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν τον τρόπο βελτίωσής του. Πάντως ισχύει 

γενικά ότι η δομή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία. Αυτό είναι ένα αξίωμα που 

μαθαίνει κανείς πολύ νωρίς όταν μελετά θέματα Διοίκησης και Εκπαίδευση. Εάν η δομή 

δεν ακολουθεί τη λειτουργία, η λειτουργία θα αλλοιωθεί για να ταιριάζει στη δομή, με 

αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Οι κυριότεροι παράγοντες αποτελεσματικότητας είναι (Ρες, 2005): 

• Εκπαιδευτική ηγεσία. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την 

αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας είναι ο διευθυντής και η άσκηση του 

ηγετικού ρόλου που έχει αναλάβει. Από την θέση της ηγεσίας έχει αναλάβει τον 

επικοινωνιακό ρόλο μεταξύ των ηγετικών στελεχών που αποτελούν την 

εκπαιδευτική διοίκηση και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Μέσα από την σχολική 

διεύθυνση «ελέγχεται» οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής 

παρουσιάζεται από την κεντρική διοίκηση και υλοποιείται από όλα τα σχολεία. 
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• Υψηλές προσδοκίες. Η προσδοκίες σε ότι έχει σχέση με την μάθηση, είναι υψηλές 

άσχετα με τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές που ίσως έχουν οι μαθητές. Η άποψη 

των εκπαιδευτικών είναι ότι όλοι οι μαθητές έχουν τις ίδιες δυνατότητες για μάθηση 

και βοηθούν όλους εξίσου. 

• Σχολικό κλίμα. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολικό οργανισμό και 

σχετίζεται άμεσα με όλα τα μέλη που εμπλέκονται στην λειτουργία του αναφέρεται 

ως σχολικό κλίμα. Το κλίμα αυτό που διαμορφώνεται χαρακτηρίζεται θετικό όταν η 

επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων είναι ανοικτή και η προσπάθεια για την 

πρόοδο των μαθητών συλλογική. 

• Δομή της διδασκαλίας. Διδασκαλία ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας 

εκπαιδευτικός διδάσκει τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη την διδακτέα ύλη, τα 

μέσα διδασκαλίας και τις ανθρωπολογικές και κοινωνικοπολιτιστικές προϋποθέσεις 

• Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης. Κάθε σχολείο απαιτεί από τους μαθητές 

που φοιτούν σε αυτό καλή απόδοση τόσο ως ίδια προσπάθεια όσο και σαν ιδιαίτερη 

συμβολή του σχολείου στο κράτος και την κοινωνία. 

1.3 Διαπροσωπικές Σχέσεις 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η κοινωνικότητα ενός ατόμου αποτελεί κοινό τόπο «επειδή 

φύσει πολιτικό όν ο άνθρωπος». Στον εγκέφαλο του ανθρώπου, δημιουργούνται 

διαπροσωπικοί σχηματισμοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έμφαση που δίνει κάθε 

άτομο στην επικοινωνία και την προσαρμογή του στο διαπροσωπικό περιβάλλον. 

Συγχρόνως, το άτομο εκπαιδεύεται να ζει με τους συνανθρώπους του αρμονικά και να 

εντάσσεται σε ομάδες, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί για να ικανοποιούν πνευματικές, 

βιοτικές και συναισθηματικές του ανάγκες. Στις ομάδες αυτές επικοινωνεί με άλλα άτομα, 

και αναπτύσσει σχέσεις, από τις οποίες δέχεται ή προκαλεί επιδράσεις. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η προσωπικότητα του ανθρώπου, θέματα που από 

παλαιότερα απασχολούσαν τη φιλοσοφία, στις μέρες μας αποτελούν αντικείμενο μελέτης 

της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και κυρίως της κοινωνικής ψυχολογίας. Μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για μελέτη έχει προσελκύσει η διαπροσωπική ανάγκη, η διαπροσωπική 

επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Με τις μελέτες αυτές οι ερευνητές 
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προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

υπόστασης και συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορες θεωρίες 

επιστημολογικού και μεθοδολογικού πεδίου (Καφέτσιος, 2005). 

Οι επιστημονικές προσεγγίσεις των διαπροσωπικών σχέσεων ανάλογα με τον λόγο που 

δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε στις 

ερμηνευτικές και στις δομικές-κανονιστικές. Η κοινωνική ψυχολογία, ύστερα από μελέτες 

εντάσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις στο κοινωνικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις μελέτες 

αυτές, το κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να είναι το εργασιακό περιβάλλον, το φιλικό 

περιβάλλον, η οικογένεια, αλλά και οποιοδήποτε περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιέται 

και κινείται το άτομο και ανάλογα τις διακρίνει σε φιλικές, υποστήριξης, συναδελφικές 

κ.α. 

Γενικά, οι μελετητές εντάσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, ανάλογα με τον λόγο που 

έχουν δημιουργηθεί σε τρεις κατηγορίες (Lewis, 1998): 

• Στις σχέσεις που δημιουργούνται λόγω συγγενικών δεσμών. 

• Στις σχέσεις που βασίζονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. 

• Στις άτυπες σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται εξαιτίας των συναισθημάτων που 

βιώνει ένα άτομο ή από επιλογή του.  

Επειδή όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αμφίδρομες, παρατηρείται μια επιρροή των 

ατόμων που έρχονται σε επαφή σε όλα τα επίπεδα (στις δραστηριότητες, στον 

συναισθηματικό τομέα, και στον νοητικό). 

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Δύσης παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για 

ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Καθημερινά, οι άνθρωποι βιώνουν προβλήματα είτε 

εργασιακά είτε απλής καθημερινότητας και συνειδητοποιούν ότι για την επίλυσή τους  

είναι απαραίτητη η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων και η συνεργασία με άλλα 

άτομα. Αυτό όμως, στις μέρες μας πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να το επιτύχει. Σημαντικό 

είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για την μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων πολλά 

τμήματα κοινωνικών επιστημών όπως της ιατρικής, της ψυχολογίας, και της 

κοινωνιολογίας. Το ενδιαφέρον των ελληνικών πανεπιστημίων για θέματα 

διαπροσωπικών σχέσεων φαίνεται από τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται. 



 

14 

1.4 Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Χώρο του Σχολείου 

1.4.1 Διαπροσωπικές Σχέσεις στον Εργασιακό Χώρο 

Ο ρόλος της επικοινωνίας σε ένα οργανισμό και κυρίως της ανοικτής, παίζει σημαντικό 

ρόλο στην δημιουργία καλών εργασιακών σχέσεων και κλίματος, σεβασμού και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζόμενους, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν 

ανήκουν. Οι επιχειρησιακές επικοινωνίες, είναι σκόπιμες ανταλλαγές πληροφοριών, 

ιδεών, οδηγιών κ.λπ., οι οποίες παρουσιάζονται είτε προσωπικά είτε απρόσωπα με την 

μορφή σημάτων ή συμβόλων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Οι 

επικοινωνίες αυτές είναι ανταλλαγές στις οποίες παίρνουν μέρος πάντα δύο ή και 

περισσότερα άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο αποστολέας και ο αποδέκτης του 

μηνύματος (Stoetzer, 2010). 

Σημαντικό στοιχείο της μορφής ηγεσίας, είναι η επικοινωνία η οποία είναι 

προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Σημαίνει ότι το μήνυμα που μεταδίδεται έχει 

ειλικρίνεια και δεν αποκρύπτει γεγονότα του οργανισμού. Με την ανοικτή επικοινωνία 

επιτρέπεται η ανταλλαγή συναισθημάτων των ατόμων που συμμετέχουν στην 

επικοινωνία. Η ανοιχτή επικοινωνία διακρίνεται σε αυτή που έχει σχέση με την άσκηση 

των καθηκόντων και σε αυτή που γίνεται για άλλους λόγους. Η πρώτη αναφέρεται στην 

ακρίβεια των πληροφοριών που μεταδίδονται μεταξύ των εργαζομένων και αφορούν 

σκοπούς της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει θέματα όπως γνώμες, 

ενδιαφέροντα, συναισθήματα (Άνθης & Κακλαμάνης,  2006). 

Η ανοικτή επικοινωνία συμβάλλει στη δημιουργία του ιδανικού εργασιακού κλίματος, 

εφόσον συνυπάρχουν και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Όταν ο manager μοιράζεται 

πληροφορίες με τους υφισταμένους του, συμβάλλει στην ελάττωση του φόβου και της 

καχυποψίας, από τα οποία διακατέχονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τόπο της 

εργασίας τους και εναντίον του εργοδότη. Η ανοικτή επικοινωνία ικανοποιεί όλες τις 

ανθρώπινες ανάγκες και προπάντων την ανάγκη των ατόμων να ανήκουν στην ομάδα των 

εργαζομένων και στην επιχείρηση, τα οποία είναι απαραίτητα για την αφοσίωση και την 

αποτελεσματικότητα 

Οι εργαζόμενοι όταν προσλαμβάνονται από την επιχείρηση έχουν ως στόχους (Stoetzer, 

2010): 
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• Να ανέβουν την ιεραρχία της οργάνωσης όσο γίνεται πιο γρήγορα. 

• Να επιτύχουν υψηλούς μισθούς. 

• Να κάνουν εργασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. 

Για να πετύχουν όλα αυτά, αποφασίζουν να συμπεριφέρονται με ορισμένο τρόπο και να 

αποφεύγουν ενέργειες, οι οποίες πιστεύουν ότι θα τους βλάψουν.  

1.4.2 Διαπροσωπικές Σχέσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εκπαιδευτικών 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 

των ερευνητών μετά την δεκαετία του 1960, όταν η εκπαιδευτική κοινότητα ασχολήθηκε 

με το θέμα της ποιότητας των σπουδών και της επίδοσης των μαθητών. Το βασικό 

ερευνητικό ενδιαφέρον, στράφηκε κυρίως στην διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Ο τύπος της ηγεσίας που ασκείται σε κάθε σχολείο, επηρεάζει την συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών και αυξάνει ή μειώνει το άγχος που αισθάνονται κατά την άσκηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου. Έτσι ο ηγέτης ενός οργανισμού που ενεργεί σαν 

«προγυμναστής» ασκεί θετική επίδραση στους υφισταμένους του, ενώ ο ηγέτης που θέτει 

τους κανονισμούς τμηματικά και ασκεί συνεχώς έλεγχο στο εκπαιδευτικό τους έργο 

δημιουργεί με την στάση του άγχος και αρνητική επίδραση. Ο διευθυντής θα πρέπει 

δηλαδή να συντονίζει τις προσπάθειες, χωρίς όμως να επηρεάζει με την συμπεριφορά του 

το έργο των εκπαιδευτικών (Γκάνιος, 2007). 

Την κύρια ευθύνη για την δράση και τις αποφάσεις που θα ληφθούν για όλα σχεδόν τα 

θέματα έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Για να διευκολύνεται όμως στο 

πολύπλευρο αυτό έργο του θα πρέπει να διατηρεί άριστες διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

συναδέλφους του. Άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ένα διευθυντή ευχάριστο, 

προσιτό και συνεργάσιμο. Η ικανότητα του διευθυντή να αναπτύσσει καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένα από τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει αφού 

μέσω αυτών μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του έργου του. Από τα 

παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι γενικά το οργανωτικό κλίμα αποτελεί σπουδαίο 

παράγοντα για τη δημιουργία και εφαρμογή των διαπροσωπικών σχέσεων. Ένα κλίμα 

υποστήριξης των υφισταμένων, το οποίο θα τους ενθαρρύνει να εκφράζουν τις ιδέες τους 
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ανοιχτά χωρίς να φοβούνται, είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ διευθυντή-υφισταμένων, η οποία με τη σειρά της είναι απαραίτητη 

για την ανοικτή επικοινωνία. Ο διευθυντής για να πετύχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις, 

θα πρέπει να αμείβει την έκφραση των συναισθημάτων, γνωμών και των προβλημάτων εκ 

μέρους των υφισταμένων. Για να δημιουργήσει μια σχέση από την οποία οι υφιστάμενοι 

θα αντιλαμβάνονται ότι η ειλικρίνεια αμείβεται, ο διευθυντής θα πρέπει να τους τονίζει 

ότι περιμένει από αυτούς να εκφράζουν τις δυσκολίες και διαφωνίες τους. Δηλαδή, η 

συμπεριφορά του προϊσταμένου αντανακλά άμεσα στη συμπεριφορά των υφισταμένων 

(Καρατάσιος & Καραμήτρου 2010).     
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 Κεφάλαιο  2ο  Σχολικό  Κλίμα  

2.1 Η Έννοια του Σχολικού Κλίματος 

Η ανάπτυξη ενός έθνους εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από το εκπαιδευτικό 

σύστημα που τηρείται σε μία χώρα. Η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει  καίριο ρόλο στη 

διασφάλιση της επίτευξης ενός  εκπαιδευτικού ιδρύματος (Selamat et al., 2013). Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος 

μίας  χώρας και, ως εκ τούτου, θεωρείται το ευγενέστερο επάγγελμα. Ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά θα 

πρέπει επίσης να αποτελεί και το μέρος όπου ενισχύονται και φωτίζονται τα ψυχικά και 

συναισθηματικά χαρίσματα του καθενός. Είναι ο τόπος όπου φυτεύονται και προωθούνται 

οι βάσεις της πειθαρχίας, της αφοσίωσης και της δέσμευσης με εσκεμμένη προσπάθεια 

(Pathania, 2011). Δεδομένης της σπουδαιότητας του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, 

ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να λεχθεί ότι είναι το σχολικό κλίμα. 

Το σχολικό κλίμα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στις ζωές των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν, εκπαιδεύονται και αναπτύσσονται επαγγελματικά στα σχολεία. Το σχολικό 

κλίμα μπορεί να είναι ένας θετικός παράγοντας στη ζωή των εκπαιδευτικών ή να 

αποτελέσει ένα σημαντικό οδόφραγμα στη μάθηση. Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης ενός 

θετικού σχολικού κλίματος καταβάλουν προσπάθειες να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν 

την κουλτούρα και τις συνθήκες στα σχολεία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

διδάξουν καλύτερα και οι μαθητές μπορούν να μάθουν περισσότερα (Hansen, Childs, 

1998). Το σχολικό κλίμα μπορεί να οριστεί ως ένα υπόγειο ρεύμα με κανόνες, αξίες, 

πεποιθήσεις, παραδόσεις και δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του 

χρόνου καθώς οι άνθρωποι εργάζονται μαζί, λύνουν τα προβλήματα και  αντιμετωπίζουν 

τις προκλήσεις ως ένα σύνολο. Αυτό το σύνολο των άτυπων προσδοκιών και αξιών 

διαμορφώνει το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν στα σχολεία 

(Peterson, Deal, 1998). Οι Gottfredson και Hollifield (1998) αναφέρουν ότι το σχολικό 

κλίμα αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται εάν  ένα σχολείο 

είναι αποτελεσματικό με τους μαθητές του. Συμπεραίνεται επομένως η ανάγκη να 

δημιουργηθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα (Gottfredson, Hollifield, 1998). Η ευθύνη για τη 

δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος αναφέρεται στον υπεύθυνο, ο οποίος ορίζει 
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την ηγεσία για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός ευνοϊκού κλίματος για τη μάθηση 

(Dietrich, Bailey, 1996). 

Οι Freiberg και Stein (1999) σε Angus et al (2009), αποφάνθηκαν ότι το σχολικό κλίμα 

είναι η καρδιά και η ψυχή ενός σχολείου. Δεδομένου ότι η κατάσταση της διδασκαλίας 

και της μάθησης σε ένα σχολείο φαίνεται να είναι συνάρτηση της ατμόσφαιρας του 

σχολείου, το σχολικό κλίμα αποτελεί το σύνολο των μοναδικών χαρακτηριστικών ενός 

σχολείου. Αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να διακρίνουν ένα σχολείο από ένα άλλο. Σε 

ένα σχολείο, ο ηγέτης και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά, μπορεί 

να παρουσιάζεται δυσαρέσκεια μεταξύ των εκπαιδευτικών, ή οι εκπαιδευτικοί να είναι 

καλά οργανωμένοι και αρμόδιοι για την εργασία που έχουν αναλάβει και να δείχνουν 

εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, ή ακόμη να δημιουργείται ένταση καθώς ο διευθυντής 

χάνει τον έλεγχο. Οι Moos (1979) σε Pekins (2006) ορίζουν το σχολικό κλίμα ως ρύθμιση 

της κοινωνικής ατμόσφαιρας ή «περιβάλλον μάθησης», στο οποίο οι μαθητές έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες, ανάλογα με τα πρωτόκολλα που έχουν συσταθεί από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι Moos χωρίζει τα 

περιβάλλοντα μάθησης σε τρεις κατηγορίες: στη σχέση, η οποία περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή, την συνεργασία με τους άλλους στην τάξη, και την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών. Στην προσωπική ανάπτυξη ή τον προσανατολισμό του στόχου, στην 

οποία περιλαμβάνονται η προσωπική ανάπτυξη και αυτο-βελτίωση όλων των μελών του 

περιβάλλοντος, και τη συντήρηση του συστήματος και την αλλαγή του συστήματος, όπου 

περιλαμβάνονται η ευταξία του περιβάλλοντος, η σαφήνεια των κανόνων και η 

αυστηρότητα του δασκάλου στην επιβολή των κανόνων. 

Το σχολικό κλίμα καθορίζεται από ορισμένες παραμέτρους που βασίζονται σε κοινές 

αντιλήψεις του κλίματος και όχι στις πεποιθήσεις ενός μόνο ατόμου. Μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση του σχολικού περιβάλλοντος πρέπει να αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις 

σχετικά με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, και την ικανοποίηση των γονέων. Παρόλο 

που οι πρώτες εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστές όπως των Perry (1908), Dewey (1916), και 

Durkheim (1961) αναγνώρισαν ότι η ξεχωριστή κουλτούρα ενός σχολείου επηρεάζει τη 

ζωή και τη μάθηση των μαθητών, αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνο οι έρευνες 

που αναφέρονται στην επίδραση του σχολικού κλίματος στην μάθηση των σπουδαστών. 

Σήμερα, πολλές χώρες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα. Διάφορες έρευνες 

έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις γλώσσες και αναφέροντας ότι το σχολικό κλίμα 
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προωθεί την ασφάλεια, τις υγιείς σχέσεις των ατόμων που ασχολούνται με τη μάθηση και 

τη διδασκαλία, και τις προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου (Cohen et al, 2009). 

2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Σχολικού Κλίματος 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην διαμόρφωση του θετικού σχολικού κλίματος είναι η 

επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση και η διοίκηση του σχολείου. 

2.2.1 Η επικοινωνία 

Σημαντικό ρόλο στον τομέα της επικοινωνίας διαδραματίζει ο διευθυντής του σχολείου, 

αφού αποτελεί το πιο βασικό και κύριο συστατικό μέρος ενός οργανισμού για την 

υλοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας. Πρωταρχική του φροντίδα είναι να ενημερώνει 

και να πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και του μαθητές για θέματα που 

αφορούν την σχολική μονάδα και κυρίως για το όραμα που ο ίδιος έχει σχεδιάσει για το 

σχολείο στο οποίο ηγείται. Ο διευθυντής ως υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, καταβάλει όσο το δυνατόν περισσότερη προσπάθεια για να ανταποκριθεί αφενός 

στις προσδοκίες της ομάδας της οποίας ηγείται και αφετέρου στις προσδοκίες αυτών που 

βρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ακόμα, επηρεάζει, ανάλογα βέβαια 

με την προσωπικότητά του, τα μέλη της κοινωνικής ομάδα στου σχολείου αλλά 

παράλληλα επηρεάζεται και ο ίδιος από αυτά. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος που έχει σαν πρωταρχικό ρόλο την ελεύθερη επικοινωνία και 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, καθώς έχει 

την άποψη ότι με την κατάλληλη ενημέρωση και την γνώση των απαραίτητων 

πληροφοριών το προσωπικό εργάζεται πιο ευχάριστα και αποδοτικά (Ρες, Βαρσαμίδου, 

2006). Τέλος, φροντίζει να γίνουν γνωστές οι προσδοκίες του, καθώς και οι προσδοκίες 

των ανωτέρων του στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για να είναι εις γνώση τους τι 

περιμένουν οι άλλοι από αυτούς ώστε να αποφασίζουν όλοι από κοινού τον τρόπο που θα 

εργαστούν για την επίτευξη των στόχων. Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην παιδαγωγική διαδικασία, απαραίτητα στοιχεία κατά 

την επικοινωνία είναι η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια, το ήθος και η ευαισθησία. Ο 

διευθυντής προσπαθεί να βοηθήσει τους συνεργάτες του να έχουν επιτυχία και τους 

ενθαρρύνει ώστε να μετατρέπουν τις αποτυχίες και τα λάθη τους σε επιτυχία. Ακούει τα 

παράπονα των γονέων, των μαθητών και των συνεργατών με προσοχή, και συζητάει μαζί 

τους οτιδήποτε τους απασχολεί. 
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2.2.2 Η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

Η καλή οργάνωση και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα 

απαραίτητο για την σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας ενεργούν 

συλλογικά σε διάφορες δραστηριότητες του σχολείου, και συνεργάζονται από κοινού, 

αφού η ομαλή συνεργασία συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων. 

Για την ύπαρξη όμως μιας πραγματικής και αποτελεσματικής συνεργασίας θα πρέπει αυτή 

να χαρακτηρίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά (Γεωργίου, Ηλιοφώτου - Μένον, 2006): 

• Θετική αλληλεξάρτηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν κοινούς 

μαθησιακούς σκοπούς, μόνο με συντονισμό των προσπαθειών τους. 

• Προωθητική αλληλεπίδραση. Χαρακτηριστικά της προωθητικής αλληλεπίδρασης 

είναι η προσπάθεια επηρεασμού των άλλων και η παροχή βοήθειας όπου σε όποιον 

είναι αναγκαία. 

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Μία ομάδα θεωρείται ότι έχει 

θετική συνεργατική συμπεριφορά όταν υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της ομάδας 

κλίμα εμπιστοσύνης, και ευχάριστες διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στον εργασιακό χώρο του σχολείου, η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αλληλοϋποστήριξη, και αλληλοσεβασμό. Το κλίμα αυτό της 

συνεργασίας καλλιεργείται με την ανταλλαγή απόψεων, με υποστήριξη μεταξύ των 

συναδέλφων στο διδακτικό έργο κ.α. Συμπερασματικά, η καλή συνεργασία και 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητα, για να επιλύονται τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας αφού ενθαρρύνονται τα άτομα να συζητούν τα 

προβλήματα μεταξύ τους και να βρίσκουν τις σωστές λύσεις. 

2.2.3 Η συμβολή της οργάνωσης και της διοίκησης του σχολείου στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος.  

Με τον όρο οργάνωση εννοείται «το σύνολο των σκόπιμων ενεργειών και 

δραστηριοτήτων που συνυπάρχουν, με σκοπό της εξασφάλιση όλων εκείνων των 

συνθηκών και των μέσων που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην υλοποίηση των σκοπών που τίθενται από τους συγκεκριμένους 

φορείς» (Χριστοφίδου, 2012). Η οργάνωση της εκπαίδευσης και η διοίκηση είναι 
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άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργάνωση του άψυχου και του έμψυχου υλικού. Πριν όμως 

τη διοίκηση θα πρέπει να προηγείται η οργάνωση ώστε η διοίκηση να γίνεται με πιο 

εύκολο τρόπο και αποτελεσματικό. 

Στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν επικρατήσει τρεις γνωστές θεωρίες διοίκησης και 

οργάνωσης. Αυτές είναι (Χριστοφίδου, 2012): 

• H επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης, η οποία παρουσιάστηκε το 1900 από 

τον Taylor (Scientific Management). 

• H προσέγγιση της διοίκησης μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων που παρουσιάστηκε το 

1930 με εκπρόσωπο τον Mayo (Human Relations Approach). 

• H νεοεπιστημονική προσέγγιση της διοίκησης μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που 

παρουσιάστηκε το 1950. 

Με την παρουσία των θεωριών αυτών και κυρίως με την θεωρία της διοίκησης μέσω των 

ανθρωπίνων σχέσεων, ενώ μέχρι την εποχή εκείνη η οργάνωση του σχολείου ήταν τυπική, 

γίνεται μια στροφή στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο περιβάλλον του σχολείου με κύριο 

χαρακτηριστικό στην άτυπη οργάνωση του σχολείου. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο 

εργαζόμενος εργάζεται δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, αρκεί 

να του δίδονται οι ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές και να αντιμετωπίζει μια έντιμη και 

ανθρώπινη μεταχείριση. Επίσης, βασικός ρόλος είναι και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού 

στην λήψη αποφάσεων.  

2.3 Μορφές Σχολικού Κλίματος 

Οι έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς παρουσιάζουν ασυμφωνία ως προς τον 

προσδιορισμό της έννοιας του σχολικού κλίματος. Παρόλα αυτά όμως σύμφωνα με την 

έρευνα των Halpin and Croft μπορούμε να διακρίνουμε το κλίμα μιας σχολικής 

οργάνωσης σε έξι κατηγορίες (Παναγιωτίδου, 2012): 

• Αυτόνομο κλίμα (The Autonomous Climate). To χαρακτηριστικό αυτού του είδους 

κλίματος είναι η αυτενέργεια των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας ασκεί μικρό έλεγχο στους υφισταμένους του και ηγείται με ομαδικό 
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πνεύμα. Δίνεται κυρίως βάση στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι 

στην εκτέλεση ενός σωστού εκπαιδευτικού έργου. 

• Ανοικτό κλίμα (The Open Climate). Σύμφωνα με την κατηγορία αυτή του σχολικού 

κλίματος, η «αυθεντική» συμπεριφορά όλων των εκπαιδευτικών, είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης ενός παραγωγικού κλίματος σε ένα σχολείο. Η 

συμπεριφορά αυτή διακρίνεται: α) για την στενή συνεργασία ανάμεσα στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό και την διευθυντή της σχολικής μονάδας. β) για την πολύ 

μεγάλη εμπιστοσύνη και συναδελφικότητα ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού. Στο 

ανοικτό κλίμα, ο διευθυντής για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου όσο το 

δυνατόν πιο άριστα παραμερίζει τις προσωπικές του επιδιώξεις αλλά και τις 

κοινωνικές ανάγκες των άλλων μελών του σχολείου. 

• Ελεγχόμενο κλίμα (The Controlled Climate). Κύριος σκοπός του αποκλειστικού 

κλίματος είναι η εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής 

επιδιώκει την επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων χωρίς να ενδιαφέρεται για τις 

κοινωνικές ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στην κατηγορία αυτή κλίματος 

όπου όλα τα μέλη είναι προσηλωμένα στο εκπαιδευτικό τους έργο δεν υπάρχει 

αυθεντικότητα. 

• Πατερναλιστικό κλίμα (The Paternal Climate). Στην κατηγορία αυτή κλίματος ο 

διευθυντής αποδίδει στην προσωπική του στάση όλα τα αποτελέσματα των 

σχολικών ενεργειών. Στα μέλη της σχολικής μονάδας δεν κυριαρχεί το ομαδικό 

πνεύμα, αφού είναι μικρή η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ως προς την 

εκτέλεση των καθηκόντων.  

• Οικείο Κλίμα (The Familiar Climate). Στον οργανισμός στον οποίο εφαρμόζεται 

αυτή η κατηγορία κλίματος, τα μέλη έχουν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις και δεν 

δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

• Κλειστό Κλίμα (The Closed Climate). Στo κλειστό κύκλωμα είναι σε αντίθεση με το 

ανοικτό, υπερτερούν οι πολύ τυπικές σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους και το 

χαμηλό ομαδικό πνεύμα. Οι εκπαιδευτικοί ενός τέτοιου οργανισμού δεν 
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αισθάνονται ικανοποίηση κατά την εκτέλεση του έργου τους, ούτε ικανοποίηση των 

κοινωνικών τους αναγκών.  
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Κεφάλαιο  3ο  Επαγγελματική  Ικανοποίηση  

Εκπαιδευτικών  

3.1 Η Έννοια της Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Η εκπαίδευση διεθνώς θεωρείται ότι αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη ανάπτυξης. 

Προκειμένου λοιπόν να είναι σε θέση να ξεπεράσει τα εμπόδια της ανάπτυξης ενός 

κράτους, πρέπει  να απασχολεί επαγγελματικά αποτελεσματικό και ικανοποιημένο 

ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την 

εργασία αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και προσπάθεια στην εργασία τους που οδηγεί σε 

υψηλή παραγωγικότητα.  

Όπως αναφέρει η Kousteliou (2001), η ικανοποίηση από την εργασία παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για πολλούς ερευνητές οι οποίοι επικεντρώνονται στην στάση των 

εργαζομένων ως προς την εργασία. Η καλύτερη απόδοση είναι αποτέλεσμα 

ικανοποιημένων εργαζομένων, με αποτέλεσμα κορυφαία προτεραιότητα όλων των 

οργανώσεων να είναι η επίτευξη των επιθυμητών στόχων για την αύξηση της 

ικανοποίησης. Ο Armstrong (2006) όπως αναφέρει ο Aziri (2011) ορίζει την εργασιακή 

ικανοποίηση ως τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που έχουν τα άτομα για τις θέσεις 

εργασίας τους. Για τον Armstrong, οι θετικές ή ευνοϊκές συμπεριφορές σχετικά με το 

εργασιακό περιβάλλον, δείχνουν ικανοποίηση από την εργασία, και το αντίστροφο, 

αναφερόμενος στην αρνητική στάση απέναντι στο έργο δείχνουν δυσαρέσκεια εργασίας 

Η ικανοποίηση από την εργασία αναφέρεται στις στάσεις που επικρατούν ως προς τις 

διάφορες πτυχές της εργασίας. Η διερεύνηση της συγκεκριμένης πτυχής πραγματοποιείται 

για να εξετάσει ποια μέρη της εργασίας παράγουν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία 

περιλαμβάνουν δίκαιες ανταμοιβές, υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας και θετικές 

συναναστροφές με τους συναδέλφους. Πολλοί εργαζόμενοι, επίσης, αναζητούν στην 

εργασία την κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία τους οδηγεί στην αύξηση της 

ικανοποίησης από την εργασία (Drago et al., 1992). Η ικανοποίηση από την εργασία 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένδειξη  συναισθηματικής ευεξίας ή ψυχικής υγείας (Fox et 

al., 1993). 
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Οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι μπορεί να παρουσιάσουν στην εργασία τους υψηλά 

επίπεδα ανοχής, και ανεπιθύμητες ενέργειες. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι μπορεί να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους, και να εμφανίσουν διασπαστικές συμπεριφορές, 

όπως ψυχολογικά προβλήματα απουσία από τις συνεδριάσεις κα. Ως εκ τούτου, εάν 

υπάρχει κακή ικανοποίηση από την εργασία, επηρεάζονται πολλές πτυχές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς (Van Der Zee, 2009). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η ικανοποίηση από την 

εργασία οδηγεί στην  καλύτερη υγεία καθώς η ικανοποίηση μεταφέρεται και έξω από την 

εργασία. Ο Bashayreh (2009) θεωρεί ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια 

ευχάριστη θετική κατάσταση που προκύπτει από τη δουλειά και την εμπειρία από αυτή. 

Τα άτομα  παρουσιάζουν ευχάριστη θετική στάση όταν είναι ικανοποιημένοι με τη 

δουλειά τους. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές αναφέρεται 

στις συνθήκες επαγγελματικής/εργασιακής απασχόλησης και στον τρόπο που τις βιώνει 

συγκεκριμένα ένα άτομο (Γραμματικού, 2010). Η θετική ή αρνητική στάση του 

εργαζομένου ως προς την εργασία έχει την ανάλογη επίπτωση στην επαγγελματική 

ικανοποίηση. H επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως: “θετική συναισθηματική 

απόκριση προς τη συγκεκριμένη εργασία που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτή πληροί 

ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου” (Ταρασιάδου, Πλατσίδου, 

2009). Επίσης, άλλος ορισμός σύμφωνα με τους Αργυράκη και συν. (2005), είναι ότι: 

«επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση 

που πηγάζει από την αποτίμηση κάποιου για την εργασία του ή από συγκεκριμένες 

εμπειρίες σε σχέση με αυτήν». Τέλος, η επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με τους 

ερευνητές Schneider και Snyder ορίζεται ως η ατομική αξιολόγηση ενός εργαζομένου για 

την εργασία του. Συμπερασματικά, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί συνάρτηση 

της εκτίμησης και άποψης που έχει ο εργαζόμενος για την εργασία του, παράγοντες που 

επηρεάζονται από τις προσδοκίες και αξίες του κάθε ατόμου (Sempane et al., 2002). 

3.1.1 Μοντέλα Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Για την επαγγελματική ικανοποίηση έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα με το καθένα 

από αυτά να επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό σύνολο προγνωστικών παραγόντων όπως 

η προσωπικότητα του εργαζόμενου, η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, οι εργασιακές 
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σχέσεις (Duffy, Lent, 2009), η άποψη του εργαζόμενου για τον εαυτό του, οι προσδοκίες 

του και η αυτοεκτίμηση (Judge et al., 2002).  

Οι θεωρίες των εργασιακών κινήτρων αναφέρουν πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην 

εργασιακή απόδοση και τα βασικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την θεωρία της 

αυτοσυνέπειας οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται ανάλογα με την εικόνα του εαυτού τους. 

Συνεπώς τα άτομα που διαθέτουν μεγάλη αυτοεκτίμηση ενεργούν κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε να διατηρηθεί η θετική τους εικόνα. Όπως αναφέρουν οι Peterson και Seligman 

(1984), οι εργαζόμενοι με αισιόδοξη και θετική σκέψη ανταπεξέρχονται ικανότερα στις 

προβληματικές καταστάσεις χωρίς να οδηγηθούν σε συμπεριφορές μειωμένης εκτέλεσης 

του έργου τους. Τέλος, η θεωρία ελέγχου αναφέρει ότι αν οι προσπάθειες των 

εργαζομένων δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε ασκείται μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου επιδόσεων (Judge, Bono, 2001). Οι Lent και 

Brown (2006) προσδιόρισαν ένα ενιαίο μοντέλο το οποίο έχει βασιστεί στην κοινωνική-

γνωστική θεωρία των Lent, Brown και Hackett και στο κοινωνιογνωστικό μοντέλο του 

Bandura. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει 

άμεση σχέση με τις αντιλαμβανόμενες από τον εργαζόμενο συνθήκες εργασίας, με το 

ποσοστό της αντιλαμβανόμενης αυτοαποτελεσματικότητας, την προσωπικότητα, την 

συμμετοχή σε θετικές στοχοθετημένες δραστηριότητες και την αναμενόμενη εργασιακή 

εξέλιξη λόγω εκπλήρωσης των στόχων (Badri et al., 2013). Το μοντέλο προϋποθέτει ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα των ευνοϊκών εργασιακών συνθηκών καθώς 

και της αντίληψης των εργαζομένων ότι σημειώνουν πρόοδο σε ορισμένους στόχους στην 

εργασία, έχουν αυτοαποτελεσματικότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για την επίτευξη θετικών επιπτώσεων σε διάφορες προσωπικές καταστάσεις.  

Το συγκεκριμένο μοντέλο διερευνά την επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με τον 

τρόπο διαμόρφωσης της επαγγελματικής συμπεριφοράς (Lent et al., 2011). 

Το μοντέλο των τριών παραγόντων 

Το μοντέλο των Dinham και Scott (1998) χρησιμοποιείται από τους ερευνητές συνήθως 

για την διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει 

το συγκεκριμένο μοντέλο η εργασιακή ικανοποίηση και εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

τα οποία επιδρούν θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση, τα χαρακτηριστικά του 
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εργασιακού περιβάλλοντος και, τέλος, τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου κοινωνικού 

πλαισίου.  

3.2 Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών 

Η διδασκαλία είναι ένα πολύ ευγενές επάγγελμα και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πάντα 

ένα όφελος για την κοινωνία. Ο δάσκαλος παίζει άμεσο και καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του μαθητή προς την εκπαίδευση. Δεδομένου ότι ο δάσκαλος αποτελεί 

πρότυπο για τους μαθητές, η εργασιακή ικανοποίηση στους τομείς της εκπαίδευσης είναι  

ζωτικής σημασίας. Το θέμα της  εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών φαίνεται 

να προσελκύει στην σύγχρονη εποχή πολλούς ερευνητές. Οι Yezzi και Lester (2000) 

εξέτασαν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και βρήκαν ότι η επίτευξη των στόχων 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης από την εργασία. Οι Rasku και Kinnunen 

(2003) σε έρευνα που πραγματοποίησαν για την εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρουν ότι η χαμηλή ικανοποίηση από 

την εργασία είναι αποτέλεσμα των εργασιακών απαιτήσεων, και του ελέγχου.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αθανασούλα – Ρέππα (2008), οι κυριότεροι παράγοντες που 

επιδρούν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι:  

 το φύλο, η εμπειρία και η προσωπικότητα, 

 τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, δηλαδή οι σχέσεις που 

συνάπτουν,  

 παράγοντες που αναφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον, όπως ο φόρτος 

εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, και οι πιθανότητες επαγγελματικής εξέλιξης,  

 η κουλτούρα του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Η επίδραση του φύλου στη διαφοροποίηση της επαγγελματικής ικανοποίησης έχει 

ερευνηθεί από αρκετούς μελετητές (Menon & Athanasoula-Reppa, 2011), όμως τα 

αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν συνέπεια καθώς κάποιες από τις μελέτες δείχνουν ότι 

δεν σχετίζεται το φύλο με την επαγγελματική ικανοποίηση (Ferguson et al., 2012 ; Hill et 

al., 1985), ενώ άλλες αναφέρουν σημαντική σχέση (De Nobile & McCormick, 2008; Jung 

et al., 2007). Στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως αναφέρουν οι Ferguson et, al. (2012), 

πλήθος μελετών συμφωνεί ότι το φύλο επιδρά κατά μεγάλο ποσοστό στην διαφοροποίηση 
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της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων, καθώς σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη στο γυναικείο φύλο σε 

σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Όμως όλες οι έρευνες δεν καταλήγουν στο ίδιο 

συμπέρασμα (Menon, Athanasoula-Reppa, 2011).   

Η σχέση, επίσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών με την εμπειρία, 

παρουσιάζει αντιφατικά αποτελέσματα (Burns & Machin, 2013). Παρόλο που αρκετές 

μελέτες δεν σχετίζουν την επαγγελματική εμπειρία με την ικανοποίηση (De Nobile & 

McCormick, 2008; Wae, 2001), το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει σημαντική θετική 

σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών (Klassen & Chiou, 2010; Wae, 2001; Phil, 

2009; Green, 2000). Ως αιτία της θετικής σχέσης επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών και εμπειρίας θεωρείται η δυνατότητα των παλαιότερων εκπαιδευτικών να 

διαχειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις προβληματικές συμπεριφορές και 

την διαμόρφωση των μαθησιακών περιβαλλόντων σε σχέση με τους νεότερους 

εκπαιδευτικούς (Καβούρη, 1998). 

Οι Bogler και Nir (2012) συνδέουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

με τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος, δηλαδή με τον τρόπο οργάνωσης 

του εκπαιδευτικού οργανισμού, την υλικοτεχνική του δομή και τις συνθήκες εργασίας. Οι 

Jabnoun et al. (2001) σε έρευνα που πραγματοποίησαν προσδιόρισαν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Όρισαν ότι οι 

παράγοντες χωρίζονται σε εξωγενείς και ενδογενείς και ότι οι δημογραφικές μεταβλητές 

παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι Zembylas και Papanastasiou (2006) θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική εργασιακή ικανοποίηση είναι συνάρτηση της αντιληπτικής σχέσης ανάμεσα 

στο πως αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός τον τρόπο που πρέπει να διδάσκει και στον 

τρόπο που αναγκάζεται να διδάσκει. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πιο σημαντικοί πόροι για ένα σχολείο. Αυτοί είναι τα βασικά 

στοιχεία για τυχόν αλλαγές (π.χ. εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις) που απαιτούνται στην 

εκπαίδευση. Η παροχή ενός εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής ποιότητας εξαρτάται από 

την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών (Jyoti και Sharma, 2009). Ένας εκπαιδευτικός με 

τις κατάλληλες και εξειδικευμένες γνώσεις του αντικειμένου που διδάσκει αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την διδασκαλία και την γνώση (Bolin, 2007). Όπως αναφέρεται 

από τους Jaiyeoba και Jibril (2008), οι ικανοποιημένοι και με κίνητρα εκπαιδευτικοί 
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αποτελούν σημαντικό παράγοντα για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιτυχία ή η 

αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται κυρίως από τους ικανοποιημένους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ικανοποιημένους διευθυντές σχολείων και διαχειριστές. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν  ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με 

τους μαθητές τους στην τάξη, και αυτό να αποτελέσει θετική  επίπτωση στην επίδοση των 

μαθητών (Jyoti, Sharma, 2009). Επίσης, οι ευκαιρίες για προαγωγή είναι πιθανό να 

ασκήσουν επιρροή στην ικανοποίηση από την εργασία. Σύμφωνα με τον Robbins (1998)  

οι ευκαιρίες προώθησης προβλέπουν την προσωπική ανάπτυξη, την αυξημένη ευθύνη, και 

την αύξηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι περιορισμένες ή μικρές ευκαιρίες 

προαγωγής των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν αρνητικά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τον Luthans (1998), οι μισθοί όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να επιτύχουν τις βασικές τους ανάγκες, αλλά αποτελούν και λόγο εργασιακής 

ικανοποίησης. Σύμφωνα με τους Boone και Kuntz (1992), η δίκαιη αποζημίωση ανάλογη 

της προσφερόμενης εργασίας θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του κάθε οργανισμού. 

Η Γραμματικού (2010), αναφερόμενη στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, ορίζει ότι αποτελεί “μια συναισθηματική κατάσταση ικανοποίησης ή 

απογοήτευσης που βιώνει ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τον επαγγελματικό του ρόλο και 

προκύπτει όταν αυτός που ασχολείται με την εκπαίδευση αξιολογεί την εργασία του”. 

Βάσει αυτού, η επαγγελματική ικανοποίηση στην εκπαίδευση αναφέρεται “στη 

συναισθηματική σχέση του [εκπαιδευτικού, θα κρατήσουμε τη λέξη σε αγκύλη] με τον 

διδακτικό του ρόλο και αναδύεται μέσα από τη διάκριση της σχέσης ανάμεσα στο τι θέλει 

κανείς από το επάγγελμά του και στο τι αντιλαμβάνεται ότι αυτό του προσφέρει” 

(Ταρασιάδου, Πλατσίδου, 2009). Πολλοί ερευνητές στον τομέα των κοινωνικών 

επιστημών έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν την έννοια της ικανοποίησης από την 

εργασία. Ωστόσο, ο Al Owaidi (2001) επεσήμανε ότι υπάρχει μια ποικιλία ερμηνειών του 

όρου και ότι δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και από τις μελέτες των Oplatka και Mimon (2008). Στην βιβλιογραφία ο όρος αντανακλά 

ένα ευρύ φάσμα ή μία ποικιλία ερμηνειών των αναγκών, του προσανατολισμού, των 

συναισθημάτων, των αντιλήψεων και των προσδοκιών. Παρ 'όλα αυτά, στον τομέα της 

έρευνας ο πιο αποδεκτός όρος για την εργασιακή ικανοποίηση είναι αυτός που ορίζεται 

από τον Locke (1976), ο οποίος αναφέρει ότι εργασιακή ικανοποίηση είναι «μια 
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ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση της 

εργασίας ενός ατόμου ή της εργασιακής του εμπειρίας». 

Μεγάλο ποσοστό ερευνών έχει προσπαθήσει να προσδιορίσει τους παράγοντες που 

οδηγούν στην ικανοποίηση. Οι Buitendach και De Witte (2005) διαχωρίζουν τους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εργασιακή ικανοποίηση σε δύο 

κατηγορίες: τους εξωγενείς παράγοντες στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 

συνάδελφοι, η εποπτεία, η αναγνώριση και στους ενδογενείς παράγοντες όπως η 

προσωπικότητα, η εκπαίδευση, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση. Ο Furnham 

(1992) αναφέρει ότι, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εργασιακή ικανοποίηση χωρίζονται σε τρεις ομάδες οι οποίες είναι: 1) τα οργανωτικά 

χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται σε θέματα όπως η αμοιβή, η εποπτεία και οι 

πρακτικές λήψης αποφάσεων, 2) τις ειδικές πτυχές της εργασίας στις οποίες 

περιλαμβάνονται ο φόρτος εργασίας, η αυτονομία, η ανατροφοδότηση και το φυσικό 

περιβάλλον εργασίας, και 3) τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση και η 

γενική ικανοποίηση από τη ζωή. 

Στον εκπαιδευτικό τομέα, οι Crossman και Harris (2006) κατατάσσουν τους παράγοντες 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εργασιακή ικανοποίηση σε τρεις γενικές 

κατηγορίες:  

 τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η φύση της εργασίας και το περιβάλλον, 

 τους ψυχολογικούς παράγοντες όπως η προσωπικότητα, η  συμπεριφορά και οι 

στάσεις, και  

 τους δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο.  

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την 

εργασία, ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τομέα, είναι η ίδια η εργασία, η οποία σχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά και τη δομή του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η 

οργανωτική δομή μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο αν η δομή είναι άκρως 

συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη. Ο βαθμός συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης εξαρτάται 

από την έκταση της συμμετοχής λήψης αποφάσεων και την αυτονομία που έχει ο 

εργαζόμενος. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δομών προσδιορίζεται από τους Lambert 

et al. (2006) οι οποίοι αναφέρουν ότι όσοι εργάζονται σε ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό 
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οργανισμό τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι, και το αντίθετο ίσως, σε έναν οργανισμό με 

αποκεντρωμένη δομή. 

 H ικανοποίηση κατά το εκπαιδευτικό έργο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να έχουν 

ευχάριστη διάθεση, να είναι αφιερωμένοι στο έργο τους και βοηθά, επίσης, να παρέχουν 

στους μαθητές με τον καλύτερο τρόπο όλες τις γνώσεις που διαθέτουν με αποτέλεσμα οι 

μαθητές, οι γονείς και η κοινωνία να μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες τους 

(Ofoegbu, 2004). Οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι, έχουν την ηθική 

υποχρέωση της ανάπτυξης του κράτους στο οποίο υπηρετούν. Για την πραγματοποίηση 

του στόχου αυτού είναι σκόπιμο να είναι επαγγελματικά αποτελεσματικοί και 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Όπως αναφέρεται από τους Jaiyeoba και Jibril 

(2008), οι ικανοποιημένοι και με κίνητρα εκπαιδευτικοί θεωρούνται σημαντικό στοιχείο 

για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιτυχία ή η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος 

εξαρτάται, κυρίως, από τους ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους 

ικανοποιημένους διευθυντές σχολείων και διαχειριστές. Οι εκπαιδευτικοί, συγκεκριμένα, 

μπορούν να περάσουν  ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τους μαθητές τους στην τάξη, και 

ως εκ τούτου να έχουν σημαντική επίπτωση στην επίδοση των μαθητών (Correnti et al., 

2002). 

Η διάθεση ικανοποιημένων εκπαιδευτικών με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις, αποτελεί βασικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η 

έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα τους. 

Ακόμα και οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, όταν δεν είναι 

ικανοποιημένοι, μπορεί να οδηγηθούν στην επαγγελματική εξουθένωση με συνέπεια 

συχνές απουσίες και αποχή από την εργασία. Υποστηρίζοντας την ιδέα αυτή η Bogler 

(2012), αναφέρει ότι η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 

στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού καθώς και στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της απόδοσης,  αυξάνοντας την πιθανότητα να επιτευχθούν οι 

στόχοι του οργανισμού. Όπως επίσης περιγράφει ο Shann (2001), η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών έχει δειχθεί ότι είναι ένας προγνωστικός παράγοντας της παραμονής των 

εκπαιδευτικών στην εργασία. 
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3.3 Σχολικό Κλίμα και Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών 

Η σημασία του θετικού σχολικού κλίματος σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, αφού αποδεικνύεται ότι ο εκπαιδευτικός όταν 

εργάζεται μέσα σε θετικό εργασιακό κλίμα, καταφέρνει να αποδώσει στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων του. Οι οργανισμοί υψηλής απόδοσης προσπαθούν να εξασφαλίζουν την  

βέλτιστη χρήση των δυνατοτήτων του κάθε εργαζόμενου. Έτσι, το σχολικό κλίμα 

επηρεάζει σίγουρα την απόδοση του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Επηρεάζει, επίσης, τα 

κίνητρα και την αφοσίωσή του στην εργασία, την ικανοποίηση από την εργασία και την 

αποτελεσματικότητα. Σε έναν οργανισμό με υψηλό βαθμό ανθρωπιστικής σχέσης, 

συλλογικότητας και συμμετοχής, η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας είναι υψηλή, 

προκαλώντας μεγαλύτερη επίτευξη της εκπαίδευσης (Babu, Kumari, 2013). Ως εκ τούτου, 

το θετικό σχολικό κλίμα, μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τις συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών. Η σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος και του τρόπου διοίκησης είναι 

ένας παράγοντας της σχολικής επιτυχίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πολλές μελέτες στη 

βιβλιογραφία δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα από τα πιο αγχωτικά επαγγέλματα 

(Ahghar, 2008; Betoret, 2006). 

Η διδασκαλία απαιτεί αποτελεσματικότητα, καθώς και ποιοτική βελτίωση η οποία είναι 

επακόλουθο της βελτίωσης των εκπαιδευομένων. Για να είναι ένας εκπαιδευτικός 

αποτελεσματικός, θα πρέπει να παρέχεται σε αυτόν ένα ποσοστό αυτονομίας, ώστε να 

είναι σε θέση να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί και η 

διευθυντές θα πρέπει να μοιράζονται μια σχέση η οποία να βασίζεται στην ισότητα και 

τον αμοιβαίο σεβασμό για να δημιουργήσουν το καλύτερο θετικό σχολικό κλίμα. 

Δεδομένης της σημασίας του σχολικού κλίματος, πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με 

αυτό το θέμα. Οι Babu και Kumari (2013) σε έρευνα που πραγματοποίησαν έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και του 

σχολικού κλίματος. Η διερεύνηση του σχολικού κλίματος σε σχέση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές καθώς θεωρείται 

ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι σημαντικός για την καλή λειτουργία των 

εκπαιδευτικών οργανισμών (Collie et al., 2012). Σύμφωνα με έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους Collie et al. (2012) διερευνήθηκε η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας τις εξής μεταβλητές:  
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 την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου εκπαιδευτικού οργανισμού  

 τις σχέσεις με τους μαθητές,  

 τους σχολικούς πόρους, δηλαδή τα μέσα που παρέχονται για την διευκόλυνση της 

διδασκαλίας και  

 τον βαθμό συμμετοχής στις αποφάσεις του οργανισμού,  

και προέκυψε το συμπέρασμα πως το σχολικό κλίμα επιδρά στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Basak και Ghosh (2011) για την εξέταση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το σχολικό κλίμα, 

αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική σχέση, με μεγαλύτερη επιρροή στην ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών της μεταβλητής των σχέσεων με τους μαθητές και τους άλλους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις Menon 

και Athanasoula-Reppa (2011), με θέμα την διερεύνηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι σημαντική 

επίδραση ασκούν το σχολικό κλίμα, η συμμετοχή στη διοίκηση του οργανισμού, οι 

κανόνες εργασίας, η υποστήριξη της επιμόρφωσης και, τέλος, η ανάπτυξη των μαθητών 

και η δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης.  
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Κεφάλαιο  4ο  Δευτεροβάθμια  Τεχνική  Επαγγελματική  

Εκπαίδευση  (Δ.Τ.Ε.Ε)  

4.1 Βασικά χαρακτηριστικά και υφιστάμενη κατάσταση στην 

Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 Με την αποφοίτησή τους και την επιτυχή ολοκλήρωση  της εννιάχρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, οι μαθητές πλέον μπορούν να επιλέξουν να ακολουθούσουν για τρία 

επιπλέον χρόνια την γενική ή την επαγγελματική εκπαίδευση. Ο νόμος για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν.4186/2013), ορίζει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 

παρέχεται από το επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ) και στοχεύει μεταξύ άλλων στο να 

προσελκύσει περισσότερους μαθητές σε αυτήν τη δομή της εκπαίδευσης.  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται στα επαγγελματικά λύκεια είναι 

διαρθρωμένα σε τομείς και ειδικότητες, οι οποίες πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ανάγκες της οικονομίας, αλλά και τις προτάσεις  των περιφερειών και 

των υπουργείων. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ χορηγείται εκτός από το απολυτήριο 

(ισότιμο με το απολυτήριο γενικού λυκείου) και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου EQF4 

μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις. Με την υλοποίηση του μεταλυκειακού έτους – τάξη 

μαθητείας όπως προβλέπει η κοινή Υπουργική Απόφαση 26385/2017, στους 

αποφοίτους του μεταλυκειακού έτους της τάξης μαθητείας, χορηγείται πτυχίο 

ειδικότητας επιπέδου EQF5 μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με την έκθεση αντιστοίχησης 

του εθνικού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 

του 2014 (Cedefop, 2014). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται στους 

μαθητές των ΕΠΑ.Λ να διεκδικήσουν θέσεις όχι μόνο στα Τ.Ε.Ι αλλά και στα 

Πανεπιστήμια  (για ειδικό ποσοστό θέσεων 1%  επί του αριθμού των θέσεων ανά τμήμα, 

σε τμήματα σχολών των πανεπιστήμιων) μέσω ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 545/22-2/2017). 

4.2  Χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού στην Δευτεροβάθμια 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Την περίοδο 2001-2011 οι σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

μειώθηκαν αισθητά αφού ο μαθητικός πληθυσμός σε αυτήν παρουσίασε μείωση η οποία 



 

35 

υπερβαίνει το 35%. Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αναδεικνύουν τη σοβαρή 

μείωση του σχολικού πληθυσμού στη δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη (2011) μελέτη του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) με τίτλο «Αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.», οι μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου σε 

ποσοστό 75% περίπου επιλέγουν το γενικό λύκειο και σε ποσοστό 25% περίπου 

επιλέγουν τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στην Τεχνική – Επαγγελματική εκπαίδευση φαίνεται 

ότι το ΕΠΑ.Λ έχει υποβαθμιστεί στο ρόλο του ‘ναυαγοσώστη’ της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, γεγονός που γίνεται αντιληπτό με βάση το μαθητικό του δυναμικό το οποίο 

προέρχεται: 

‣ από μαθητές που εγκαταλείπουν το Γενικό Λύκειο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει 

τις σπουδές τους σ’ αυτό (Σχολική Διαρροή – Σχολική Αποτυχία), 

‣ από μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Γενικό Λύκειο αλλά 

μετά την αποτυχία να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνειδητοποιούν 

ότι παραμένουν ανειδίκευτοι, 

‣ από μαθητές που με μεγάλη δυσκολία ‘τελειώνουν’ το Γυμνάσιο και 

αντιλαμβάνονται τη δυσκολία συνέχισης των σπουδών τους στο Γενικό Λύκειο. 

Γενικότερα, ωστόσο, συγκριτικά στοιχεία με ευρωπαϊκές και άλλες αναπτυγμένες χώρες 

καταδεικνύουν την υστέρηση της διείσδυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο 

μαθητικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του Πίνακα 1, προκύπτει ότι το 

ποσοστό συμμετοχής του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση για το έτος 2010 είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών (30,7%) και πάντως, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της 

Ε.Ε 27 (49%). 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2010) 

 

 

ΧΏΡΑ/ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ISCED 3 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (% ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΏΝ 

ΜΑΘΗΤΏΝ ISCED 3) 

ΜΑΘΗΤΕΣ ISCED 3 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (% 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ 

ISCED 3) 

ΜΑΘΗΤΕΣ ISCED 4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (% ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΏΝ 

ΜΑΘΗΤΏΝ ISCED 4) 

EU (27 countries) 50,1 49,9 83,7 

Belgium 27,0 73,0 99,3 

Bulgaria 47,8 52,2 100,0 

Czech Republic 26,9 73,1 63,5 

Denmark 53,5 46,5 0,0 

Germany 48,5 51,5 74,0 

Estonia 65,8 34,2 100,0 

Ireland 62,5 37,5 100,0 

Greece 69,3 30,7 100,0 

Spain 55,4 44,6 : 

France 55,7 44,3 61,6 

Italy 40,0 60,0 100,0 

Cyprus 86,8 13,2 : 

Latvia 64,0 36,0 100,0 

Lithuania 72,3 27,7 100,0 

Luxembourg 38,7 61,3 100,0 

Hungary 74,2 25,8 100,0 

Malta 50,7 49,3 85,6 

Netherlands 33,0 67,0 100,0 

Austria 23,2 76,8 100,0 

Poland 51,8 48,2 100,0 

Portugal 61,2 38,8 100,0 

Romania 36,2 63,8 100,0 

Slovenia 35,4 64,6 38,8 

Slovakia 28,7 71,3 100,0 

Finland 30,3 69,7 100,0 

Sweden 43,9 56,1 84,3 

United Kingdom 67,9 32,1 0,0 

Iceland 65,7 34,3 100,0 

Liechtenstein 19,7 80,3 0,0 

Norway 

46,1 53,9 88,0 

Πηγή: Eurostat  

 

Πίνακας 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2010) 
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Παρόμοια είναι και τα στοιχεία από την ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση του Κέντρου 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε για το 2016, όπου αναφέρεται ότι το 

2014 στις λυκειακές τάξεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας λειτουργούσαν 

στο Γενικό Λύκειο 1.306 μονάδες (74,2%) και στο Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑ.Σ 

(αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.Θ.) λειτουργούσαν 454 μονάδες (25,8%) . 

Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της σημασίας της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στις παρούσες συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης η οποία 

έχει εκτινάξει τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε δυσθεώρητα ύψη. Ακριβώς στο πλαίσιο 

αυτό, υπάρχουν στοιχεία (Πίνακας 2) που δείχνουν ότι στις χώρες που η τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση είναι ευρύτερα διαδεδομένη, όπως η Ελβετία, η Αυστρία, η 

Τσεχία και η Γερμανία, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι χαμηλότερο. Η διαπίστωση 

αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι μεγάλα.  

Πίνακας  Συσχέτιση της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και της ανεργίας των νέων 

 

Πηγή: Υπ. Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», 2011 

 

Πίνακας 2:  Συσχέτιση συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και της ανεργίας των νέων 
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Το κύριο χαρακτηριστικό της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι το 

μικρό ειδικό βάρος που καταλαμβάνει στο σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις που αφορούν κυρίως σε αυτόν τον 

τύπο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των αποφοίτων του γυμνασίου που 

επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση εξακολουθεί να κυμαίνεται περίπου στο 30%, 

ποσοστό πολύ χαμηλό σε σχέση με τα ισχύοντα στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο 

μέσος όρος των 27 χωρών της Ε.Ε για το 2010 ήταν περίπου 50%.  

4.3 Διδακτικό προσωπικό Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε) 

Το διδακτικό προσωπικό στην Τ.Ε.Ε εμπίπτει σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο 

της βασικής εκπαίδευσης και την κατάρτισή του: 

 Απόφοιτοι των Α.Ε.Ι οι οποίοι συνήθως διδάσκουν μαθήματα γενικής εκπαίδευσης 

και τις θεωρίες των μαθημάτων ειδικότητας, 

 Απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι που έχουν αποφοιτήσει από τα τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε οι 

οποίοι συνήθως διδάσκουν τεχνολογικά μαθήματα, συνδυάζοντας θεωρία και 

εκπαίδευση μέσα στο εργαστήριο, 

 Απόφοιτοι ανωτέρου κύκλου της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, οι οποίοι ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα εργαστήρια. 

Στο παρελθόν ο διορισμός των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μόνιμη 

θέση γινόταν με βάση επετηρίδα που βασιζόταν στην ημερομηνία αποφοίτησης.  Τώρα οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί διορίζονται με διαγωνισμό που διοργανώνεται από το 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ενώ υπάρχει και ένα μικρό 

ποσοστό που έχει ένα προβάδισμα στην λίστα διορισμού λόγω εμπειρίας στην διδασκαλία 

ως αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικοί Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι 

εκπαιδευτές εργαστηρίων υποχρεούνται επίσης να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό, 

έχοντας παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης 12 μηνών που 

προβλέπεται από το Γενικό Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
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Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι και εκείνοι της Τ.Ε.Ε., για να εκτελούν με επιτυχία το 

εκπαιδευτικό τους έργο χρειάζονται τις απαραίτητες υποστηρικτικές δομές και συνεχή 

επιμόρφωση και υποστήριξη από την πολιτεία. Προτεραιότητα στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχει η διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων 

στην κάθε ειδικότητα, η συμβουλευτική προσέγγιση  και η αντιμετώπιση της σχολικής 

αποτυχίας και παρακολούθηση των εξελίξεων των επιστημονικών πεδίων της κάθε 

ειδικότητας. 

Καθώς το επαγγελματικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, χρέος των εκπαιδευτικών 

της Τ.Ε.Ε. είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνολογικών εξελίξεων και η μελλοντική 

πρόβλεψη των αναγκών του επαγγελματικού και επιστημονικού τομέα, ώστε με την 

προώθηση νέων μορφών μάθησης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. είναι ελάχιστη σε σχέση με τις ανάγκες του 

κλάδου. Για την διεπιστημονική ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων σπουδών κρίνεται 

απαραίτητη η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. θα 

πρέπει να επιμορφώνονται προληπτικά, ώστε να είναι έτοιμοι στην αντιμετώπιση 

οποιασδήποτε αλλαγής με δυνατότητες αυτενέργειας. 

Η πραγματοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι έργο του Υπουργείου Παιδείας 

με την συνεργασία ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την κατάλληλη αποζημίωση 

ανάλογα την χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης. 

4.4 Μαθήματα, αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία της 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Βασικό παράγοντα ενός εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό. Για 

τον καθορισμό των διδακτικών επιστημονικών πεδίων στην Τ.Ε.Ε. είναι αναγκαίος ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων επαγγελματικών γνώσεων των αποφοίτων. 

Ακολούθως, επιλέγονται τα κατάλληλα βιβλία και καθορίζονται τα αναλυτικά 

προγράμματα. 

Τα βιβλία των σημερινών ΕΠΑ.Λ. κατά μεγάλο ποσοστό έχουν συγγραφεί πριν πολλά 

χρόνια. Για την επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων κρίνεται αναγκαία η 
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πλήρης εναρμόνιση μεταξύ των βιβλίων, των αναθέσεων των εκπαιδευτικών και των 

αναλυτικών προγραμμάτων.  

Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στους εξής παράγοντες: 

• Γενικά μαθήματα: 

•  Παρατηρείται ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί στόχοι των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ. 

είναι διαφορετικοί, τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα που 

χρησιμοποιούνται είναι αντίγραφα του Γενικού Λυκείου. Τα γενικά μαθήματα 

πρέπει να είναι ανάλογα των γνωστικών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. 

Στα βιβλία της κάθε ειδικότητας, οι επιστημονικές γνώσεις θα πρέπει να είναι 

περισσότερο παραστατικές και με συμμετοχικό τρόπο και παραδείγματα, ώστε να 

γίνονται κατανοητά από τους μαθητές.  

•  Συγγραφή εξειδικευμένων βιβλίων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

για τους μαθητές της Τ.Ε.Ε. 

• Μαθήματα ειδικότητας: 

‣ Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων ειδικότητας κατά μεγάλο ποσοστό είναι 

απαρχαιωμένη με αποτέλεσμα να έχει μόνο ιστορική αξία χωρίς εφαρμογή στην 

σύγχρονη εποχή. 

‣ Στα γενικά τεχνολογικά μαθήματα η διδακτέα ύλη αναφέρεται σε γενικά θέματα 

χωρίς να επικεντρώνει στην κάθε ειδικότητα. 

‣ Κατά την διδασκαλία των Τ.Π.Ε., το μάθημα επικεντρώνεται περισσότερο σε 

γνώσεις χρήσης του Η/Υ και όχι στην εκμάθηση ειδικού λογισμικού της κάθε 

ειδικότητας.  

‣ Σημαντικό είναι τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα να είναι εξοπλισμένα με 

σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και να συνδυάζεται από τον ίδιο 

καθηγητή το θεωρητικό μέρος του μαθήματος με το εργαστηριακό. 
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 4.5 Το κύρος και η εικόνα της δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το  Ερευνητικό 

Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών σχετικά με την «Αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ» το 2011, φαίνεται ότι η ελληνική 

κοινή γνώμη (όπως δηλώνει το 93% των εκπαιδευτικών), είναι καθόλου ή πολύ λίγο 

ενημερωμένη για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Δ.Τ.Ε.Ε. στους 

αποφοίτους της, ενώ ταυτόχρονα το 83% πιστεύει ότι η ελληνική κοινή γνώμη 

εκτιμά με αρνητικό τρόπο το έργο που επιτελεί η Δ.Τ.Ε.Ε.  

Οι κυριότεροι λόγοι που συντελούν στην περιορισμένη επιλεξιμότητα της Δ.Τ.Ε.Ε., 

στους οποίους οφείλεται αυτή η αρνητική εικόνα και το χαμηλό κύρος της, 

αποκαλύπτονται από τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η συγκεκριμένη 

έρευνα και είναι οι παρακάτω:  

‣ Η κοινή γνώμη δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη για τον ρόλο που μπορεί να 

επιτελέσει η Δ.Τ.Ε.Ε. και κυρίως για τη συμβολή της και τις δυνατότητες 

επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων.  

‣ Εξακολουθούν να μην είναι θεσμοθετημένα επαρκώς τα επαγγελματικά 

δικαιώματα για κάποιες  ειδικότητες που λειτουργούν στη Δ.Τ.Ε.Ε .  

‣ Η αρνητική επιρροή που ασκείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής εκπαίδευσης οι οποίοι φαίνεται να απαξιώνουν τη Δ.Τ.Ε.Ε.  

‣ Οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές που επιχειρούνται από κάθε κυβέρνηση και οι 

δήθεν μεταρρυθμίσεις οι οποίες φαίνεται να εντείνουν την επιφυλακτικότητα 

της κοινής γνώμης. 

‣ Η λανθασμένη εντύπωση που επικρατεί σχετικά  με την ευκολία της 

εκπαιδευτικής διαδρομής σε μια δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης η οποία οδηγεί σε αυτήν αποφοίτους Γυμνασίου με σημαντικά  

μαθησιακά κενά. 

‣  Ελλιπείς  υποδομές και μέσα, τόσο σε επίπεδο κτιρίων όσο και σε ελλείψεις 

στον εργαστηριακό εξοπλισμό 
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‣ Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του μαθήματος του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

‣ Η αδυναμία των κυβερνήσεων να καταφέρουν να συνδέσουν ικανοποιητικά την 

Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.  

‣ Η έλλειψη εμπιστοσύνης της αγοράς και των εργοδοτών λόγω της ανεπάρκειας 

των παρεχομένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.  

‣ Η αδυναμία παροχής ουσιαστικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, ειδικά σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους.  

 

4.6 Ο Ρόλος της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

4.6.1 Στοχοθεσία εκπαιδευτικής πολιτικής  

Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. είναι η παροχή στους μαθητές μίας ολοκληρωμένης παιδείας με στόχο 

την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και την απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Επίσης, πρωταρχικός της ρόλος είναι η ουσιαστική συμβολή της στην 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, βασικός στόχος της παιδείας  είναι η διαμόρφωση 

ενός ανθρώπινου δυναμικού επαγγελματικά ευέλικτου, με κατάλληλες γνώσεις και 

πολιτισμικές και προσωπικές αξίες. Αναλυτικότερα η φοίτηση στην Δ.Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να 

οδηγεί τους μαθητές στην: 

 Ανάπτυξη γενικών γνώσεων 

 Στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

 Στην ανάδειξη της προσωπικότητας και την αυτοεκτίμηση 

 Στην κατανόηση της συνεχούς δια βίου εκπαίδευσης 

 Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στην ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και των τομέων παραγωγής. 
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4.6.2  Ενδυνάμωση και επανένταξη μαθητών  

Το μαθητικό κοινό που φοιτά στην Τ.Ε.Ε. έχει ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά με 

αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται 

ακολουθώντας εναλλακτικούς τρόπους ένταξης. Η εκπαίδευση στη Δ.Τ.Ε.Ε. προσφέρει 

γνώσεις με αξιοποίηση της κριτικής σκέψης, τα ενδιαφέροντα και την νοημοσύνη των 

μαθητών αλλά και πρακτικές εμπειρίες μέσα στα εργαστήρια.  

 Κρίνεται επομένως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης 

ολοκληρωμένο με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύγχρονα βιβλία και σωστές 

υποδομές. Το συγκεκριμένο πλαίσιο υποστήριξης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη κατάλληλου ψυχοκοινωνικού κλίματος και προβολής της αυτοαντίληψης και 

αυτοεικόνας των μαθητών καθώς επίσης και στην ενδυνάμωση της μάθησης. 

4.6.3  Εργασιακός ρόλος και ανασυγκρότηση της Δ.Τ.Ε.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το μέλλον της Τ.Ε.Ε. εξαρτάται από την εκάστοτε 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την κοινωνία και τις θέσεις εργασίας. Η ύπαρξη όμως 

ακατάλληλου εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την Τ.Ε.Ε οδηγεί σε ανειδίκευτο 

ανθρώπινο δυναμικό και αύξηση της ανεργίας. 

Επίσης, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη απαιτεί από τους εργαζόμενους  συνεχείς 

αλλαγές και επιμόρφωση. Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. είναι να εκπαιδεύει ανθρώπινο  δυναμικό, 

ευέλικτο στις συνεχείς αλλαγές, με κριτική όμως σκέψη ως προς το όφελος που 

δημιουργείται στην αγορά από την εφαρμογή των τεχνολογικών αλλαγών. 

4.6.4 Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, η απασχόληση και η 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση  

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με χαμηλό 

οργανωσιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Παρατηρείται, δηλαδή, έλλειψη εμπειρισμού και 

απαξίωση της επιστήμης της οργάνωσης και της τεχνικής. Με τις συνεχείς αλλαγές που 

πραγματοποιούνταν στην Τ.Ε.Ε., δεν δημιουργήθηκε μακροπρόθεσμη προοπτική 

ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι της Τ.Ε.Ε. εργάζονται σε διαφορετικά 

επαγγέλματα από εκείνα που έχουν εκπαιδευτεί. 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα και, δη, η επαγγελματική εκπαίδευση, τελεί σε σχέση 

αλληλεξάρτησης τόσο με την οικονομία και τις ανάγκες της, όσο και με την κοινωνία και 

τις αξίες της. Τα επιμέρους τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος τελούν, επίσης, σε 

αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Η συνολική εικόνα ως προς την ελκυστικότητα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι αρνητική. Στο διάστημα από 2002 μέχρι 2014 ο 

μαθητικός πληθυσμός των ΕΠΑ.Λ έχει μειωθεί κατά  26% (Εθνικό πλαίσιο αναφοράς 

για την εκπαίδευση, Κ.ΑΝ.Ε.Π – Γ.Σ.Ε.Ε, 2016)  

Στο πλαίσιο αυτό και  ειδικότερα ως προς την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, 

αξίζει να αναδειχθούν και να αναλυθούν τα εξής σημεία: 

 Η φθίνουσα πορεία για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιθανόν να οφείλεται 

συνδυαστικά ή μεμονωμένα στην υστέρηση των υποδομών τους, στην ποιότητα και 

το μέγεθος των πόρων τους, στην απόσυρση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

λόγω οικονομικής κρίσης ή και μειωμένων προσδοκιών κέρδους  ή ακόμα και στην 

γενικότερη απαξίωση του «κεφαλαίου» της τεχνικής γνώσης, που αποκτάται «από 

ανάγκη» και με τη χαμηλότερη δυνατή δαπάνη. 

 Σύμφωνα με την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το 

Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε., τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών της τρίτης τάξης των 

επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως και οι επιδόσεις  των 

μαθητών που επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση είναι χαμηλές (για τη χρονική 

περίοδο 2001-2014) . 

 Μεγάλο ζητούμενο αποτελεί η ποιοτική σύνθεση και επάρκεια του ανθρώπινου 

δυναμικού, εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού, που θα κληθεί να υποστηρίξει τη νέα 

«μεταρρύθμιση»  στη δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

Αξίζει να γίνει κατανοητό ότι η εκπαιδευτική πολιτική, ιδιαιτέρως όσο αφορά  τις δομές 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, 

ώστε να προσφερθούν περισσότερες επιλογές στους νέους.  Επίσης, να ληφθεί μέριμνα 

ώστε να συνδεθεί στενότερα η επαγγελματική εκπαίδευση με την εργασία και να 

αναβαθμιστεί ουσιαστικά επιτέλους η δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, 

αφού η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων επείγει σήμερα περισσότερο από ποτέ. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων, τα περιθώρια συμβολής της τεχνικής εκπαίδευσης στην κάλυψη θέσεων 

που θα διαμορφωθούν στο μέλλον είναι μεγάλα. Η υπαρκτή ανάγκη για την δημιουργία 

των ειδικά εκπαιδευμένων μεσαίων στελεχών παραγωγής και η αδυναμία του Γενικού 

Λυκείου να τους παράγει, επιβάλλουν την ύπαρξη και τη λειτουργία ισχυρής Τεχνικής - 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια βαθμίδα της Εκπαίδευσης.  
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Κεφάλαιο  5ο   Σχέδιο  Έρευνας  

5.1 Σκοπός και Στόχοι Έρευνας 

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το βασικότερο παράγοντα στη δημιουργία ενός επιτυχημένου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, για να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο 

εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να αναλύονται και να κατανοούνται όλοι οι παράγοντες 

που συνδέονται με αυτό, με βασικότερο τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι για να 

επιτυγχάνουν όλο και μεγαλύτερη απόδοση θα πρέπει να είναι επαγγελματικά 

ικανοποιημένοι. Η επαγγελματική τους ικανοποίηση είναι ένα από τα σημαντικότερα 

ζητήματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επαγγελματική 

εξουθένωση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, λόγω εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων, δυσχεραίνει το έργο τους. Λόγω του ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη ζωή των μαθητών και είναι υπεύθυνοι για την ένταξη και προετοιμασία τους στην 

κοινωνική ζωή, είναι απαραίτητο να καταγραφούν οι παράγοντες που εμποδίζουν το έργο 

τους και δεν αισθάνονται επαγγελματική ικανοποίηση κατά την επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους ρόλου. Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της 

συσχέτισης του σχολικού κλίματος με την επαγγελματική ικανοποίηση, αλλά και των 

μεταβλητών του σχολικού κλίματος, οι οποίες φαίνεται να συνάπτουν τις ισχυρότερες 

σχέσεις με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Επίσης, η έρευνα  

επεκτείνεται και στη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί το φύλο, η επαγγελματική 

εμπειρία και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και του σχολικού κλίματος.  

5.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας αναφέρονται στη συσχέτιση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης με τους παράγοντες του σχολικού κλίματος, καθώς και των διαφορών 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με το σχολικό κλίμα και την 

επαγγελματική ικανοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ποιο είναι το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; 
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2. Υπάρχουν διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση βάσει των διαφόρων 

χαρακτηριστικών (φύλου, χρόνια υπηρεσίας, μορφωτικού επιπέδου) των 

εκπαιδευτικών; 

3. Υπάρχουν διαφορές στο σχολικό κλίμα βάσει των διαφόρων χαρακτηριστικών 

(φύλου, χρόνια υπηρεσίας, μορφωτικού επιπέδου) των εκπαιδευτικών; 

4. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με το κλίμα που 

επικρατεί στο σχολείο τους; 

5. Ποιές μεταβλητές του σχολικού κλίματος συνάπτουν ισχυρότερες σχέσεις με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών; 

5.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Η μεθοδολογία της ερευνάς περιλαμβάνει μια σειρά ερευνητικών ποσοτικών εργαλείων. 

Οι βασικές διάφορες τους σχετίζονται με το είδος των πληροφοριών και τον τρόπο που 

αυτές συλλέγονται.  

Η ποσοτική προσέγγιση (Quantitative Research) χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπειρικές 

έρευνες, όπου χρειάζεται να γίνει μια δειγματοληψία. Οι ποσοτικές μέθοδοι 

επικεντρώνονται σε αριθμητικά δεδομένα και σε στατιστικές συγκρίσεις και το πιο 

διαδεδομένο εργαλείο τους είναι το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Έτσι, τα δεδομένα 

τυποποιούνται, οι μεταβλητές λαμβάνουν αριθμητικές τιμές και μέσα από μια διαδικασία 

μπορούν να ελεγχθούν τυχόν συσχετίσεις και να βγουν συμπεράσματα για τον πληθυσμό 

της ερ́ευνας (Javeau, 1996). Από την άλλη πλευρά, στην ποιοτική προσέγγιση (Qualitative 

Research) έμφαση δίνεται στον τρόπο που ερμηνεύεται, βιώνεται και διαμορφώνεται το 

υπο μελέτη θέμα. Οι μέθοδοι της ποιοτικής έρευνας – ομάδες εστίασης, ατομικές 

συνεντεύξεις, τεχνικές παρατήρησης- δίνουν απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν το 

«πώς, γιατί, κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιες επιπτώσεις» (Κιουντούζης, 2009).  

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση της ποσοτικής προσέγγισης. Η εν λόγω 

μέθοδος επιλέχθηκε, έναντι της ποιοτικής έρευνας, λόγω της αντικειμενικότητάς της και 

της επαγωγής. Έτσι, για την διεκπεραίωσή της, θα πραγματοποιηθεί συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων, από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. 

Για τη συλλογή πληροφοριών γύρω από το θέμα, θα ακολουθηθεί τόσο πρωτογενής όσο 
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και δευτερογενής έρευνα. Κατά την πρωτογενή έρευνα θα μελετηθούν πρωτότυπες 

πληροφορίες, οι οποίες θα επιλεχτούν από τη συγκεκριμένη μελέτη. Όσον αφόρα τις 

δευτερογενείς πληροφορίες, αυτές είναι πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες, από 

τη στιγμή που έχουν χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς. Η παρούσα εργασία κάνει 

χρήση τόσο ελληνικής όσο και ξένης βιβλιογραφίας, για τη συλλογή των δευτερογενών 

πληροφοριών, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό της μέρος. Αντίθετα, για τις 

πρωτογενείς πληροφορίες και για τη συλλογή τους θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου του ερωτηματολογίου είναι ότι 

είναι γρήγορο, μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα και επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων από 

ένα μεγαλύτερο δείγμα. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι απαντήσεις μπορεί να μην είναι 

αξιόπιστες.  

5.4. Ο Πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας  

Ο πληθυσμός της έρευνας αναφέρεται στο τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού, που μπορεί 

να συμμετέχει στην έρευνα, δηλαδή τα υποψήφια στοιχεία, που μπορούν να επιλεγούν για 

τη δημιουργία του δείγματος (Creswell, 2013). Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός 

στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική  

Επαγγελματική Εκπαίδευση Δυτικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

επιλέχθηκε με βάση την ευκολία πρόσβασης του ερευνητή στο δείγμα των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης. Συνολικά έγινε αποστολή 460 ερωτηματολογίων 

και από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 305 (66% ανταπόκριση). Έγινε 

προσπάθεια να γίνει κάλυψη όλου του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής. Η 

επιλογή των ερωτώμενων έγινε μέσω ενός δειγματοληπτικού πλαισίου, το οποίο 

εμπεριείχε τις πληροφορίες όλων των 460 εκπαιδευτικών.  

 

5.5 Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι δομημένο. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις με την ίδια 

ακριβώς σειρά. Το δομημένο ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει ένα υψηλότερο βαθμό 

αξιοπιστίας, καθώς στην περίπτωση που ενετίθεντο διαφορετικές ερωτήσεις, θα ήταν 

πολύ δύσκολη η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων 
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(Clark-Carter, 2004). Στο ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες συνολικά απάντησαν σε 43 

ερωτήματα: 

Α) Δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενων (φύλο, έτη υπηρεσίας, μορφωτικό επίπεδο και 

καθεστώς εργασίας). 

Β) Σχολικό Κλίμα. Σκοπός είναι η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για το 

κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους. Στην ενότητα αυτή του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε το Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο του Σχολικού Περιβάλλοντος 

(Revised School Level Environment Questionnaire) των Johnson, Stevens και Zvoch 

(2007). Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ερωτήσεις οι οποίες 

κατανέμονται σε πέντε υποκλίμακες και η μέτρηση των οποίων γίνεται με μία κλίμακα 

Likert 5 σημείων όπου (1 = Σπάνια, 2 = Λίγες φορές, 3 = Αρκετές φορές, 4 = Πολλές 

φορές, 5 = Πάντα). Η πρώτη υποκλίμακα μετράει το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των  

εκπαιδευτικών του σχολείου. Η δεύτερη υποκλίμακα μετράει το βαθμό συνεργασίας και 

ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η τρίτη υποκλίμακα 

μετράει το βαθμό επάρκειας διδακτικών υλικών και εποπτικών μέσων για την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τέταρτη υποκλίμακα μετράει το βαθμό συμμετοχής των  

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν το σχολείο 

και, τέλος, η πέμπτη υποκλίμακα μετράει το βαθμό στον οποίο ευνοείται η δοκιμή και η 

εφαρμογή διαφορετικών ιδεών διδασκαλίας και καινοτομιών από το σχολικό περιβάλλον. 

Ακόμα, με σκοπό να εξεταστεί η αξιοπιστία του εργαλείου, το ερωτηματολόγιο 

δοκιμάστηκε σε δείγμα 15 εκπαιδευτικών (σχεδόν 5% του τελικού δείγματος) για να 

εξακριβωθούν πιθανές παραλείψεις και να γίνουν οι αναγκαίες εκφραστικές αλλαγές. 

Γ) Επαγγελματική Ικανοποίηση. Σκοπός είναι η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους ικανοποίηση στο σχολείο που εργάζονται. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο Job 

Satisfaction Index των Brayfield και Rothe (1951), όπως αυτό μεταφράστηκε και 

προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Kafetsios και Zampetakis (2008). 

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αυτό παρότι είναι παλιό χρησιμοποιείται ακόμη από 

πολλούς ερευνητές λόγω της υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας που παρουσιάζει 

(Kafetsios & Zampetakis, 2008). Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction 

Index των Brayfield και Rothe (1951) αποτελείται από 18 ερωτήσεις οι οποίες 
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αναφέρονται σε διάφορες όψεις και χαρακτηριστικά της εργασίας, με την μέτρηση τους 

να γίνεται με μια κλίμακα Likert πέντε σημείων όπου το 1 σημαίνει διαφωνώ απόλυτα, το 

2 διαφωνώ, το 3 ούτε διαφωνώ / ούτε συμφωνώ, το 4 συμφωνώ και το 5 συμφωνώ 

απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο αυτό επιλέχθηκε καθώς επιτρέπει τη σφαιρική μέτρηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους με ψυχομετρική επάρκεια 

(Kafetsios & Zampetakis, 2008).  

5.6 Μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ύπαρξη προκατάληψης 

στην παρούσα έρευνα, ο ερευνητής ακολούθησε τις κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία δηλαδή δεν υπήρχε παρέμβαση κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες, ενώ οι ερωτήσεις ήταν ουδέτερα 

διατυπωμένες χωρίς να έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν κάποια συγκεκριμένη απάντηση 

(Groves et al., 2004; Seidman, 2006). Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για την 

διεξαγωγή και την συλλογή των δεδομένων της έρευνας πρωτογενών στοιχείων ελέγχθηκε 

για την αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μία δοκιμασία ή έρευνα 

αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία 

προκύπτει μέσω την επαναληπτικότητας ενός αποτελέσματος. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε 

μπορεί να τεκμηριωθεί πως το εργαλείο υπολογίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

πραγματική τιμή του εξεταζόμενου χαρακτηριστικού. Ο ποιο γνωστός τρόπος για την 

εκτίμηση της αξιοπιστίας είναι ο υπολογισμός της τιμής του συντελεστή εσωτερικής 

συνέπειας alpha (a) του Cronbach. Τιμές αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0,70 

θεωρούνται αποδεκτές (Creswell, 2013).  

 

Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Συνολικό σχολικό κλίμα .917 21 

Συνολική επαγγελματική ικανοποίηση .854 18 

 Πίνακας 3: Ανάλυση αξιοπιστίας ερωτηματολογίων 
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Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach Alpha μεγαλύτερο του 0.70 και για τα δύο ερωτηματολόγια (Πίνακας 3), βάσει 

του οποίου διαπιστώνεται ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια αξιοπιστίας των 

ερωτηματολογίων. 

5.7. Ανάλυση Δεδομένων  

Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 23.0. Για την ανάλυση των 

δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε χρήση ραβδογραμμάτων καθώς 

και συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), το t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων και το παραμετρικό 

τεστ Pearson correlation επιλέχθηκαν για την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών 

συσχετίσεων. Συγκεκριμένα η ανάλυση διακύμανσης ANOVA και το t-test ανεξαρτήτων 

δειγμάτων επιλέχθηκαν για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής και μίας ποιοτικής 

μεταβλητής, ενώ το παραμετρικό τεστ Pearson για τη συσχέτιση μεταξύ δύο ποιοτικών 

μεταβλητών. Η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε για την εξακρίβωση των 

συσχετίσεων και επαναλήφθηκε για κάθε ζευγάρι μεταβλητών.  

Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε a=0.05, και η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης που 

ακολουθήθηκε  ήταν η εξής: 

 Η0 = Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

 Η1 =  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

5.8 Ηθικά Ζητήματα 

Διασφάλιση  ανωνυμίας συμμετεχόντων και εμπιστευτικότητας: 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συντάχθηκε ενημερωτική επιστολή, στην 

οποία αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας, η τήρηση της ανωνυμίας των ατόμων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, η τήρηση του απορρήτου των στοιχείων που συλλέχθηκαν 

καθώς και η δυνατότητα άρνησης συμμετοχής στη μελέτη. 
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Χρήση των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών: 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση αποτελεσμάτων της 

έρευνας αποκλειστικά και μόνο από τον ερευνητή και τον επιβλέποντα καθηγητή. 

5.9 Περιορισμοί Έρευνας 

Ως ο κύριος περιορισμός της παρούσης έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το μέγεθος του 

δείγματος (305 ερωτώμενοι) γεγονός που πιθανώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

σχετικά με την γενίκευση και την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων. 

Ως ένας άλλος περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί η αποκλειστική ποσοτική μεθοδολογία 

προσέγγισης. Θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί άλλη εναλλακτική ή 

συνδυαστική μεθοδολογική προσέγγιση, ώστε να διερευνηθεί και να μετρηθεί η σχέση 

του σχολικού κλίματος και της επαγγελματικής ικανοποίησης και με διαφορετική 

ανάλυση. 

Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κατοικούσαν σε 

συγκεκριμένη περιοχή της βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Δυτική Μακεδονία. 

Σε γενικές γραμμές υπήρχε μια ομοιογένεια σε χαρακτηριστικά κλίµατος, κουλτούρας 

αντιλήψεων και στάσεων, αφού έχουν κοινούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν µονοµερώς τον τρόπο αντίληψης των 

αναδεικνυόμενων συμπεριφορών και τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα πρέπει να 

αποτιμηθούν και να εκτιμηθούν ανάλογα. 

Το χρονικό διάστημα συλλογής των δεδομένων ήταν μικρό (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) και 

στο μέσο της σχολικής χρονιάς με αυξημένη πίεση για τους εκπαιδευτικούς. Μια καλά 

σχεδιασμένη διαχρονική μελέτη, για τον πληθυσμό αυτό θα επέτρεπε σωστότερη 

ερμηνεία επιδράσεων και σχέσεων, ενώ θα έδινε ακόμα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα.  

Επίσης, οι πέντε υποκλίμακες – μεταβλητές που μετρώνται με το εργαλείο της έρευνας, 

αποτελούν υποσύνολο των παραγόντων που μπορούν να επηρεάζουν και να 

διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να διαφοροποιούν τα 

αποτελέσματα σχετικά με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. 
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Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων προσφέρει 

σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης και του 

σχολικού κλίματος των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο  6ο  Αποτελέσματα  Έρευνας  

6.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

6.1.1 Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών  

 Σύμφωνα με την πρώτη ερώτηση των δημογραφικών στοιχείων που αφορά στο φύλο, 

όπως φαίνεται (Γράφημα 1) ποσοστό 52,79% από τους συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη 

έρευνα ανήκει στο ανδρικό φύλο και ποσοστό 47,21% στο γυναικείο.  

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει μία σχετική ισοκατανομή των δύο 

φύλων στο δείγμα της έρευνας. 

  

Γράφημα 1: Κατανομή σχετικής συχνότητας %  του δείγματος ως προς το φύλο 
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Από τους συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη έρευνα (Γράφημα 2) ποσοστό 93.11% 

ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της εκπαίδευσης, ενώ ποσοστό 6.89% εργάζονται ως 

αναπληρωτές. 

 

 

Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα, 

ποσοστό 29,8% έχουν 11 έως 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση, ποσοστό 

22,9% έχει 16-20 έτη υπηρεσίας και ποσοστό 18,3% έχει 21-25 έτη. Ακολουθούν με 

ποσοστό 16,07% οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 6-10 έτη και με ποσοστό 6,88% εκείνοι 

που εργάζονται 26-30 έτη. Τέλος με ποσοστό 3,60% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί με έτη 

υπηρεσίας πάνω από 30 και με ποσοστό 2,29% από 0-5 έτη (Γράφημα 3). 

  

Γράφημα 2: Κατανομή σχετικής συχνότητας %  του δείγματος ως προς τη σχέση 

εργασίας 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 45,8% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ποσοστό 34,9% έχουν τελειώσει κάποιο ΤΕΙ. 

Ακολουθούν με ποσοστό 11,2% τα άτομα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού και με 

ποσοστό 7,26% όσοι έχουν 2ο Πτυχίο. Τέλος, με ποσοστό 0,66% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (Γράφημα 4). 

 

  

Γράφημα 3: Κατανομή σχετικής συχνότητας %  του δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας 

στην εκπαίδευση 

Γράφημα 4: Κατανομή σχετικής συχνότητας %  του δείγματος ως προς επίπεδο σπουδών 
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6.1.2 Περιγραφική ανάλυση ερωτήσεων αναφορικά με το σχολικό κλίμα 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 5, από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν 

μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 42,6% δηλώνουν ότι συνεργάζονται αρκετές 

φορές μεταξύ τους για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων 

και ποσοστό 34,43% δηλώνουν ότι συνεργάζονται πολλές φορές. Ακολουθούν με 

ποσοστό 14,10% όσοι δηλώνουν ότι συνεργάζονται λίγες φορές μεταξύ τους για τον 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων και με ποσοστό 6,23% ότι 

συνεργάζονται πάντα. Τέλος, με το χαμηλότερο ποσοστό 2,62% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι  σπάνια συνεργάζονται μεταξύ τους για τον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων  

 

 

  

Γράφημα 5: Κατανομή σχετικής συχνότητας %  του δείγματος αναφορικά με τη 

συνεργασία τους στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 35,74% αναφέρει ότι οι μαθητές σέβονται πολλές φορές τους εκπαιδευτικούς σε 

αυτό το σχολείο, ενώ ποσοστό 34,43% αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 18,3% οι 

εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι λίγες φορές οι μαθητές σέβονται τους καθηγητές σε αυτό 

το σχολείο και με ποσοστό 9,1% πάντα. Τέλος, με το χαμηλότερο ποσοστό 2,29% 

βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν ότι σπάνια οι μαθητές σέβονται τους 

καθηγητές σε αυτό το σχολείο (Γράφημα 6).  

 

 

  

Γράφημα 6: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τον 

σεβασμό τους από τους μαθητές 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 36,07% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται τα μέσα διδασκαλίας (βιβλία, 

εποπτικά υτλικά, ΤΠΕ) είναι πολλές φορές άμεσα διαθέσιμα και ποσοστό 31,8% αναφέρει 

αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 16,7% οι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν ότι στο 

σχολείο που εργάζονται τα μέσα διδασκαλίας είναι λίγες φορές άμεσα διαθέσιμα και με 

ποσοστό 12,7% ότι είναι πάντα διαθέσιμα. Τέλος, με ποσοστό 2,62% βρίσκονται όσοι 

απάντησαν ότι τα μέσα διδασκαλίας είναι σπάνια άμεσα διαθέσιμα (Γράφημα 7). 

 

 

 

  

Γράφημα 7: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

διαθεσιμότητα των μέσων διδασκαλίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 38,6% αναφέρουν ότι στο σχολείο που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

προσκαλούνται πολλές φορές να λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων και ποσοστό 28,5% 

αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 20,6% όσοι αναφέρουν ότι πάντα 

προσκαλούνται να λάβουν μέρος στην λήψη αποφάσεων και με ποσοστό 11,4% λίγες 

φορές. Τέλος στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 0,65% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που 

αναφέρουν ότι σπάνια προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων στο 

σχολείο που εργάζονται (Γράφημα 8). 

 

 

 

  

Γράφημα 8: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 39,3% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται δοκιμάζονται αρκετές φορές 

νέες και διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας και ποσοστό 37,05% λίγες φορές. Ακολουθούν 

με ποσοστό 13,4% όσοι αναφέρουν ότι πολλές φορές στο σχολείο που εργάζονται 

δοκιμάζονται νέες και διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας και με ποσοστό 8,5% σπάνια. 

Τέλος, με ποσοστό 1,63% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι πάντα στο 

σχολείο που εργάζονται στο σχολείο που εργάζονται δοκιμάζονται νέες και διαφορετικές 

ιδέες διδασκαλίας (Γράφημα 9). 

 

 

 

  

Γράφημα 9: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

εφαρμογή διαφορετικών ιδεών διδασκαλίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 46,8% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται υπάρχει πολλές φορές καλή 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ποσοστό 28,2% αρκετές φορές. Ακολουθούν 

με ποσοστό 15,08% οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι πάντα υπάρχει καλή επικοινωνία 

μεταξύ τους, ενώ ένα ποσοστό 8,19%. δήλωσε ότι  λίγες είναι οι φορές που επικοινωνούν 

με τους συναδέλφους τους. Τέλος, με ποσοστό 1,63% βρίσκονται όσοι πιστεύουν ότι 

σπάνια υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών (Γράφημα 10).  

 

 

 

  

Γράφημα 10: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ τους. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 39,6% αναφέρει ότι αρκετές φορές στο σχολείο που εργάζονται, οι μαθητές είναι 

συνεργάσιμοι με τους εκπαιδευτικούς και ποσοστό 32,4% πολλές φορές. Ακολουθούν με 

ποσοστό 17,05% όσοι αναφέρουν ότι λίγες φορές οι μαθητές είναι συνεργάσιμοι με τους 

εκπαιδευτικούς και με ποσοστό 9,18% πάντα. Τέλος, με ποσοστό 1,63% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι σπάνια υπάρχει συνεργασία μαθητών με τους 

εκπαιδευτικούς στο συγκεκριμένο σχολείο (Γράφημα 11). 

 

 

 

  

Γράφημα 11: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

συνεργασία με τους μαθητές. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 31,4% αναφέρει ότι λίγες φορές στη σχολική βιβλιοθήκη βρίσκουν υλικό που 

καλύπτει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με ποσοστό 29,1% αρκετές 

φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 16,39% όσοι σπάνια βρίσκουν στη σχολική βιβλιοθήκη 

εκπαιδευτικό υλικό και με το ίδιο ακριβώς ποσοστό 16,39% αυτοί που δήλωσαν ότι 

πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να βρουν υλικό στις σχολικές βιβλιοθήκες. Τέλος, με 

ποσοστό 6,55% βρίσκονται όσοι πάντα βρίσκουν υλικό που καλύπτει τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική βιβλιοθήκη (Γράφημα 12) . 

 

 

 

  

Γράφημα 12: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στη βιβλιοθήκη διαθεσιμότητα 

των μέσων διδασκαλίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 47,8% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται, ο διευθυντής πολλές φορές 

αποφασίζει μόνος του για ότι αφορά το σχολείο, ενώ  ποσοστό 27,2%  δηλώνει ότι ο 

διευθυντής τους αποφασίζει πάντα μόνος του και τέλος με ποσοστό 24.9% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι  αυτό συμβαίνει αρκετές φορές (Γράφημα 13).  

 

 

 

  

Γράφημα 13: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

αποκλειστική διευθέτηση θεμάτων από τον Διευθυντή. 



 

66 

Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 43,2% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται αρκετές φορές ευνοείται η 

καινοτομία και με ποσοστό 25,9% λίγες φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 20,6% όσοι 

πιστεύουν ότι πολλές φορές ευνοείται η καινοτομία και με ποσοστό 7,21% σπάνια. Τέλος, 

με ποσοστό 2,95% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι πάντα ευνοείται η 

καινοτομία στο σχολείο που εργάζονται (Γράφημα 14). 

 

 

 

  

Γράφημα 14: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ενθάρρυνση  καινοτομιών. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 36,07% αναφέρει ότι αρκετές φορές στο σχολείο που εργάζονται τους δίνεται η 

ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς ενώ συγχρόνως το ίδιο ακριβώς 

ποσοστό απάντησε πολλές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 15,08% όσοι λίγες φορές 

θεωρούν ότι τους δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς και με 

ποσοστό 10,16% αυτοί που δηλώνουν ότι πάντα τους δίνονται ευκαιρίες στη σχολική 

μονάδα που εργάζονται να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους.. Τέλος, με ποσοστό 

2,62% βρίσκονται όσοι σπάνια θεωρούν ότι τους δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με 

άλλους εκπαιδευτικούς . (Γράφημα 15) 

 

 

 

  

Γράφημα 15: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

δυνατότητα συνεργασίας με συναδέλφους. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 31,4% αναφέρει ότι αρκετές φορές στο σχολείο που εργάζονται οι μαθητές 

έχουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς και ποσοστό 28,8% πολλές φορές. Ακολουθούν με 

ποσοστό 24,5% όσοι απάντησαν ότι λίγες φορές οι μαθητές έχουν καλούς τρόπους και με 

ποσοστό 10,8% πάντα. Τέλος με ποσοστό 4,26% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν ότι σπάνια στο σχολείο που εργάζονται οι μαθητές έχουν καλούς τρόπους 

συμπεριφοράς (Γράφημα 16). 

 

 

 

  

Γράφημα 16: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ύπαρξη καλών τρόπων συμπεριφοράς των μαθητών 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 38,3% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται, αρκετές φορές έχουν στην 

διάθεσή τους σύγχρονα εποπτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας και ποσοστό 24,92% 

πολλές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 24,26% όσοι λίγες φορές έχουν στην διάθεσή 

τους σύγχρονα εποπτικά και με ποσοστό 6,55% σπάνια. Τέλος, με ποσοστό 5,90% 

βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που δήλωσα ότι πάντα στο σχολείο που εργάζονται έχουν 

στην διάθεσή τους σύγχρονα εποπτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας (Γράφημα 17) . 

 

 

 

  

Γράφημα 17: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ύπαρξη σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 34,7% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται πολλές φορές ο διευθυντής 

συζητά με τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη τους πριν πάρει κάποια 

απόφαση για το σχολείο και ποσοστό 27.5% αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 

21.6% όσοι αναφέρουν ότι πάντα ο διευθυντής συζητά με τους εκπαιδευτικούς και με 

ποσοστό 14,4% λίγες φορές. Τέλος, με ποσοστό 1,63% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που 

αναφέρουν ότι σπάνια ο διευθυντής συζητά με τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνει υπόψη 

του τη γνώμη τους πριν πάρει κάποια απόφαση (Γράφημα 18) . 

 

 

 

  

Γράφημα 18: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

συνεργασία με τον Διευθυντή στη λήψη αποφάσεων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 38,03% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται αρκετές φορές είναι πρόθυμοι 

να δοκιμάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και ποσοστό 27,5% πολλές φορές. 

Ακολουθούν με ποσοστό 21,9% όσοι εκπαιδευτικοί λίγες φορές είναι πρόθυμοι να 

δοκιμάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και με ποσοστό 9,50% πάντα. Τέλος, με 

ποσοστό 1,96% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που στο σχολείο που εργάζονται σπάνια 

είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις (Γράφημα 19) . 

 

 

 

  

Γράφημα 19: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

προθυμία δοκιμής νέων διδακτικών προσεγγίσεων. 
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 Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη 

έρευνα ποσοστό 46,9% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται πολλές φορές οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και 

ποσοστό 30,8% αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 14,75% όσοι πάντα 

συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και με ποσοστό 6,88% λίγες φορές. 

Τέλος, με ποσοστό 0,65% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που σπάνια συνεργάζονται μεταξύ 

τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (Γράφημα 20). 

 

 

 

  

Γράφημα 20: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

συνεργασία στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 37,05% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται λίγες φορές οι μαθητές 

επιδιώκουν την μάθηση και συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα και ποσοστό 31,4% 

αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 24,2% όσοι αναφέρουν ότι πολλές φορές οι 

μαθητές επιδιώκουν την μάθηση και με ποσοστό 5,24% σπάνια. Τέλος, με ποσοστό 

1,96% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι πάντα οι μαθητές επιδιώκουν την 

μάθηση και συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα (Γράφημα 21). 

 

 

 

  

Γράφημα 21: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

προθυμία συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα. 



 

74 

Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 35,7% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται αρκετές φορές έχουν στην 

διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας που είναι απαραίτητα και 

ποσοστό 30,8% λίγες φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 20% οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν ότι πολλές φορές έχουν στην διάθεσή τους τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα 

και με ποσοστό 6,88% σπάνια. Τέλος, με ποσοστό 6,55% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που 

πάντα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας 

(Γράφημα 22) . 

 

 

 

  

Γράφημα 22: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη διάθεση 

απαραιτήτων εκπαιδευτικών υλικών διδασκαλίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 38,03% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται αρκετές φορές οι 

εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και ποσοστό 35,7% λίγες 

φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 18.03% όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι πολλές φορές 

εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και με ποσοστό 7,21% σπάνια. Τέλος, 

με ποσοστό 0.98% βρίσκονται οι εργαζόμενοι που πάντα εφαρμόζουν καινοτόμες 

διδακτικές προσεγγίσεις (Γράφημα 23). 

 

 

 

  

Γράφημα 23: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 39,6% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 

των τμημάτων συνεργάζονται μεταξύ τους και ποσοστό 37,3% αρκετές φορές. 

Ακολουθούν με ποσοστό 11,1% οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι οι εκπαιδευτικοί των 

τμημάτων συνεργάζονται πάντα μεταξύ τους και με ποσοστό 10,4% λίγες φορές. Τέλος, 

με ποσοστό 0,98% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι σπάνια υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των τμημάτων (Γράφημα 24). 

 

 

 

  

Γράφημα 24: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών των τμημάτων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 37,05% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται πολλές φορές προωθείται η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και με ποσοστό 36,3% αρκετές φορές. 

Ακολουθούν με ποσοστό 13,4% οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι λίγες φορές 

προωθείται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και με ποσοστό 11,4% πάντα. 

Τέλος, με ποσοστό 1,63% οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι σπάνια προωθείται η συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (Γράφημα 25). 

 

 

 

  

Γράφημα 25: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

προώθηση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
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6.1.3 Περιγραφική ανάλυση ερωτήσεων αναφορικά με την εργασιακή 

ικανοποίηση  

Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα οι 

περισσότεροι ποσοστό 33,1% αναφέρουν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν ότι η 

εργασία που εκτελούν είναι για αυτούς σαν χόμπι, ενώ σε ποσοστό 25,2% δηλώνουν ότι 

διαφωνούν. Ακολουθούν με ποσοστό 22,6% οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν ότι η 

εργασία που εκτελούν είναι για αυτούς σαν χόμπι και με ποσοστό 9,83% και 9,18% 

αντίστοιχα όσοι εκπαιδευτικοί διαφωνούν απόλυτα και συμφωνούν απόλυτα (Γράφημα 

26) . 

 

 

 

  

Γράφημα 26: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

αντίληψη της εργασίας ως χόμπι 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 51,15% αναφέρει ότι συμφωνεί πως το επάγγελμα που ακολουθεί είναι αρκετά 

ενδιαφέρον, ώστε να μην βαριούνται και ποσοστό 23,6% συμφωνεί απόλυτα. 

Ακολουθούν με ποσοστό 20,33% οι εκπαιδευτικοί που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν 

πως το επάγγελμα που ακολουθούν είναι ενδιαφέρον και με ποσοστό 4,59% διαφωνούν. 

Τέλος, με ποσοστό 0,32% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν απόλυτα πως το 

επάγγελμα που ακολουθούν είναι αρκετά ενδιαφέρον, ώστε να μην βαριούνται (Γράφημα 

27) . 

 

 

 

  

Γράφημα 27: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

πραγματοποίηση ενδιαφέροντος επαγγέλματος. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 65,9% αναφέρει ότι διαφωνεί πως οι φίλοι τους ενδιαφέρονται περισσότερο για 

το επάγγελμά τους και ποσοστό 34,1% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί σχετικά με το 

ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους (Γράφημα 28).  

 

 

 

  

Γράφημα 28: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με το 

ενδιαφέρον των φίλων για το επάγγελμά τους 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 85,9% αναφέρει ότι διαφωνεί, ενώ 14,1% ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν πως 

η εργασία τους είναι αρκετά δυσάρεστη (Γράφημα 29). 

 

 

 

  

Γράφημα 29: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τη 

πραγματοποίηση δυσάρεστης εργασίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 39,02% αναφέρει ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως απολαμβάνει 

περισσότερο τη δουλειά από ότι τον ελεύθερο χρόνο του και ποσοστό 36,07% διαφωνεί. 

Ακολουθούν με ποσοστό 14,10% οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν ότι απολαμβάνουν 

περισσότερο τη δουλειά τους από ότι τον ελεύθερο χρόνο τους και ποσοστό 6,88% 

διαφωνούν απόλυτα. Τέλος, με ποσοστό 3,93% βρίσκονται οι εργαζόμενοι που 

συμφωνούν απόλυτα πως απολαμβάνουν περισσότερο τη δουλειά τους από ότι τον 

ελεύθερο χρόνο τους (Γράφημα 30). 

 

 

 

  

Γράφημα 30: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

απόλαυση της εργασίας περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 80,33% αναφέρει ότι διαφωνεί πως βαριέται το επάγγελμά του, ενώ 19,6% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί (Γράφημα 31). 

 

 

 

  

Γράφημα 31: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με συχνό 

αίσθημα βαρεμάρας του επαγγέλματος 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 57,05% αναφέρει ότι αισθάνεται αρκετά ικανοποιημένο με την παρούσα εργασία 

και ποσοστό 18,6% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Ακολουθούν με ποσοστό 15,41% οι 

εκπαιδευτικοί που συμφωνούν απόλυτα πως αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εργασία 

και με ποσοστό 8,52% εκείνοι που διαφωνούν με την άποψη αυτή. Τέλος, με ποσοστό 

0,32% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν απόλυτα πως αισθάνονται αρκετά 

ικανοποιημένοι με την παρούσα εργασία τους (Γράφημα 32). 

 

 

 

  

Γράφημα 32: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

ικανοποίηση από την παρούσα εργασία. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 84,2% αναφέρει ότι διαφωνεί πως τις περισσότερες φορές πηγαίνει αναγκαστικά 

στην εργασία και ποσοστό 15,7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτή 

(Γράφημα 33). 

 

 

 

  

Γράφημα 33: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με 

τον εξαναγκασμό μετάβασης στην εργασία 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 55,4% αναφέρει ότι συμφωνεί ότι προς το παρόν είναι ικανοποιημένοι από την 

εργασία και ποσοστό 16,7% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή. Ακολουθούν με 

ποσοστό 15,7% οι εκπαιδευτικοί που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν και με ποσοστό 

11,4% εκείνοι που διαφωνούν, Τέλος, με ποσοστό 0,65% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που 

διαφωνούν απόλυτα ότι προς το παρόν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους 

(Γράφημα 34). 

 

 

 

  

Γράφημα 34: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τν 

ικανοποίηση προς το παρόν από την εργασία. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 77,05% αναφέρει ότι διαφωνούν ότι η δουλειά τους δεν είναι πια τόσο 

ενδιαφέρουσα, ενώ 22,9% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή την άποψη (Γράφημα 

35).  

 

 

 

  

Γράφημα 35: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με το 

ενδιαφέρον της εργασίας τους συγκριτικά με άλλες. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 86,8% αναφέρει ότι διαφωνεί πως δεν του αρέσει καθόλου η εργασία του και 

ποσοστό 13,1% ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν 

(Γράφημα 36). 

 

 

 

  

Γράφημα 36: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

απέχθεια της εργασίας. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 40,9% αναφέρει ότι συμφωνεί πως αισθάνεται ότι είναι πιο ευτυχισμένοι στην 

δουλειά τους συγκριτικά με άλλους ανθρώπους και ποσοστό 26,3% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. Ακολουθούν με ποσοστό 21,3% οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν απόλυτα και 

με ποσοστό 9.83% όσοι συμφωνούν, Τέλος, με ποσοστό 1,63% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που διαφωνούν απόλυτα πως αισθάνονται ότι είναι πιο ευτυχισμένοι στην 

δουλειά τους συγκριτικά με άλλους ανθρώπους (Γράφημα 37)  . 

 

 

 

  

Γράφημα 37: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με το 

αίσθημα ευχαρίστησης της εργασίας συγκριτικά με άλλα άτομα 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 41,6% αναφέρει ότι συμφωνεί πως τις περισσότερες μέρες είναι ενθουσιασμένοι 

με τη δουλειά τους και ποσοστό 30,16% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Ακολουθούν με 

ποσοστό 14,10% οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν απόλυτα και με ποσοστό 13,44% όσοι 

διαφωνούν. Τέλος, με ποσοστό 0,65% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν 

απόλυτα πως τις περισσότερες μέρες είναι ενθουσιασμένοι με τη δουλειά τους (Γράφημα 

38).  

 

 

 

  

Γράφημα 38: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με τον 

ενθουσιασμό από την εργασία τις περισσότερες μέρες 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 82,62% αναφέρει ότι διαφωνεί πως κάθε μέρα η δουλειά φαίνεται ατελείωτη και 

ποσοστό 17,38% αναφέρει ότι ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί (Γράφημα 39). 

 

 

 

  

Γράφημα 39: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με το 

αίσθημα ατελείωτης εργασίας 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 42,9% αναφέρει ότι συμφωνεί πως τους αρέσει η εργασία τους περισσότερο από 

το μέσο όρο των εργαζομένων και ποσοστό 33,4% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

Ακολουθούν με ποσοστό 14,4% οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν απόλυτα και με 

ποσοστό 7,21% όσοι διαφωνούν. Τέλος, με ποσοστό 1,96% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί 

που διαφωνούν απόλυτα πως τους αρέσει η εργασία τους περισσότερο από το μέσο όρο 

των εργαζομένων (Γράφημα 40). 

 

 

 

  

Γράφημα 40: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με το 

αίσθημα εργασίας από την εργασία περισσότερο από τον μέσο όρο των 

εργαζομένων. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 88,8% αναφέρει ότι διαφωνεί πως η δουλειά τους δεν τους ενδιαφέρει αρκετά 

και ποσοστό 11,15% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί (Γράφημα 41). 

 

 

 

  

Γράφημα 41: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με 

την έλλειψη ενδιαφέροντος από την εργασία. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 38,6% αναφέρει ότι συμφωνεί πως βρίσκουν πραγματική απόλαυση στην 

δουλειά τους και ποσοστό 37,3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Ακολουθούν με ποσοστό 

12,1% όσοι συμφωνούν απόλυτα πως βρίσκουν πραγματική απόλαυση στη δουλειά τους 

και με ποσοστό 10,8% εκείνοι που διαφωνούν. Τέλος, με ποσοστό 0,98% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που διαφωνούν απόλυτα πως βρίσκουν πραγματική απόλαυση στη δουλειά 

τους (Γράφημα 42). 

 

 

 

  

Γράφημα 42: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

απόλαυση από την εργασία. 
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Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 88,5% αναφέρει ότι διαφωνεί πως αισθάνονται απογοήτευση που ανέλαβαν αυτή 

την εργασία και ποσοστό 11,4% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί (Γράφημα 43). 

 

 

 

  

Γράφημα 43: Κατανομή σχετικής συχνότητας % του δείγματος αναφορικά με την 

απογοήτευση από την παρούσα εργασία 
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6.2. Συγκριτική Στατιστική Ανάλυση 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα στατιστικά ευρήματα μετά από τις συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών με σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.  

Υπενθυμίζεται πως όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας το 

επίπεδο σημαντικότητας είναι a=0.05. 

 

6.2.1 Συνολική περιγραφική ανάλυση μέσων όρων σχολικού κλίματος και 

επαγγελματικής ικανοποίησης 

6.2.1.1 Συνολική περιγραφή σχολικού κλίματος 

 

Συνολικά από τον παρακάτω πίνακα 4, προκύπτει πως πιο συχνά γίνεται αποκλειστική 

διευθέτηση των θεμάτων του σχολείου από το Διευθυντή (μέσος όρος 4.02) και 

ακολούθως εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων 

(μέσος όρος 3.69) και συνεργασία εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

(μέσος όρος 3.68). Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό γίνεται εφαρμογή διαφορετικών ιδεών 

διδασκαλίας (μέσος όρος 2.62) και υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό στη 

βιβλιοθήκη (μέσος όρος 2.65). 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

ΣΚ1 Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών για Σχεδιασμό 

Δραστηριοτήτων 

305 1.00 5.00 3.2754 .87522 

ΣΚ2 Σεβασμός Εκπαιδευτικών 305 1.00 5.00 3.3115 .95182 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για κάθε μία από τις προτάσεις 

αναφορικά με το σχολικό κλίμα 
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ΣΚ3 Άμεσα Διαθέσιμα Μέσα 

Διδασκαλίας 
305 1.00 5.00 3.3967 .99505 

ΣΚ4 Συμμετοχή 

Εκπαιδευτικών στη Λήψη 

Αποφάσεων 

305 1.00 5.00 3.6721 .95148 

ΣΚ5 Εφαρμογή Διαφορετικών 

Ιδεών Διδασκαλίας 
305 1.00 5.00 2.6262 .87995 

ΣΚ6 Ύπαρξη Επικοινωνίας 

Μεταξύ των Εκπαιδευτικών 
305 1.00 5.00 3.6557 .89010 

ΣΚ7 Συνεργασία Μαθητών με 

Εκπαιδευτικούς 
305 1.00 5.00 3.3049 .91523 

ΣΚ8 Ύπαρξη Κατάλληλου 

Εκπαιδευτικού Υλικού στη 

Βιβλιοθήκη 

305 1.00 5.00 2.6525 1.13143 

ΣΚ9 Αποκλειστική 

Διευθέτηση Θεμάτων του 

σχολείου από το Δ/ντή 

305 3.00 5.00 4.0230 .72284 

ΣΚ10 Διευκόλυνση 

Καινοτομίας 
305 1.00 5.00 2.8623 .92519 

ΣΚ11 Δυνατότητα 

Συνεργασίας με Άλλους 

Εκπαιδευτικούς 

305 1.00 5.00 3.3607 .94648 

ΣΚ12 Καλοί Τρόποι 

Συμπεριφοράς Μαθητών 
305 1.00 5.00 3.1738 1.05411 

ΣΚ13 Ύπαρξη Σύγχρονων 

Εποπτικών Μέσων 

305 1.00 5.00 2.9934 .99668 
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Δδιδασκαλίας 

 

ΣΚ14 Συμμετοχή σε 

Συνεργασία με τον Δ/ντή στη 

Λήψη Αποφάσεων 

 

305 

 

1.00 

 

5.00 

 

3.6033 

 

1.03077 

ΣΚ15 Προθυμία στη Δοκιμή 

Νέων Διδακτικών 

Προσεγγίσεων 

305 1.00 5.00 3.2164 .95923 

ΣΚ16 Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών για την 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

305 1.00 5.00 3.6820 .83144 

ΣΚ17 Επιδίωξη Μαθητών για 

Μάθηση και Πρόθυμη 

Συμμετοχή στο Μάθημα 

305 1.00 5.00 2.8066 .93116 

ΣΚ18 Διάθεση Απαραίτητων 

Υλικών Διδασκαλίας 
305 1.00 5.00 2.8852 1.01790 

ΣΚ19 Εφαρμογή από τους 

Εκπαιδευτικούς Καινοτόμων 

Διδακτικών Προσεγγίσεων 

305 1.00 5.00 2.6984 .88155 

ΣΚ20 Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Τμημάτων 
305 1.00 5.00 3.5016 .86650 

ΣΚ21 Προώθηση Συνεργασίας 

Μεταξύ των Εκπαιδευτικών 
305 1.00 5.00 3.4328 .91922 

Valid N (listwise) 305     
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Επίσης, αναφορικά με τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος ομαδοποιώντας τις 

ερωτήσεις για κάθε υποκλίμακα (Πίνακας 5), βρέθηκε πως σε μεγαλύτερο βαθμό υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (μέσος όρος 3.48) και ακολουθούν οι καλές 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών (μέσος όρος 3.14) και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 

αποφάσεις (μέσος όρος 3.08). Αντιθέτως, σε χαμηλά επίπεδα είναι η πρωτοτυπία και η 

καινοτομία (μέσος όρος 2.85). Τέλος, το συνολικό σχολικό κλίμα εμφανίζει μέσο όρο 

3.14 ο οποίος και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτριος προς καλός (κλίμακα από 1 έως 5). 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Συνεργασία Εκπαιδευτικών 305 1.00 5.00 3.4847 .70707 

Συμμετοχή στις Αποφάσεις 305 1.00 4.33 3.0842 .54396 

Σχέσεις με μαθητές 305 1.00 5.00 3.1492 .83427 

Μέσα-Πηγές 305 1.00 5.00 2.9820 .82174 

Πρωτοτυπία Καινοτομίες 305 1.00 4.75 2.8508 .74082 

Συνολικό σχολικό κλίμα 305 1.33 4.71 3.1471 .57640 

Valid N (listwise) 305     

 

6.2.1.2 Συνολική κλίμακα μέσων όρων ικανοποίησης της εργασίας 

Συνολικά από τον παρακάτω πίνακα 6 στον οποίο παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η 

τυπική απόκλιση για κάθε μία από τις προτάσεις αναφορικά με την ικανοποίηση από την 

εργασία, προκύπτει πως μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από την πραγματοποίηση 

ενδιαφέροντος επαγγέλματος (μέσος όρος 3.93) και ακολούθως ικανοποίηση από την 

παρούσα εργασία (μέσος όρος 3.78). Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό υπάρχει μικρότερο 

ενδιαφέρον για την εργασία (μέσος όρος 2.11) και απογοήτευση από την παρούσα 

Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για κάθε μία από τις 

υποκλίμακες-μεταβλητές του σχολικού κλίματος 
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εργασία (μέσος όρος 2.11). 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ΕΙ1 Πραγματοποίηση 

Εργασίας ως Χόμπι 
305 1,00 5,00 2,9607 1,11439 

ΕΙ2 Πραγματοποίηση 

Ενδιαφέροντος 

Επαγγέλματος 

305 1,00 5,00 3,9311 ,80613 

ΕΙ3 Μεγαλύτερο 

Ενδιαφέρον των Φίλων 

για το Επάγγελμά τους 

305 2,00 3,00 2,3410 ,47482 

ΕΙ4 Πραγματοποίηση 

Δυσάρεστης Εργασίας 
305 2,00 3,00 2,1410 ,34858 

ΕΙ5 Απόλαυση της 

Εργασίας Περισσότερο 

από τον Ελεύθερο 

Χρόνο 

305 1,00 5,00 2,7213 ,92713 

ΕΙ6 Συχνό Αίσθημα 

Βαρεμάρας Λόγω 

Επαγγέλματος 

305 2,00 3,00 2,1967 ,39817 

ΕΙ7 Ικανοποίηση από 

την Παρούσα Εργασία 
305 1,00 5,00 3,7869 ,81746 

ΕΙ8 Εξαναγκασμός 

Μετάβασης στην 

Εργασία 

305 2,00 3,00 2,1574 ,36475 

ΕΙ9  Ικανοποίηση προς 

το Παρόν από την 

Εργασία 

305 1,00 5,00 3,7607 ,88765 

ΕΙ10 Συγκριτικά με 

Άλλες Εργασίες η 

Παρούσα Εργασία δεν 

είναι Ενδιαφέρουσα 

305 2,00 3,00 2,2295 ,42121 

ΕΙ11 Απέχθεια της 

Εργασίας 
305 2,00 3,00 2,1311 ,33812 

ΕΙ12 Αίσθημα 

Ευχαρίστησης στην 
305 1,00 5,00 3,7049 ,96560 

Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση για κάθε μία από τις προτάσεις 

αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση 
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Εργασία σε Σύγκριση 

με Άλλα Άτομα 

ΕΙ13 Ενθουσιασμός για 

την Δουλειά τις 

Περισσότερες Μέρες 

305 1,00 5,00 3,5508 ,91670 

ΕΙ14 Αίσθημα 

Ατελείωτης Εργασίας 
305 2,00 3,00 2,1738 ,37953 

ΕΙ15 Αίσθημα 

Ευχαρίστησης από την 

Εργασία Περισσότερο 

από τον Μέσο Όρο 

305 1,00 5,00 3,6066 ,88998 

ΕΙ16 Μικρό 

Ενδιαφέρον για την 

Εργασία 

305 2,00 3,00 2,1115 ,31524 

ΕΙ17 Απόλαυση από 

την Εργασία 
305 1,00 5,00 3,5016 ,87781 

ΕΙ18 Απογοήτευση από 

την Παρούσα Εργασία 
305 2,00 3,00 2,1148 ,31925 

Συν. Επαγγελμ. 

Ικανοποίηση 
305 45,00 80,00 65,9279 6,75229 

Valid N (listwise) 305     

 

6.2.2 Συνολική επαγγελματική ικανοποίηση / Φύλο  

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα των μέσων όρων (πίνακας 7), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης (μέσος όρος 

66.20) έναντι των γυναικών (μέσος όρος 65.61).  

1 

Group Statistics 

 Φύλο N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Συνoλική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Άνδρας 161 66,2050 6,90391 ,54410 

Γυναίκα 144 65,6181 6,58882 ,54907 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test) 

(Πίνακας 8), αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως δεν υπάρχει 

Πίνακας 7: Σύγκριση μέσων όρων συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης 

ανάλογα με το φύλο 
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στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τη συνολική 

επαγγελματική ικανοποίησης (t=0.757, df=303, p=0.449 > a) 

 

6.2.3 Συσχέτιση συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης με τα έτη υπηρεσίας 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα  μέσων όρων ανεξαρτήτως μεταβλητής 

(Πίνακας 9), οι μέσοι όροι όλων των ομάδων ετών υπηρεσίας εμφανίζουν πολύ κοντινούς 

μέσους όρους για τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. Εμφανίζεται μια μικρή θετική 

απόκλιση στον μέσο όρο αναφορικά με  την περίπτωση των σχέσεων με τους μαθητές και 

της συνολικής  ικανοποίησης όπου οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας 

εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους (68.18) 

 

Descriptives 

Συνολική  Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0-5 7 66,0000 3,69685 1,39728 62,5810 69,4190 59,00 69,00 

6-10 49 65,9388 6,53008 ,93287 64,0631 67,8144 50,00 77,00 

11-15 91 65,7582 6,59013 ,69083 64,3858 67,1307 49,00 78,00 

16-20 70 65,1286 7,13213 ,85245 63,4280 66,8292 48,00 80,00 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Συν. Επαγ. 

Ικανοποίηση 

 
.420 .517 .757 303 .449 .58691 .77502 -.93819 2.11201 

   
.759 301.714 .448 .58691 .77300 -.93424 2.10806 

Πίνακας 8:  Πίνακας Τ-test συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ανάλογα με το 

φύλο 

Πίνακας 9: Σύγκριση μέσων όρων συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ανάλογα με 

τα έτη υπηρεσίας 
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21-25 56 66,8036 6,72693 ,89892 65,0021 68,6051 45,00 78,00 

26-10 21 65,7619 8,09262 1,76595 62,0782 69,4456 51,00 80,00 

30+ 11 68,1818 6,06330 1,82815 64,1084 72,2552 53,00 74,00 

Total 305 65,9279 6,75229 ,38664 65,1670 66,6887 45,00 80,00 

 

Από την ίδια ανάλυση  (πίνακας 10) προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής έτη υπηρεσίας με την συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση (p =0.784> 0.05). 

 

ANOVA 

Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 146,787 6 24,465 ,532 ,784 

Within Groups 13713,626 298 46,019   

Total 13860,413 304    

  

Πίνακας 10:  Πίνακας ANOVA συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ανάλογα με τα 

έτη υπηρεσίας 
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6.2.4 Συσχέτιση επαγγελματικής ικανοποίησης με το μορφωτικό επίπεδο  

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα 11, οι μέσοι όροι όλων των ομάδων ανάλογα με 

το επίπεδο σπουδών τους εμφανίζουν διακύμανση στις τιμές, Ιδιαίτερα η συνολική 

εργασιακή ικανοποίηση των απόφοιτων Τ.Ε.Ι. και των κατόχων διδακτορικού εμφανίζουν 

υψηλότερους μέσους όρους. 

 

Descriptives 

Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 N Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 
Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ΤΕΙ 106 67,462 6,0145 ,58418 66,303 68,6206 49,00 78,00 

ΑΕΙ 139 65,237 6,7733 ,57451 64,101 66,3734 45,00 80,00 

2o Πτυχίο 22 66,136 7,1600 1,52653 62,961 69,3109 54,00 77,00 

Μεταπτυχιακό 34 63,852 7,5724 1,29866 61,210 66,4951 51,00 80,00 

Διδακτορικό 2 67,000 8,4852 6,00000 9,2372 143,237 61,00 73,00 

Total 303 65,937 6,7195 ,38603 65,177 66,6969 45,00 80,00 

Φαίνεται, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA) (Πίνακας 

12), να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση και το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων (p =0.034 < 

0.05). 

ANOVA 

Συνολική  Επαγγελματική  Ικανοποίηση 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 465,438 4 116,360 2,633 ,034 

Within Groups 13170,370 298 44,196   

Total 13635,809 302    

Πίνακας 11: Σύγκριση μέσων όρων συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ανάλογα με 

το μορφωτικό επίπεδο 

Πίνακας 12:  Πίνακας ANOVA συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ανάλογα με το 

μορφωτικό επίπεδο 
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6.2.5 Συνολικό σχολικό κλίμα / Φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα 13 οι μέσοι όροι των απαντήσεων των ανδρών 

εκπαιδευτικών (Μ.Ο.: 67,96 και Τ.Α.:12,18) στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και 

αξιολογούν το σχολικό κλίμα, ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους των 

απαντήσεων των γυναικών εκπαιδευτικών (Μ.Ο.: 63,99 και Τ.Α.:11,7).  

Πίνακας 13: Σύγκριση μέσων όρων συνολικού σχολικού κλίματος ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Συνολικό 

Σχολικό Κλίμα 

Άνδρας 161 67,9627 12,18600 ,96039 

Γυναίκα 144 63,9931 11,70231 ,97519 

 Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent 

Samples Test) (Πίνακας 14), αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, οι μέσοι 

όροι των απαντήσεων των ανδρών εκπαιδευτικών στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και 

αξιολογούν το σχολικό κλίμα, ήταν στατιστικά σημαντικά (t=2.89, df=303,p=0,04< a) 

υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους των απαντήσεων των γυναικών. 

 

  

Πίνακας 14: Πίνακας Τ-test συνολικού σχολικού κλίματος ανάλογα με το φύλο 

 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 
Upper 

Συνολικό 

Σχολικό 

Κλίμα 

 1,055 ,305 2,894 303 ,004 ,1890 ,06532 ,0604 ,31758 

   2,900 301,458 ,004 ,1890 ,06518 ,0607 ,31729 
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6.2.6 Συσχετίσεις μεταβλητών του σχολικού κλίματος με το φύλο  

 Συνεργασία εκπαιδευτικών / φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα μέσων όρων (Πίνακας 15), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας με τους άλλους εκπαιδευτικούς (μέσος όρος 

21.18) έναντι των γυναικών (μέσος όρος 20.60). 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test) 

(Πίνακας 16),αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών (t=1.184, df=303, p=0.237 > 0.05).  

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

      

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 

Lower 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

 1,984 ,160 1,184 303 ,237 ,57596 ,48627 -,38095 

   1,193 302,828 ,234 ,57596 ,48262 -,37375 

Group Statistics 

 Φύλο N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. Error 

Mean 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

Άνδρας 161 21.1801 4.49984 .35464 

Γυναίκα 144 20.6042 3.92806 .32734 

Πίνακας 15: Σύγκριση μέσων όρων συνεργασίας εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο 

 

Πίνακας 16:  Πίνακας Τ-test συνεργασίας εκπαιδευτικών  ανάλογα με το φύλο 
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 Συμμετοχή στις αποφάσεις / Φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα μέσων όρων (Πίνακας 17), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στις αποφάσεις (μέσος όρος 9.57) έναντι των 

γυναικών (μέσος όρος 8.88). 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από το τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test)  

(Πίνακας 18), αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τη συμμετοχή 

στις αποφάσεις για κάθε στάθμη σημαντικότητας (t=3.758, df=303, p=0.000 < 0.05) 

 Group Statistics 

 Φύλο N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. Error 

Mean 

Συμμετοχή στις 

Αποφάσεις 

Άνδρας 161 9.5776 1.61105 .12697 

Γυναίκα 144 8.8889 1.58274 .13189 

 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Συμμετοχή 

στις 

Αποφάσεις 

 .341 .560 3.758 303 .000 .68875 .18326 .32813 1.04937 

          

   3.762 300.33 .000 .68875 .18308 .32847 1.04903 

 

Πίνακας 17: Σύγκριση μέσων όρων συμμετοχής στις αποφάσεις  ανάλογα με το φύλο 

Πίνακας 18:  Πίνακας Τ-test συμμετοχής στις αποφάσεις  ανάλογα με το φύλο 
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 Σχέσεις με τους μαθητές / Φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα μέσων όρων (πίνακας 19), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σχέσεων με τους μαθητές (μέσος όρος 13.15) έναντι των 

γυναικών (μέσος όρος 11.97). 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από το τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test) 

(πίνακας 20),αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τις σχέσεις 

τους με τους μαθητές (t=3.135, df=303, p= 0.002 < 0.05). 

 

Independent Samples Test 

 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σχέσεις 

με 

μαθητές 

 ,492 ,484 3,135 303 ,002 1,18306 ,37732 ,44057 1,92555 

 
  

3,133 298,199 ,002 1,18306 ,37763 ,43990 1,92622 

 

  

Group Statistics 

 Φύλο N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. Error 

Mean 

Σχέσεις με 

μαθητές 

Άνδρας 161 13.1553 3.26642 .25743 

Γυναίκα 144 11.9722 3.31545 .27629 

Πίνακας 19 :Σύγκριση μέσων όρων σχέσεων με τους μαθητές  ανάλογα με το φύλο 

Πίνακας 20:  Πίνακας Τ-test σχέσεων με τους μαθητές ανάλογα με το φύλο 
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 Μέσα - Πηγές / Φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα μέσων όρων (πίνακας 21), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα χρήσης διαφόρων διδακτικών μέσων - πηγών (μέσος όρος 

12.32) έναντι των γυναικών (μέσος όρος 11.48). 

 

Group Statistics 

 Φύλο N Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Std. Error 

Mean 

Μέσα - Πηγές 

Άνδρας 161 12.3230 3.36824 .26545 

Γυναίκα 144 11.4861 3.14673 .26223 

Επίσης, όπως προκύπτει από τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test) 

(πίνακας 22), αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τη χρήση 

μέσων  και πηγών (t=2.234, df=303, p=0.026 < 0.05).  

 

Independent Samples Test 

 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Μέσα 

Πηγές 

Equal 

variances 

assumed 

,901 ,343 2,234 303 ,026 ,83687 ,37455 ,09981 1,57393 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,243 302,416 ,026 ,83687 ,37313 ,10260 1,57114 

 

Πίνακας 21: Σύγκριση μέσων όρων χρήσης μέσων και πηγών ανάλογα με το φύλο 

 

Πίνακας 22:  Πίνακας Τ-test χρήσης διδακτικών μέσων και πηγών ανάλογα με το φύλο 



 

110 

 Πρωτοτυπία και καινοτομίες / Φύλο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα μέσων όρων (πίνακας 23), οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα πρωτοτυπίας και καινοτομιών (μέσος όρος 11.72) έναντι 

των γυναικών (μέσος όρος 11.04). 

 

Group Statistics 

 Φύλο N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. Error 

Mean 

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

Άνδρας 161 11.7267 2.84383 .22412 

Γυναίκα 144 11.0417 3.06086 .25507 

Επίσης, όπως προκύπτει από τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples Test) 

(πίνακας 24), αφού εξετάστηκε η ομοιογένεια της διασποράς, βρέθηκε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με την 

πρωτοτυπία και τις καινοτομίες (t=2.026, df=303, p= 0.044 < 0.05). 

 

Independent Samples Test 

 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

 ,248 ,619 2,026 303 ,044 ,68504 ,33816 ,01961 1,35048 

   2,018 292,971 ,045 ,68504 ,33955 ,01678 1,35331 

 

6.2.7 Συσχετίσεις μεταβλητών σχολικού κλίματος με τα έτη υπηρεσίας 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα μέσων όρων (πίνακας 2), 

ανεξαρτήτως μεταβλητής οι μέσοι όροι όλων των ομάδων ετών υπηρεσίας εμφανίζουν 

πολύ κοντινές τιμές για όλες τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος. Εμφανίζεται μια 

μικρή θετική απόκλιση στον μέσο όρο αναφορικά με  την περίπτωση των σχέσεων με 

Πίνακας 23: Σύγκριση μέσων όρων εφαρμογής πρωτοτυπιών-καινοτομιών ανάλογα με 

το φύλο 

Πίνακας 24:  Πίνακας Τ-test εφαρμογής πρωτοτυπιών-καινοτομιών ανάλογα με το φύλο 
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τους μαθητές για τους εκπαιδευτικούς με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας . 

 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimu

m 

Maximu

m Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

0-5 7 20,5714 1,98806 ,75142 18,7328 22,4101 18,00 23,00 

6-10 49 20,2857 4,26712 ,60959 19,0601 21,5114 13,00 30,00 

11-15 91 20,8791 4,48661 ,47032 19,9447 21,8135 8,00 30,00 

16-20 70 20,7143 4,03299 ,48203 19,7527 21,6759 12,00 29,00 

21-25 56 21,5357 4,44344 ,59378 20,3458 22,7257 6,00 29,00 

26-10 21 21,7143 3,40797 ,74368 20,1630 23,2656 16,00 28,00 

30+ 11 20,6364 5,12392 1,54492 17,1941 24,0787 13,00 30,00 

Total 
30

5 
20,9082 4,24242 ,24292 20,4302 21,3862 6,00 30,00 

Συμμετοχή στις 

Αποφάσεις 

0-5 7 9,0000 ,57735 ,21822 8,4660 9,5340 8,00 10,00 

6-10 49 9,4898 1,45949 ,20850 9,0706 9,9090 6,00 12,00 

11-15 91 9,3077 1,61033 ,16881 8,9723 9,6431 4,00 12,00 

16-20 70 9,1143 1,76555 ,21102 8,6933 9,5353 3,00 13,00 

21-25 56 9,0536 1,83323 ,24498 8,5626 9,5445 5,00 12,00 

26-10 21 9,3333 1,52753 ,33333 8,6380 10,0287 6,00 11,00 

30+ 11 9,6364 1,28629 ,38783 8,7722 10,5005 7,00 11,00 

Total 
30

5 
9,2525 1,63188 ,09344 9,0686 9,4363 3,00 13,00 

Σχέσεις με μαθητές 

0-5 7 13,4286 4,57738 1,73009 9,1952 17,6619 8,00 20,00 

6-10 49 12,8571 3,16886 ,45269 11,9469 13,7673 5,00 19,00 

11-15 91 11,9121 3,14695 ,32989 11,2567 12,5675 4,00 19,00 

16-20 70 12,5429 3,57806 ,42766 11,6897 13,3960 5,00 19,00 

21-25 56 13,1607 3,25731 ,43528 12,2884 14,0330 5,00 20,00 

26-10 21 12,5238 3,35588 ,73231 10,9962 14,0514 6,00 19,00 

30+ 11 14,1818 3,12468 ,94213 12,0826 16,2810 8,00 19,00 

Total 
30

5 
12,5967 3,33709 ,19108 12,2207 12,9727 4,00 20,00 

Μέσα Πηγές 

0-5 7 11,4286 4,15761 1,57143 7,5834 15,2737 4,00 16,00 

6-10 49 12,0000 3,14245 ,44892 11,0974 12,9026 4,00 19,00 

11-15 91 11,8791 3,34277 ,35042 11,1830 12,5753 4,00 20,00 

16-20 70 11,9286 3,20923 ,38358 11,1634 12,6938 7,00 20,00 

Πίνακας 25: Σύγκριση μέσων όρων μεταβλητών σχολικού κλίματος με τα έτη 

υπηρεσίας 
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21-25 56 12,1964 3,62526 ,48445 11,2256 13,1673 4,00 20,00 

26-10 21 11,4762 3,21899 ,70244 10,0109 12,9415 6,00 18,00 

30+ 11 11,8182 2,22792 ,67174 10,3214 13,3149 9,00 15,00 

Total 
30

5 
11,9279 3,28694 ,18821 11,5575 12,2982 4,00 20,00 

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

0-5 7 11,1429 2,26779 ,85714 9,0455 13,2402 7,00 14,00 

6-10 49 11,5306 2,91621 ,41660 10,6930 12,3682 6,00 19,00 

11-15 91 11,3846 2,72751 ,28592 10,8166 11,9526 4,00 18,00 

16-20 70 11,0714 3,10363 ,37095 10,3314 11,8115 4,00 18,00 

21-25 56 11,7321 3,44035 ,45974 10,8108 12,6535 4,00 19,00 

26-10 21 11,8571 2,30837 ,50373 10,8064 12,9079 8,00 16,00 

30+ 11 10,7273 3,37908 1,01883 8,4572 12,9974 5,00 16,00 

Total 
30

5 
11,4033 2,96326 ,16968 11,0694 11,7372 4,00 19,00 

 

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA) (πίνακας 

26), βρέθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της 

μεταβλητής έτη υπηρεσίας με καμία από τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος (όλα τα p 

> 0.05).  

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

Between 

Groups 
58,999 6 9,833 ,541 ,777 

Within 

Groups 
5412,430 298 18,163   

Total 5471,430 304    

Συμμετοχή στις 

Αποφάσεις 

Between 

Groups 
8,794 6 1,466 ,545 ,773 

Within 

Groups 
800,767 298 2,687   

Total 809,561 304    

Σχέσεις με μαθητές 
Between 

Groups 
96,586 6 16,098 1,459 ,192 

 

Πίνακας 26:  Πίνακας ANOVA μεταβλητών σχολικού κλίματος με τα έτη υπηρεσίας 
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Within 

Groups 
3288,810 298 11,036   

Total 3385,397 304    

Μέσα Πηγές 

Between 

Groups 
10,672 6 1,779 ,162 ,986 

Within 

Groups 
3273,741 298 10,986   

Total 3284,413 304    

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

Between 

Groups 
24,419 6 4,070 ,459 ,839 

Within 

Groups 
2644,978 298 8,876   

Total 2669,397 304    

 

6.2.8 Συσχετίσεις μεταβλητών σχολικού κλίματος με το μορφωτικό επίπεδο 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα των μέσων όρων (πίνακας 27), ανεξαρτήτως 

μεταβλητής οι μέσοι όροι όλων των ομάδων ανάλογα με το επίπεδο σπουδών τους 

εμφανίζουν πολύ κοντινές τιμές,  

 

 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

ΤΕΙ 106 20,8679 4,75910 ,46224 19,9514 21,7845 8,00 30,00 

ΑΕΙ 139 21,0504 3,84543 ,32616 20,4054 21,6953 12,00 30,00 

2o Πτυχίο 22 20,5455 4,28427 ,91341 18,6459 22,4450 6,00 27,00 

Μεταπτυχιακό 34 20,4118 4,09077 ,70156 18,9844 21,8391 14,00 30,00 

Διδακτορικό 2 24,5000 6,36396 4,50000 
-

32,6779 
81,6779 20,00 29,00 

Total 303 20,9010 4,24304 ,24376 20,4213 21,3807 6,00 30,00 

Συμμετοχή 

στις 

Αποφάσεις 

ΤΕΙ 106 9,2075 1,64876 ,16014 8,8900 9,5251 4,00 12,00 

ΑΕΙ 139 9,3381 1,68348 ,14279 9,0558 9,6205 3,00 12,00 

2o Πτυχίο 22 9,1818 1,59273 ,33957 8,4756 9,8880 7,00 13,00 

Πίνακας 27: Σύγκριση μέσων όρων μεταβλητών σχολικού κλίματος με το μορφωτικό 

επίπεδο 
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Μεταπτυχιακό 34 9,0588 1,47589 ,25311 8,5439 9,5738 6,00 12,00 

Διδακτορικό 2 9,5000 2,12132 1,50000 -9,5593 28,5593 8,00 11,00 

Total 303 9,2508 1,63664 ,09402 9,0658 9,4358 3,00 13,00 

Σχέσεις με 

μαθητές 

ΤΕΙ 106 12,9811 3,36362 ,32670 12,3333 13,6289 4,00 20,00 

ΑΕΙ 139 12,2878 3,26209 ,27669 11,7407 12,8349 5,00 20,00 

2o Πτυχίο 22 12,3636 3,36007 ,71637 10,8739 13,8534 5,00 18,00 

Μεταπτυχιακό 34 12,7941 3,43581 ,58924 11,5953 13,9929 6,00 19,00 

Διδακτορικό 2 13,5000 7,77817 5,50000 
-

56,3841 
83,3841 8,00 19,00 

Total 303 12,6007 3,34381 ,19210 12,2226 12,9787 4,00 20,00 

Μέσα Πηγές 

ΤΕΙ 106 11,8868 3,67571 ,35702 11,1789 12,5947 4,00 20,00 

ΑΕΙ 139 12,0935 2,93626 ,24905 11,6011 12,5860 5,00 20,00 

2o Πτυχίο 22 11,3182 3,32933 ,70981 9,8420 12,7943 6,00 20,00 

Μεταπτυχιακό 34 11,6176 3,47297 ,59561 10,4059 12,8294 6,00 20,00 

Διδακτορικό 2 13,0000 4,24264 3,00000 
-

25,1186 
51,1186 10,00 16,00 

Total 303 11,9175 3,29305 ,18918 11,5452 12,2898 4,00 20,00 

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

ΤΕΙ 106 11,5472 3,05234 ,29647 10,9593 12,1350 5,00 19,00 

ΑΕΙ 139 11,3741 2,85463 ,24213 10,8953 11,8529 4,00 19,00 

2o Πτυχίο 22 10,6818 3,12267 ,66576 9,2973 12,0663 4,00 18,00 

Μεταπτυχιακό 34 11,4118 3,18251 ,54580 10,3013 12,5222 5,00 17,00 

Διδακτορικό 2 13,0000 2,82843 2,00000 
-

12,4124 
38,4124 11,00 15,00 

Total 303 11,3993 2,97266 ,17077 11,0633 11,7354 4,00 19,00 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA)(πίνακας 28), 

βρέθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της 

μεταβλητής σπουδές αναφορικά με όλες τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος  (όλα τα p 

> 0.05).  

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών 

Between 

Groups 
40,041 4 10,010 ,553 ,697 

Πίνακας 28:  Πίνακας ANOVA μεταβλητών σχολικού κλίματος με το μορφωτικό 

επίπεδο 
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Within 

Groups 
5396,988 298 18,111   

Total 5437,030 302    

Συμμετοχή στις 

Αποφάσεις 

Between 

Groups 
2,740 4 ,685 ,253 ,908 

Within 

Groups 
806,197 298 2,705   

Total 808,937 302    

Σχέσεις με μαθητές 

Between 

Groups 
33,079 4 8,270 ,737 ,567 

Within 

Groups 
3343,601 298 11,220   

Total 3376,680 302    

Μέσα Πηγές 

Between 

Groups 
17,709 4 4,427 ,405 ,805 

Within 

Groups 
3257,228 298 10,930   

Total 3274,937 302    

Πρωτοτυπία 

Καινοτομίες 

Between 

Groups 
18,861 4 4,715 ,530 ,714 

Within 

Groups 
2649,819 298 8,892   

Total 2668,680 302    
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6.2.9 Συνολική επαγγελματική ικανοποίηση / Συνολικό σχολικό κλίμα 

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson (πίνακας 29), υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης με το συνολικό 

σχολικό κλίμα (p=0.000, θετική αδύναμη σχέση  r= 0.272). 

 

Correlations 

 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Συνολικό 

Σχολικό Κλίμα 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 
1 .272** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 305 305 

Συνολικό Σχολικό 

Κλίμα 

Pearson 

Correlation 
.272** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

   

N 305 305 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Συνολική επαγγελματική ικανοποίηση / Συνολικό σχολικό κλίμα (Άνδρες) 

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson (πίνακας 30), υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης με το συνολικό 

σχολικό κλίμα στους άνδρες (p=0.004< a, θετική αδύναμη σχέση καθώς r= 0.227). 

 

Πίνακας 29 : Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης και συνολικού σχολικού κλίματος 
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Correlations 

 

 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Συνολικό 

Σχολικό Κλίμα 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 
1 .227** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 161 161 

Συνολικό Σχολικό 

Κλίμα 

Pearson 

Correlation 
.227** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Συνολική επαγγελματική ικανοποίηση / Συνολικό σχολικό κλίμα (Γυναίκες) 

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson (πίνακας 31), υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης με το συνολικό 

σχολικό κλίμα στις γυναίκες (p=0.000< a, θετική μέτρια συσχέτιση  καθώς r= 0.319). 

 

 

Correlations 

 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Συνολικό 

Σχολικό Κλίμα 

 

Πίνακας 30 : Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης και συνολικού σχολικού κλίματος για τους άνδρες 

 

Πίνακας 31 : Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης και συνολικού σχολικού κλίματος για τις γυναίκες 
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Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 
1 .319** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 144 144 

Συνολικό Σχολικό 

Κλίμα 

Pearson 

Correlation 
.319** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 144 144 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

6.2.10 Συσχέτιση μεταβλητών του σχολικού κλίματος με την επαγγελματική 

ικανοποίηση  

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson όλες οι μεταβλητές του σχολικού 

κλίματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση, 

καθώς σε όλες τις περιπτώσεις το p-value είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 

(πίνακας 32). Επίσης, όλες οι συσχετίσεις είναι θετικές και αδύναμες αναφορικά με τη 

δυναμικότητα τους εκτός από αυτήν των σχέσεων με τους μαθητές που εμφανίζει μέτριου 

βαθμού συσχέτιση. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι από τις  πέντε μεταβλητές 

του σχολικού κλίματος που εξετάστηκαν, τους υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης με 

την επαγγελματική ικανοποίηση εμφανίζουν οι μεταβλητές των σχέσεων με τους μαθητές 

(p=0.000, θετική μέτρια σχέση  r= 0.32), και ακολουθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στις αποφάσεις (p=0.000, θετική ασθενής σχέση  r= 0.250). 

 

 
Συνολική Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Συνολική Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 
1 

Πίνακας 32: Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης και των μεταβλητών του σχολικού κλίματος 
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Sig. (2-tailed)  

N 305 

Συνολικό Σχολικό Κλίμα 

Pearson 

Correlation 
.272** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 305 

Συνεργασία Εκπαιδευτικών 

Pearson 

Correlation 
.185** 

Sig. (2-tailed) .001 

N 305 

Συμμετοχή στις Αποφάσεις 

Pearson 

Correlation 
.250** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 305 

Σχέσεις με μαθητές 

Pearson 

Correlation 
.320** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 305 

Μέσα Πηγές 

Pearson 

Correlation 
.132* 

Sig. (2-tailed) .021 
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N 305 

Πρωτοτυπία Καινοτομίες 

Pearson 

Correlation 
.201** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 305 
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Κεφάλαιο  7ο  Συμπεράσματα-Συζήτηση  

7.1 Συσχέτιση ευρημάτων με άλλες έρευνες 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των σχέσεων της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και του σχολικού κλίματος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας τεχνικής 

και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χορηγήθηκαν 305 

ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, που 

εργάζονται σε δημόσιο σχολείο.  

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ομάδες εργαζομένων και ως 

αποτέλεσμα είναι απαραίτητο να βρεθούν οι λόγοι για τους οποίους  πολλοί από τους 

σημερινούς καθηγητές είναι δυσαρεστημένοι με τη δουλειά τους. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους 

συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε τρεις θεματικές ενότητες, με την 

πρώτη να αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη είχε ως στόχο 

να καταγράψει τις απόψεις για το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο που εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί και τέλος η τρίτη ενότητα καταγράφει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από την εργασία τους. 

Στα σχολεία των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη έρευνα οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

42,6% συνεργάζονται αρκετές φορές μεταξύ τους για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων και δηλώνουν (ποσοστό 35,7%) ότι οι μαθητές πολλές 

φορές δείχνουν σεβασμό στο πρόσωπό τους. Έρευνες αναφέρουν πως το επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών είναι πολύ δύσκολο και αγχωτικό (Al-Fudail & Mellar, 2008; De Nobile, 

& McCormick, 2005). Για τους εκπαιδευτικούς η απόδοση επηρεάζεται αρνητικά από την 

έλλειψη επικοινωνίας με τους συναδέλφους  και από την συμπεριφορά και τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται με τους μαθητές (Howard, & Johnson, 2004). Επιπλέον, σημαντικό 

παράγοντα για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις 

με του μαθητές, η απάθεια και η μειωμένη εκτίμηση στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού  (De 

Nobile, McCormick, 2005; Guglielmi, & Tatrow, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι στο σχολείο που εργάζονται, σε σύγκριση με άλλα 

σχολεία, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου τους είναι πολλές φορές άμεση η 

διάθεση των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, εποπτικά, ΤΠΕ) (ποσοστό 36,07%), ενώ αρκετές 
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φορές έχουν στην διάθεσή τους σύγχρονα εποπτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας (ποσοστό 

31,8%). Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από έρευνα που πραγματοποίησε ο 

Borg (1990) ο οποίος οργάνωσε τις αιτίες της ικανοποίησης σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. 

Η πρώτη αναφέρεται στην ανάρμοστη συμπεριφορά και την έλλειψη συνεργασίας. Η 

δεύτερη στον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες εργασίας και η τρίτη στην έλλειψη άμεσης 

διάθεσης μέσων διδασκαλίας. Επίσης, οι Bobbit και οι συνεργάτες του (1994) αναφέρουν 

ότι η άμεση διάθεση των σχολικών πόρων και η υποστήριξη από την διοίκηση αποτελούν 

παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι λαμβάνουν μέρος πολλές φορές στην λήψη 

αποφάσεων (ποσοστό 38,6%), ενώ αρκετές φορές έχουν την δυνατότητα να δοκιμάζουν 

διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας (39,3%). Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

πολλές φορές στα συγκεκριμένα σχολεία είναι καλή (ποσοστό 46,8%), όπως αρκετές 

φορές επισημαίνεται και η συνεργασία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς (ποσοστό 

39,60%). Σύμφωνα με τους Bogler και Nir (2012) η άσκηση της ηγεσίας στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μέσω της συμπεριφοράς του ο 

διευθυντής προωθεί την αυτονομία των εργαζομένων και την επιρροή στους 

εργαζόμενους. Ακόμα, η έρευνα των Macmillan και Ma (1999) για την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά αναφέρει ότι ο 

έλεγχος από την διοίκηση και η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, επηρεάζει την 

οργανωτική κουλτούρα και την διδακτική ικανότητα των εργαζομένων. Την άποψη αυτή 

υποστηρίζουν σε έρευνα που πραγματοποίησαν και οι Zempylas και Papanastasiou 

(2006), οι οποίοι αναφέρουν ότι η καλή επικοινωνία με την ηγεσία και τους συναδέλφους 

καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής νέων ιδεών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την 

εργασιακή ικανοποίηση. 

 Επίσης, βρέθηκε πως στην σχολική βιβλιοθήκη λίγες είναι οι φορές που υπάρχει υλικό 

που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ποσοστό 31,4%), ενώ αρκετές 

φορές  ευνοείται η καινοτομία. Όπως αναφέρουν οι Caballero και Rodríguez (2002), και ο 

Schulze (2006), η υλικοτεχνική κατάσταση και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

στο εκπαιδευτικό έργο αποτελούν σημαντικό παράγοντα που επιδρά στην 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και γενικά την εργασιακή ικανοποίηση. 

Επιπροσθέτως, ο διευθυντής σύμφωνα με τις απαντήσεις (ποσοστό 47,8%), πολλές φορές 

αποφασίζει μόνος του για ότι αφορά το σχολείο, ενώ αρκετές φορές του δίνεται η 
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ευκαιρία να συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς (ποσοστό 36,07%). Σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς που αρκετές φορές έχουν οι μαθητές (31,4%), η 

ενέργεια του διευθυντή να συζητά πολλές φορές (34,7%) με τους εκπαιδευτικούς και να 

λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη τους πριν πάρει κάποια απόφαση για το σχολείο, καθώς 

και η προθυμία των εκπαιδευτικών αρκετές φορές (38,03%) να δοκιμάσουν νέες 

διδακτικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τον Lashway (2002) σε έρευνα που 

πραγματοποίησε αναφέρθηκε στις δεξιότητες που πρέπει να έχει η εκπαιδευτική ηγεσία 

και κατέληξε πως σημαντικό παράγοντα σωστής ηγεσίας αποτελούν οι  διαπροσωπικές 

δεξιότητες επικοινωνίας, ο καθορισμός στόχων, οι δεξιότητες παρατήρησης και οι 

αποτελεσματικές δεξιότητες της έρευνας και της αξιολόγησης. Ο Lashway ακόμα 

συμπέρανε πως οι εκπαιδευτικοί  ηγέτες έχουν καλές διαπροσωπικές δεξιότητες όταν 

επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να  χρησιμοποιήσουν νέες διδακτικές πρακτικές για τη 

βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν, 

επίσης, δεξιότητες σχεδιασμού που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν σαφείς στόχους και 

τον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού, είναι σε θέση να προγραμματίσουν και να 

εμπλουτίσουν με νέες ιδέες το μάθημα εάν παρατηρήσουν ότι ο αρχικός στόχος δεν έχει 

καρποφορήσει. 

Ακόμα, στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται πολλές φορές μεταξύ τους για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων (ποσοστό 46,8%), ενώ λίγες φορές οι μαθητές 

επιδιώκουν την μάθηση και συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα (ποσοστό 37,05%). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Χατζηδήμου (2006), η σωστή επικοινωνία και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους μαθητές προάγουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Η τρίτη ενότητα έχει ως κεντρικό στόχο την διερεύνηση της ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Σύμφωνα με τον (Lyon & Ivancevich, 2000) η 

ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται από την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια που 

ένας εργαζόμενος αισθάνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Δηλαδή από την 

αυτονομία, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση. Μπορεί κανείς να διερευνήσει 

την ικανοποίηση ενός εργαζόμενου από την εργασία του από τα θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα σχετικά με εγγενή ή και εξωγενή χαρακτηριστικά της (Bhuian & Menguc, 
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2002). Σε γενικές γραμμές, η συνολική ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας ρόλος της 

υποτιθέμενης υπαγωγής μεταξύ αυτού που ο εργαζόμενος επιθυμεί από τη δουλειά και 

των καταστάσεων που βιώνει καθημερινά σε αυτή  (Lund, 2003). Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας βρέθηκε πως μεγαλύτερη ικανοποίηση εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί επειδή 

θεωρούν ότι πραγματοποιούν ενδιαφέρον επάγγελμα (ποσοστό 57,05%) και ακολούθως 

ικανοποίηση από την παρούσα εργασία (ποσοστό 55,41%). Αντιθέτως, σε μικρότερο 

βαθμό βρέθηκε ότι υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον για την εργασία (διαφωνία σε ποσοστό 

88,85%) και απογοήτευση από την παρούσα εργασία (διαφωνία σε ποσοστό 88,5%).  

7.2 Συγκεντρωτικά συμπεράσματα  συγκριτικής στατιστικής 

ανάλυσης 

Από την συγκριτική στατιστική ανάλυση της έρευνας βρέθηκε ότι: 

 το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνω του 

μετρίου 

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αναφορικά με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά 

με το σχολικό κλίμα και συγκεκριμένα, οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

έναντι των γυναικών 

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αναφορικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι το ίδιο σημαντική και για τους άντρες και για τις γυναίκες 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά 

με τη συμμετοχή στις αποφάσεις, συγκεκριμένα οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα συμμετοχής στις αποφάσεις έναντι των γυναικών 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά 

με τις σχέσεις τους με τους μαθητές. Συγκεκριμένα οι άνδρες εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα σχέσεων και συνεργασίας με τους μαθητές έναντι των 

γυναικών 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά 

με τα μέσα – πηγές, συγκεκριμένα, οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
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χρήσης εκπαιδευτικών μέσων - πηγών έναντι των γυναικών 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά 

με την πρωτοτυπία και τις καινοτομίες, συγκεκριμένα, οι άνδρες εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα εφαρμογής  καινοτομιών έναντι των γυναικών 

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής 

έτη υπηρεσίας αναφορικά με τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος  

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής 

έτη υπηρεσίας αναφορικά με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής 

σπουδές αναφορικά με τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής 

επίπεδο σπουδών αναφορικά με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης με το συνολικό σχολικό κλίμα (θετική αδύναμη σχέση) 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης με το συνολικό σχολικό κλίμα στους άνδρες (θετική αδύναμη 

σχέση) 

 υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης με το συνολικό σχολικό κλίμα στις γυναίκες (θετική μέτρια σχέση) 

 όλες οι μεταβλητές του σχολικού κλίματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με 

την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. Οι μεταβλητές των σχέσεων με τους 

μαθητές και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις  εμφανίζουν  τους 

υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης με την επαγγελματική ικανοποίηση. 

7.3 Συμπεράσματα - συζήτηση ανά ερευνητικό ερώτημα 

Από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος αναζητούσε την πνευματική και σωματική 

ικανοποίηση θεμελιώνοντας αξίες και θέτοντας στόχους. Η επίτευξη του σκοπού αυτού 

πραγματοποιήθηκε με την επιλογή της εργασίας του και την ικανοποίηση που προσέφερε 

αυτή στους διάφορους τομείς της ύπαρξής του. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί 

ένα λειτούργημα καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να προσφέρει όχι μόνο μόρφωση στους 

νέους, αλλά και τα εφόδια για ένταξή τους στην κοινωνία ως αυριανούς ενεργούς πολίτες. 

Κρίνεται επομένως σημαντική η εξασφάλιση της επαγγελματικής ικανοποίησης ώστε να 
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είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με όλες τις δυνάμεις του στην επίτευξη των στόχων της 

εκπαίδευσης. 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη είχε στόχο να μελετήσει την σχέση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και του σχολικού κλίματος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως χρήσιμα με βάση τον κλάδο και το δείγμα της έρευνας καθώς 

πληθώρα ερευνών έχουν γίνει σε άλλους κλάδους και βαθμίδες της εκπαίδευσης, ή με 

πολύ μικρότερο δείγμα.   

Συνολικά η σχέση του σχολικού κλίματος με την ικανοποίηση από την εργασία είναι 

εμφανής παρότι ασθενής με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για κάθε ερευνητικό ερώτημα  

βρέθηκαν: 

 

7.3.1 Συμπεράσματα για το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Ερευνητικό ερώτημα 1: Ποιο είναι το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; 

Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Τεχνικής Εκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνω του μετρίου καθώς ο μέσος όρος 

του είναι 3.66 (μέγιστο το 5, ελάχιστο το 1). Επομένως, το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης μπορεί να ειπωθεί πως είναι ικανοποιητικό αλλά με περιθώρια βελτίωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα θεωρίες και έρευνες καθώς και τις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να δοθούν ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν το αντικείμενο μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών. 

 Ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση του επιπέδου της ικανοποίησης είναι η οικονομική 

κρίση και οι επιπτώσεις της στη ζωή και τις απολαβές των εκπαιδευτικών. Η αβεβαιότητα 

και ο φόβος της ανεργίας λόγω της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, φαίνεται ότι 

εξακολουθούν να κρατούν τον μέσο όρο της ικανοποίησης όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, εξαιτίας της όποιας 

σιγουριάς μπορεί να προσφέρει το επάγγελμά τους. Η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη με τα 

ευρήματα του Luthans (1998) σύμφωνα με τον οποίο οι μισθοί όχι μόνο μπορούν να 
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βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν τις βασικές τους ανάγκες, αλλά αποτελούν και 

λόγο εργασιακής ικανοποίησης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Furnham (1992) ο 

οποίος αναφέρει ότι η  αμοιβή αποτελεί βασικό οργανωτικό χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει άμεσα την εργασιακή ικανοποίηση. 

Ερμηνεύεται, επίσης, το αίσθημα της ικανοποίησης που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί,  

αφού γνωρίζουν τη σημαντικότητα του επαγγέλματος και την ουσιαστική τους συμβολή 

στη μάθηση – γνώση - κοινωνικοποίηση των νέων, που αναμφισβήτητα αποτελούν το 

μέλλον και την ελπίδα για έξοδο από τα παραπάνω προβλήματα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα 

τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. που σύμφωνα με την προσπάθεια μεταρρύθμισης και 

προσαρμογής της στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, επικρατεί η τάση να αναβαθμιστεί και να 

στραφεί ο μαθητικός πληθυσμός σε αυτήν. 

Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διοίκηση του 

εκάστοτε σχολείου, την επικοινωνία με αυτήν και τη διοίκηση της παιδείας γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια από την συμπεριφορά της διοίκησης του σχολείου ή τη 

διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Γενικότερα, σύμφωνα με προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες (π.χ. 

Sanders, 2000; Odden et al., 2004; Koustelios & Kousteliou, 2001; Zournatzi et al., 2006), 

οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα καθώς είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τη μάθηση των ατόμων σε έναν σχολικό οργανισμό, και από τη στιγμή που η 

απόδοση τους σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη εργασία, κρίνεται αναγκαίο να 

πραγματοποιηθούν ενέργειες από την οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης, με σκοπό την όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν 

προηγούμενες έρευνες όπως αυτή των Zempylas και Papanastasiou (2006), οι οποίοι 

αναφέρουν ότι η καλή επικοινωνία με την ηγεσία και τους συναδέλφους αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα για την εργασιακή ικανοποίηση.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν όμως παρουσιάζει το μη αναμενόμενο χαμηλό επίπεδο συνολικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης που σίγουρα χρήζει περαιτέρω μελέτης Δεν μπορούμε, 

λοιπόν, να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το ποσοστό της ικανοποίησης όπως εμφανίζεται 

στην έρευνα, συγκριτικά με αντίστοιχες έρευνες σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι 

μικρό. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί  και από το γεγονός ότι η  πλειοψηφία των μαθητών 

της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν τόσο στην 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους όπως προκύπτει από την έρευνα του ΕΑΙΤΥ σχετικά με 

την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην επαγγελματική εκπαίδευση από το 
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2007 ως το 2013. Το χαμηλό κύρος της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία φαίνεται να μπορεί να συμβάλει στην ερμηνεία του 

ευρήματος και να δικαιολογεί τα χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης της 

έρευνας. Επίσης η σημαντική περικοπή των μισθών και η αύξηση του εβδομαδιαίου 

ωραρίου κατά δύο ώρες στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, η αναμονή της 

αξιολόγησης, η ξαφνική κατάργηση 46 ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και η διαθεσιμότητα 2122 

εκπαιδευτικών κάποιων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης πριν λίγα 

χρόνια, φαίνεται να  λειτουργούν επιβαρυντικά στον βαθμό ικανοποίησης από την 

εργασία. Σύμφωνα με τους Scott & Dinham (2003), η συνεργασία με τους γονείς, η φήμη 

της σχολικής μονάδας αλλά κυρίως οι απόψεις που έχει διαμορφώσει η κοινωνία για την 

ίδια τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς της, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τους Van Horn 

et al., (2003), οι οποίοι κατέληξαν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χάνει κάθε ίχνος 

εργασιακής ικανοποίησης κυρίως εξαιτίας της χαμηλής κοινωνικής αναγνώρισης.  

7.3.2 Συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των διαφόρων 

χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση 

 Ερευνητικό ερώτημα 2: Υπάρχουν διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση 

βάσει των διαφόρων χαρακτηριστικών (φύλου, χρόνια υπηρεσίας, μορφωτικού 

επιπέδου) 

 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση σε 

αναλογία με το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας. Τα ευρήματα αυτά της έρευνας, έρχονται 

σε αντίθεση με αρκετά ευρήματα προηγούμενων ερευνών όπως αυτή των Jung και των 

συνεργατών του (2007) οι οποίοι τονίζουν πως το φύλο των εργαζομένων επηρεάζει την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση. Αντιθέτως, τα ευρήματα της έρευνας έρχονται σε 

συμφωνία με κάποιες άλλες έρευνες όπως αυτή του Hill και των συνεργατών του (1985) η 

οποία αναφέρει πως ανεξαρτήτως φύλου, οι εργαζόμενοι εμφανίζουν ίδια επίπεδα 

επαγγελματικής δυσαρέσκειας. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα χρόνια υπηρεσίας, όπου σύμφωνα με τον Wae (2001), τα 

χρόνια υπηρεσίας συνδέονται με την επαγγελματική ικανοποίηση ενώ σύμφωνα με τους 

Phil (2009) και Green (2000) η επαγγελματική ικανοποίηση δεν συνδέεται με την 

επαγγελματική εμπειρία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζεται μια μικρή θετική 
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απόκλιση - όχι όμως στατιστικά σημαντική - στον μέσο όρο αναφορικά με την περίπτωση 

της συνολικής  ικανοποίησης όπου οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας 

εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους. Η αθροιστική εμπειρία των χρόνων υπηρεσίας 

είναι ενδεχομένως ο βασικότερος λόγος που οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια 

υπηρεσίας φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι. Επιπροσθέτως και η 

κατάληψη υψηλότερων θέσεων στην ιεραρχία και  θέσεων ευθύνης (διευθυντές, 

υποδιευθυντές, τομεάρχες εργαστηρίων, υπεύθυνοι εργαστηρίων), σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες οικονομικές απολαβές που αυτό συνεπάγεται λόγω των ετών προϋπηρεσίας  

μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό το αποτέλεσμα. 

 Βρέθηκαν όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση σε 

αναλογία με το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών. Όπως προκύπτει και από τους 

μέσους όρους οι απόφοιτοι ΤΕΙ και οι κάτοχοι διδακτορικού εμφανίζουν υψηλότερες 

τιμές γεγονός που δημιουργεί δυσκολία στην ερμηνεία. Η μικρή αντιπροσώπευση των 

κατόχων διδακτορικού (2 άτομα) δεν βοηθάει στην ερμηνεία, όμως τo 35% των 

αποφοίτων T.E.I στην έρευνα, μπορεί να ερμηνεύσει τη διαφοροποίηση αυτή, αφού η 

απόκτηση μιας σίγουρης σχετικά εργασίας με, επίσης, σχετικά καλές αποδοχές στην 

περίοδο της κρίσης ξεπερνά την αναμενόμενη εργασιακή εξέλιξη και τους εργασιακούς 

στόχους των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας. Η ερμηνεία αυτή συμφωνεί με τον 

ορισμό που επιχείρησαν να δώσουν για την επαγγελματική ικανοποίηση οι Ταρασιάδου 

και Πλατσίδου (2009) οι οποίες την όρισαν την ως θετική απόκριση προς την εργασία 

όταν αυτή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου. Επιβεβαιώνεται 

επίσης και το μοντέλο των Lent και Brown (2006), σύμφωνα με το οποίο η ικανοποίηση 

των εργαζομένων έχει άμεση σχέση με το ποσοστό της αντιλαμβανόμενης 

αυτοαποτελεσματικότητας και την αναμενόμενη εργασιακή εξέλιξη λόγω εκπλήρωσης 

των στόχων. Τα ευρήματα της έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τις έρευνες των Clark et 

al. (1996) και Zou (2007) οι οποίοι αναφέρουν πως εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα 

μόρφωσης εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, και φαίνεται να 

διαφωνούν με αυτά των Phil (2009) και Wae (2001) που κατέληξαν στο αντίθετο. Τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξε ο Green (2000) επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της 

έρευνας αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο.  

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας μπορούν να 

επιβεβαιωθούν από προηγούμενες έρευνες ενώ υπάρχει διάσταση των ευρημάτων με 

άλλες, γεγονός που προσθέτει στη σημαντικότητα της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα  
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της εκπαίδευσης καθώς αποτελεί μία από τις λίγες ερευνητικές προσπάθειες σε αυτόν. 

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να εξηγηθούν με βάση την ίδια 

αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών από το εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως 

φύλου, και ετών προϋπηρεσίας. Είναι γεγονός ότι η Δευτεροβάθμια τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση λόγω της διαφορετικής της φιλοσοφίας ειδικά στην Ελλάδα, 

πρέπει να αποτελεί δομή με διαφορετική αντιμετώπιση και ιδιαίτερη προσοχή από τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 

7.3.3 Συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των διαφόρων 

χαρακτηριστικών στο σχολικό κλίμα 

 Ερευνητικό ερώτημα 3: Υπάρχουν διαφορές στο σχολικό κλίμα βάσει των 

διαφόρων χαρακτηριστικών (φύλου, χρόνια υπηρεσίας, μορφωτικού επιπέδου); 

 

Διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ σχεδόν όλων των διαστάσεων του σχολικού κλίματος με 

το φύλο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, υψηλότερα επίπεδα σχέσεων και συνεργασίας με 

τους μαθητές, υψηλότερα επίπεδα χρήσης των μέσων διδασκαλίας και των πηγών και 

υψηλότερα επίπεδα εφαρμογής καινοτομιών και πρωτότυπων διδακτικών προσεγγίσεων 

έναντι των γυναικών. Συνολικά βρέθηκε δηλαδή ότι το φύλο είχε επίδραση στην 

αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τέσσερις από τους πέντε παράγοντες  του 

σχολικού κλίματος. 

Αντιθέτως, δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τα χρόνια υπηρεσίας 

και το μορφωτικό επίπεδο με κανέναν από τους παράγοντες-υποκλίμακες του σχολικού 

κλίματος. Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να 

βελτιώνει τη συνεργασία και τις σχέσεις με τους μαθητές ή μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Επίσης τα έτη υπηρεσίας δεν διαφοροποιούν ούτε τη συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων, ούτε και τη χρήση νέων διδακτικών μεσών – πηγών και καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας που χαρακτηρίζουν το σχολικό κλίμα. Συνολικά φαίνεται επομένως, ότι η 

εργασιακή εμπειρία, δεν έπαιξε ρόλο στην αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

σχολικό κλίμα που επικρατούσε στο σχολείο τους. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε 

διάσταση με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις κυρίως σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι 
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οποίες έδειξαν ότι τα έτη συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών αποτελούν παράγοντα 

που διαφοροποιεί το κλίμα του σχολείου (Πασιαρδή, 2001).  

Συμπερασματικά, καθώς τα αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται από 

προηγούμενες έρευνες στη δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται με προσοχή ενώ οι διαφορές που εντοπίστηκαν τονίζουν την ανάγκη 

για βελτίωση των διαστάσεων του σχολικού κλίματος αναφορικά με τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς. Ενδεχομένως αυτό να ερμηνεύεται από τη φύση των τεχνικών κυρίως 

μαθημάτων που κυρίως απευθύνονται σε αγόρια μαθητές και η δυσκολία τους να 

αποδεχτούν γυναίκες εκπαιδευτικούς σε παραδοσιακά αντρικές ειδικότητες. Τέλος, 

ερμηνεύοντας αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να ειπωθεί πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι 

πιο ενεργοί αναφορικά με την αλληλεπίδραση τους με το σχολικό περιβάλλον, γεγονός 

που ίσως αντικατοπτρίζει κάποια ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία προέρχεται 

από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον της εκάστοτε περιοχής. 

 

7.3.4 Συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και 

επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Ερευνητικό ερώτημα 4: Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

συσχετίζεται με το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους; 

Συνολικά, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης με το σχολικό κλίμα,. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Menon και Athanasoula-Reppa (2011) στην Κύπρο οι 

οποίοι αναφέρουν ότι σημαντική επίδραση ασκεί το σχολικό κλίμα στην επαγγελματική 

ικανοποίηση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνονται από την έρευνα των Babu και Kumari (2013) οι οποίοι έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και 

του σχολικού κλίματος, από τη στιγμή που η ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται με 

την αποτελεσματικότητα. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα  των ερευνών των Bogler 

& Nir (2012) και  Huang & Hsiao (2007), οι οποίες δείχνουν συσχέτιση του κλίματος που 

επικρατεί στις σχολικές μονάδες με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Συμπερασματικά, όσο καλύτερο το σχολικό κλίμα, τόσο υψηλότερη η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμια τεχνικής εκπαίδευσης. Παρότι η σχέση 
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που εντοπίστηκε ήταν αδύναμη, αποδεικνύεται η απευθείας σχέση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης με το σχολικό κλίμα. 

 Προσπαθώντας να δοθεί μια ερμηνεία για τη δυναμική της συσχέτισης των δύο εννοιών, 

μπορεί να ειπωθεί ότι η αδύναμη σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης με το 

σχολικό κλίμα  μπορεί να σημαίνει πως υπάρχουν και άλλοι επιπρόσθετοι παράγοντες που 

καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και οι οποίοι θα πρέπει να ερευνηθούν. 

Εξάλλου, η ασθενής αυτή συσχέτιση φαίνεται να δικαιολογείται περισσότερο στο χώρο 

ενός Επαγγελματικού Λυκείου, όπου το σχολικό κλίμα της κάθε σχολικής μονάδας 

διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, και επειδή σε μια τέτοια σχολική μονάδα 

υπάρχει μια πανσπερμία διαφορετικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

εντονότερες συγκρουσιακές τάσεις και εντονότερος διομαδικός ανταγωνισμός (Everard & 

Morris, 1999). Η φυσιογνωμία και η κουλτούρα της Τ.Ε.Ε., λόγω του διαφορετικού 

προσανατολισμού αυτού του τύπου σχολείων, της αυξημένης πιθανότητας των μαθητών 

της να παρουσιάσουν χαμηλή επίδοση και της έλλειψης ουσιαστικών στόχων για 

εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται να ερμηνεύουν αυτή την ασθενή 

συσχέτιση.   

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι η μείωση του αριθμού των μαθητών της Τ.Ε.Ε., σε 

συνδυασμό με τη συχνή μετακίνηση προσωπικού στα σχολεία μετά την τελευταία αύξηση 

του ωραρίου τους κατά 2 ώρες προκειμένου να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, 

οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της συνεκτικότητας των ομάδων και της συνοχής των 

συλλόγων διδασκόντων. Προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση θετικού 

κλίματος με αποτέλεσμα αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης είναι η αίσθηση του 

«συνανήκειν», που είναι δεδομένο ότι δεν ενισχύεται κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. 

7.3.5 Συμπεράσματα για τη σχέση των μεταβλητών του σχολικού κλίματος και 

της επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Ερευνητικό ερώτημα 5: Ποιες μεταβλητές του σχολικού κλίματος συνάπτουν 

ισχυρότερες σχέσεις με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

 

Όλες οι επιμέρους διαστάσεις του σχολικού κλίματος (συνεργασία εκπαιδευτικών, 

συμμετοχή στις αποφάσεις, σχέσεις με τους μαθητές, μέσα – πηγές, πρωτοτυπία και 

καινοτομίες) σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την επαγγελματική ικανοποίηση με τη 

σχέση αυτή να είναι θετική και αδύναμη. Απόλυτη συμφωνία των ευρημάτων με την 
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έρευνα των Collie et al. (2012) η οποία διερευνώντας τους ίδιους παράγοντες 

διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος με την παρούσα, κατέληξε στο  συμπέρασμα πως το 

σχολικό κλίμα επιδρά έμμεσα και άμεσα (σχέσεις με τους μαθητές) στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

   Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα και τη συγκριτική στατιστική τους ανάλυση, από 

τις πέντε μεταβλητές του σχολικού κλίματος που εξετάστηκαν, τον υψηλότερο 

συντελεστή συσχέτισης με την επαγγελματική ικανοποίηση εμφανίζει η μεταβλητή των 

σχέσεων με τους μαθητές. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν  με πρόσφατες έρευνες των 

Perrachione et al. (2008) και Vassallo (2014), οι οποίες κατέληξαν ότι  οι ίδιοι οι μαθητές 

και οι σχέσεις που αναπτύσσονται με αυτούς αποτελούν βασική πηγή ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Αυτή η συσχέτιση και η μεγαλύτερη επιρροή στην ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών της μεταβλητής των σχέσεων με τους μαθητές, μπορεί να ερμηνευτεί από 

το γεγονός ότι η επικοινωνία με τους μαθητές ιδιαιτέρως στα επαγγελματικά λύκεια είναι 

στενότερη και αναπτύσσονται βαθύτερες σχέσεις, λόγω κυρίως των αυξημένων ωρών των 

εργαστηριακών μαθημάτων. Επίσης, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και από το γεγονός του 

μικρού πληθυσμού των σχολείων της αγροτική και ημιαστικής περιφέρειας, αλλά και του 

ιδίου του πληθυσμού των μικρών πόλεων, όπου αναμφισβήτητα οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται με τους μαθητές έχουν έναν περισσότερο φιλικό και οικείο χαρακτήρα.  

Τον  δεύτερο υψηλότερο συντελεστή συσχέτισης με την επαγγελματική ικανοποίηση 

εμφανίζει η μεταβλητή της συμμετοχής του εκπαιδευτικού στην λήψη αποφάσεων. Το 

εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία  με τη θεωρία της νεοεπιστημονικής προσέγγισης της 

διοίκησης μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που παρουσιάστηκε το 1950, όπως 

αναφέρεται  από τη Χριστοφίδου (2012) σχετικά με τις τρεις γνωστές θεωρίες διοίκησης 

και οργάνωσης. Η θεωρία αυτή μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι ο εργαζόμενος είναι 

ικανοποιημένος και εργάζεται δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, 

αρκεί να του δίνονται οι ευκαιρίες συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων. Είναι γεγονός ότι 

ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής ενός εργαζόμενου στις αποφάσεις, ο λόγος και η αξία 

που του δίνεται, φαίνεται να ενισχύει την αυτοεκτίμηση, να επιτρέπει την πλήρωση των 

εργασιακών αξιών του και τελικά να επηρεάζει θετικά την ικανοποίησή του.  

Συνολικά οι δυο αυτές μεταβλητές του σχολικού κλίματος, ανήκουν στον τομέα των 

εσωτερικών παραγόντων με βάση το θεωρητικό μοντέλο που διατυπώθηκε από τους 

Dinham & Scott (1998) και επομένως μπορούν να επηρεαστούν και να τροποποιηθούν 
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κατά κύριο λόγο από τον ίδιο τον σχολικό οργανισμό. Αυτό είναι σημαντικό εύρημα γιατί 

δείχνει την αλληλεπιδραστικότητα της σχέσης των δυο εννοιών. Έτσι, μπορεί να 

υποστηριχτεί η συμφωνία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας με το θεωρητικό 

μοντέλο όπως αυτο διατυπώθηκε από τους Dinham & Scott (1998) που ερμηνεύει τη 

συσχέτιση των μεταβλητών του εσωτερικού τομέα των σχολικών μονάδων με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα της παρούσας ερευνητικής ερώτησης, μπορεί να 

ειπωθεί πως όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν το σχολικό κλίμα έχουν επιρροή στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, επομένως θα πρέπει να γίνονται ενέργειες και να λαμβάνεται 

μέριμνα να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να μην διαταράσσεται η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους και να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

του οργανισμού. 

7.3 Προτάσεις και μελλοντική έρευνα 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και  τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτήσεων 

μπορούν να διαμορφωθούν προτάσεις προς τη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και μελλοντικές ερευνητικές προεκτάσεις οι οποίες 

μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες στην ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

σκοπό τη βελτίωση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών θα μπορούσε:  

 Να ενισχύει το ρόλο κλειδί της ηγεσίας σε σχέση με τα τεκταινόμενα εντός της 

σχολικής μονάδας καθώς και τη διαπλοκή της με το σχολικό κλίμα αλλά και την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 Να ενισχύσει το θετικό σχολικό κλίμα, ενθαρρύνοντας κυρίως τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, καθώς εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα συνεργασίας με τους 

συναδέλφους και χρήσης καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων.   

 Να γίνει ουσιαστική προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας της Τ.Ε.Ε. ώστε να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών. 

 Να καθορίσει κανόνες για την ενίσχυση της κινητικότητας των πτυχιούχων 

ΕΠΑ.Λ. και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. (π.χ. αύξηση ποσοστού 
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εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενίσχυση της διασύνδεσης σχολείου με 

την αγορά εργασίας), ώστε να ενισχυθεί το κύρος και η εικόνα των σχολείων στην 

κοινωνία.  

 Να ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, να αυξήσει τη 

συμμετοχή τους στις αποφάσεις ενισχύοντας το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων. 

 Να βελτιώσει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές (π.χ. μέσω ομαδικών 

δράσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας).  

 Να βελτιώσει και να ενισχύσει τα διαθέσιμα μέσα και πηγές που παρέχονται για τη 

διευκόλυνση της διδασκαλίας, αυξάνοντας τα διαθέσιμα κονδύλια για την παιδεία, 

καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθήσει την πρωτοτυπία και τις καινοτομίες 

ειδικά στην Δ.Τ.Ε.Ε. 

 Να ενισχύσει και να αυξήσει τη συμμετοχή και το ρόλο των γυναικών στη λήψη 

των αποφάσεων και στις θέσεις ευθύνης των σχολικών μονάδων  

Ο αριθμός του δείγματος και η συμμετοχή εκπαιδευτικών από μια συγκεκριμένη  

γεωγραφική περιοχή μπορεί να περιορίζουν την ισχύ των αποτελεσμάτων. Δεδομένου 

όμως ότι παρόμοιες έρευνες, στις οποίες μετέχουν εκπαιδευτικοί της τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολύ περιορισμένες, θεωρείται πως τα αποτελέσματα 

μπορούν να λειτουργούσουν ως έναυσμα για περισσότερες μελέτες προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος και της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, μιας και τα σχολεία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων 

των περιοχών της Ελλάδας παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

Αναφορικά με μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, θα μπορούσαν να μελετηθούν 

εκτενέστερα επιπρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως 

παραδείγματος χάριν η ηλικία τους και τα χρόνια υπηρεσίας, ιδιαίτερα σήμερα στα 

πλαίσια του νέου ασφαλιστικού και της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης.  

Επίσης να γίνει συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο εννοιών στις βαθμίδες της γενικής 

και τεχνικής εκπαίδευσης, με σκοπό να επισημανθούν διαφορές και να σχηματιστεί το 

κατάλληλο ερευνητικό σχέδιο και πολιτική. 
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Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια παρόμοια έρευνα όπου θα γινόταν διερεύνηση των 

σχέσεων αλλά και των ίδιων μεταβλητών μεμονωμένα, στην αρχή και στο τέλος ενός 

σχολικού έτους. 

Περαιτέρω έρευνα για διερεύνηση των σχέσεων αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς 

γενικής παιδείας και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο πάντα της Τ.Ε.Ε., στη βάση της 

αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης σχέσεων με τους μαθητές, θα μπορούσε να βοηθήσει 

στην επίλυση θεμάτων αναλυτικών προγραμμάτων και γενικότερα στρατηγικού 

σχεδιασμού της Δ.Τ.Ε.Ε. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια έρευνα διερεύνησης των σχέσεων και σύγκρισης 

μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός των μεγάλων πόλεων, ενώ τέλος θα 

μπορούσε να σχηματιστεί ένα ερευνητικό μοντέλο με σκοπό την πρόβλεψη της 

εργασιακής ικανοποίησης.  

Επίσης μια καλά σχεδιασμένη διαχρονική μελέτη, για τον ίδιο πληθυσμό θα μπορούσε να 

δώσει ακόμα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα με δυνατότητα γενίκευσης 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για περισσότερη μελέτη 

και διερεύνηση και άλλων πτυχών των σχέσεων μεταξύ του σχολικού κλίματος και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων έρευνας. 

Σκόπιμο είναι ακόμη να διερευνηθεί το θέμα και από άλλες πλευρές (μαθητές, γονείς, 

Σχολικούς Συμβούλους). 
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Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας 

Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού 

των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων». (ΦΕΚ 545/22-2-

2017). 
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Παράρτημα  

Ερωτηματολόγιο  

 

 

 

Αγαπητέ συνάδελφε / Αγαπητή συναδέλφισσα, 

 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί το μέσο συγκέντρωσης 

εμπειρικών δεδομένων για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας που εκπονώ στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Απευθύνεται σε καθηγητές Β/θμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του 

σχολικού κλίματος και της επαγγελματικής ικανοποίησής τους. 

Η ερευνητική δεοντολογία επιβάλει σε κάθε έρευνα, οι απαντήσεις αυτών που 

συμμετέχουν να είναι εμπιστευτικές και να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς, κάτι που ισχύει και για την παρούσα έρευνα. Επιπλέον, στην 

παρούσα έρευνα οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και δεν θα συσχετιστούν με κανένα 

στοιχείο που θα φανερώνει το σχολείο στο οποίο εργάζεσαι ούτε κατά την στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων, ούτε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Είναι σημαντικό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις για να μπορεί να αξιοποιηθεί η 

συμμετοχή σου. Όταν ολοκληρώσεις την απάντηση του ερωτηματολογίου, σε παρακαλώ 

να το παραδώσεις σε κλειστό φάκελο στο Διευθυντή ή στη Διευθύντρια του σχολείου σου 

από τους οποίους και θα το παραλάβω.  
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Ερωτηματολόγιο έρευνας 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο  

 

Άνδρας                 Γυναίκα             

2. Σχέση εργασίας  

 

Μόνιμος/η                       Αναπληρωτής/τρια            

____________________________________________________________________ 

3. Έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση:  

α) 0-5        β) 6-10         γ) 11-15        δ) 16-20        ε) 21-25        στ) 26-30        ζ) 30+   

____________________________________________________________________ 

4. Σπουδές 

ΤΕΙ                ΑΕΙ             2ο  Πτυχίο                   Μεταπτυχιακό                  Διδακτορικό 

 

Β. Ερωτηματολόγιο Σχολικού Κλίματος 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις απόψεις σου για το κλίμα που 

επικρατεί στο σχολείο σου. Παρακαλώ διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και κύκλωσε τον 

αριθμό που δείχνει τη συχνότητα με την οποία συμβαίνει στο σχολείο σου αυτό που λέει η 

κάθε πρόταση 

 



 

155 

1. Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

   2. Οι μαθητές σέβονται τους εκπαιδευτικούς σ' αυτό το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

3. Σ' αυτό το σχολείο τα μέσα διδασκαλίας (βιβλία, εποπτικά, ΤΠΕ) είναι άμεσα 

διαθέσιμα. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

      4. Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη 

λήψη των αποφάσεων. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

5. Νέες και διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας δοκιμάζονται σ' αυτό το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

6. Σ' αυτό το σχολείο υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 
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7. Οι μαθητές είναι συνεργάσιμοι με τους εκπαιδευτικούς σ' αυτό το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

     8. Στη σχολική βιβλιοθήκη βρίσκω υλικό που καλύπτει τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

      9. Σ' αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ντρια αποφασίζει από μόνος του για ότι 

αφορά το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

     10. Σ' αυτό το σχολείο ευνοείται η καινοτομία. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

  11. Σ' αυτό το σχολείο μού δίνονται ευκαιρίες να συνεργαστώ με άλλους 

εκπαιδευτικούς. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

12. Οι μαθητές σ' αυτό το σχολείο έχουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 
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    13. Σ' αυτό το σχολείο έχουμε στη διάθεσή μας σύγχρονα εποπτικά μέσα και 

υλικά διδασκαλίας. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

   14. Σ' αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ντρια συζητά με τους εκπαιδευτικούς και 

λαμβάνει υπόψη του/της τη γνώμη των εκπαιδευτικών πριν πάρει κάποια απόφαση 

για το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

    15. Σ' αυτό το σχολείο είμαστε πρόθυμοι να δοκιμάσουμε νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

  16. Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

17. Οι μαθητές επιδιώκουν τη μάθηση και συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

      18. Σ' αυτό το σχολείο έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και 

υλικά διδασκαλίας που χρειαζόμαστε. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 
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  19. Οι εκπαιδευτικοί σ' αυτό το σχολείο εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές 

προσεγγίσεις. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

     20. Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων συνεργάζονται μεταξύ 

τους. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

21. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών προωθείται σ' αυτό το σχολείο. 

Σπάνια          Λίγες φορές          Αρκετές φορές          Πολλές φορές          Πάντα  

      1                      2                                3                              4                        5 

 

Γ. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σου από την εργασία σου. Παρακαλώ 

κύκλωσε τον ανάλογο αριθμό που περιγράφει καλύτερα το πώς νιώθεις στην εργασία σου, 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:  

    1                         2                            3                          4                          5                

Διαφωνώ απόλυτα    Διαφωνώ       Ούτε συμφωνώ       Συμφωνώ   Συμφωνώ απόλυτα   

                                                           Ούτε διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
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απόλυτα Ούτε 

διαφωνώ 

απόλυτα 

1.  Η δουλειά μου είναι σαν χόμπυ για μένα. 1 2 3 4 5 

2.  Συνήθως το επάγγελμά μου είναι αρκετά 

ενδιαφέρον, ώστε να μη βαριέμαι. 
1 2 3 4 5 

3.  Μου φαίνεται ότι οι φίλοι μου ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τη δουλειά τους. 
1 2 3 4 5 

4.  Θεωρώ τη δουλειά μου αρκετά δυσάρεστη. 1 2 3 4 5 

5.  Απολαμβάνω περισσότερο τη δουλειά μου, 

απ’ ότι τον ελεύθερο χρόνο μου. 
1 2 3 4 5 

6.  Συχνά βαριέμαι το επάγγελμά μου. 1 2 3 4 5 

7.  Αισθάνομαι αρκετά ικανοποιημένος/η με την 

παρούσα δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

8.  Τις περισσότερες φορές πρέπει να αναγκάζω 

τον εαυτό μου να πάει στη δουλειά. 
1 2 3 4 5 

9.  Προς το παρόν, είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

10.  Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου δεν είναι πια 

τόσο ενδιαφέρουσα, συγκριτικά με άλλες που θα 

μπορούσα να βρω. 

1 2 3 4 5 

11.  Δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

12.  Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος/η 

στη δουλειά μου, συγκριτικά με άλλους 

1 2 3 4 5 



 

160 

ανθρώπους. 

13.  Τις περισσότερες μέρες είμαι 

ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

14.  Κάθε μέρα στη δουλειά, μου φαίνεται 

ατελείωτη. 
1 2 3 4 5 

15.  Μου αρέσει η δουλειά μου περισσότερο, απ’ 

το μέσο όρο των εργαζομένων. 
1 2 3 4 5 

16.  Η δουλειά μου, δεν με ενδιαφέρει αρκετά. 1 2 3 4 5 

17.  Βρίσκω πραγματική απόλαυση στη δουλειά 

μου. 
1 2 3 4 5 

18.  Είμαι απογοητευμένος/η που ανέλαβα αυτή 

τη δουλειά. 
1 2 3 4 5 

 


