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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών : 

παράγοντες και τεχνικές που την επηρεάζουν. Μια προσέγγιση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας» εξετάζει κυρίως τις παραμέτρους και τους τρόπους που επηρεάζουν την 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία 

τους και να αυξηθεί η αποδοτικότητα τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της τεχνικής-επαγγελματικής 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την παρακίνηση καθώς επίσης και οι τεχνικές παρακίνησης. Γίνεται 

ανάλυση των θεωριών παρακίνησης και διαφόρων σχετικών ερευνών για την 

κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου καθώς επίσης μελετάται και η περίπτωση των 

εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι ποσοτική και  

πρωτογενής με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από 307 εκπαιδευτικούς και διερευνά τις επιμέρους διαστάσεις της 

παρακίνησης, τους τρόπους και τις τεχνικές παρακίνησης καθώς επίσης και την 

επίδραση των δημογραφικών παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, σε κάθε μια από τις επιμέρους διαστάσεις της 

παρακίνησης και των τεχνικών της. Η έρευνα φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε  

έχουν αρκετά υψηλό το επίπεδο της ατομικής τους παρακίνησης και πιστεύουν ότι σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης, τα κίνητρα δεν είναι απαραίτητα μόνο οικονομικά. 

Ιδιαίτερα σημαντικούς παρακινητικούς παράγοντες θεωρούν την επιμόρφωση, την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, το διευθυντή του σχολείου και το καλό σχολικό κλίμα.  

Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, θεωρίες παρακίνησης, τεχνικές παρακίνησης, τρόποι 

παρακίνησης, Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση. 
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ABSTRACT  
 

The present post-graduate dissertation « Teachers’ motivation: factors and techniques 

which affect it. An approach of views of secondary technical education teachers in the 

district of Western Macedonia» mainly examines parameters and methods that affect 

teachers motivation to make them more effective  in their work and to increase their 

efficiency. The purpose of this dissertation is to investigate the views of secondary 

technical education teachers in the district of Western Macedonia in relation to the 

factors which affect motivation as well as motivational techniques and practices. The 

theories of motivation are analyzed in order to better understand the theoretical 

framework. Therefore, a survey is conducted to examine the case of teachers of 

technical education in the district of Western Macedonia so as to draw conclusions. The 

method used for the research was quantitative, primary research through the use of 

structured questionnaire. The questionnaire was completed by 307 teachers and 

explores the various ranges of motivation, motivational techniques and practices along 

with the impact of demographic factors, such as gender, age, marital status, educational 

level in each of the individual dimensions of motivation and motivational practices. The 

research revealed that the teachers are quite satisfied with the incentives offered by the 

school and believe that during a period of economic crisis incentives are not necessarily 

economic. Education, developing initiatives, directors and efficient school climate are 

proven to be the most significant motivation factors.  

Key words: motivation, motivational theories, motivational techniques, motivational 

practices, secondary technical and vocational education  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

      Στη σημερινή πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις 

όπως η αλματώδης  ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δαπάνη τεράστιων χρηματικών 

ποσών  σε σύγχρονα ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, από τη μια και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση με την  ανεργία που προκαλεί  εξαθλίωση των συνθηκών διαβίωσης 

σε πολλές χώρες, οι συνεχείς πόλεμοι και  το μεταναστευτικό πρόβλημα καθώς επίσης 

και  η μόλυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, από την άλλη 

επιτάσσουν η εκπαίδευση σε μεγαλύτερη κλίμακα και το σχολείο σε μικρότερη  να 

ανταποκριθούν  στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.  

      Η ποιότητα της εκπαίδευσης επηρεάζεται και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον εκπαιδευτικό, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να 

πραγματώσουν τους στόχους του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρει στους μαθητές 

γνώσεις και αντιλήψεις, καλλιεργεί τις δεξιότητες τους, συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση τους και τους προετοιμάζει για την είσοδο τους στον κόσμο καθώς 

και για τη μελλοντική τους κοινωνική ζωή. Σήμερα στον 21ο αιώνα, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού καθίσταται ακόμα πιο καταλυτικός λόγω των σημαντικών αλλαγών της 

σύγχρονης εποχής (Μλεκάνης, 2005). 

    Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικής σημασίας. Καθώς η 

εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία τόσο του ατόμου όσο και 

της κοινωνίας. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και την καλλιέργεια της 

κριτικής τους σκέψης (Παπαναούμ, 2003). 

     H εργασιακή παρακίνηση αποτελεί σημαντική παράμετρος μαζί με την 

οργανωσιακή υποστήριξη, το περιβάλλον, τις ατομικές γνώσεις και ικανότητες που 

καθορίζουν την εργασιακή αποτελεσματικότητα (Judge et al, 2001 · Kreitner et al, 

1999 · Μιχόπουλος, 1998  · Χατζηπαντελή, 1999). 

     Το θέμα της παρακίνησης των εκπαιδευτικών δεν έχει μελετηθεί σημαντικά, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πολλές φορές μελετάται ως μια 

παράμετρος σε θέματα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση ή την επαγγελματική 
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δυσαρέσκεια καθώς και τη δέσμευση στον οργανισμό. Το αποτέλεσμα είναι να 

δημιουργείται σύγχυση στη χρήση των όρων παρακίνηση, εργασιακή ικανοποίηση, 

δέσμευση και επαγγελματική δυσαρέσκεια (Evans, 1998). 

      Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, στόχος της παρούσας εργασίας είναι 

να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής- Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχετικά με την παρακίνηση, τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς 

και τους τρόπους παρακίνησης. Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν στην 

διερεύνηση της γνώσης τους σχετικά με τις τεχνικές παρακίνησης όπως η επιμόρφωση, 

το καλό σχολικό κλίμα, η ομαδική εργασία , η ανάπτυξη πρωτοβουλιών καθώς επίσης 

και το ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην παρακίνηση  

όπως επίσης και η επίδραση που έχουν οι αμοιβές στην ατομική τους παρακίνηση, 

σύμφωνα με τις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας που επικρατούν. 

     Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό μέρος. 

Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία  κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται μια 

εννοιολογική προσέγγιση της παρακίνησης και περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες 

θεωρίες της παρακίνησης καθώς επίσης και διάφοροι τρόποι και τεχνικές παρακίνησης. 

Επίσης, στα κεφάλαια αυτά παρουσιάζονται διάφορες μελέτες για την παρακίνηση, που 

έχουν γίνει τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. Τέλος γίνεται μια εκτενής 

αναφορά στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην ισχύουσα κατάσταση. 

Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται 

αναφορά στη διεξαγωγή και το δείγμα της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας καθώς και τα αποτελέσματα της. Στη συζήτηση που ακολουθεί σχολιάζονται 

και ερμηνεύονται αυτά τα αποτελέσματα και γίνονται συσχετισμοί με τις θεωρίες της 

παρακίνησης και τα δεδομένα παρόμοιων ερευνών. Στο τέλος παρατίθενται οι 

περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   ΟΡΙΣΜΟΣ – ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 

1.1   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ   

  

      Το ζήτημα της παρακίνησης είναι το πιο πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο στη 

θεματολογία της Εργασιακής Ψυχολογίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Η 

πολυπλοκότητά του φαίνεται από το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

δεκαπέντε διαφορετικές θεωρίες παρακίνησης, οι οποίες καταλήγουν σε τριάντα δύο 

συμπερασματικές παραλλαγές (Camilleri, 2004). 

      Η παρακίνηση σαν όρος μελετήθηκε από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες 

φιλόσοφοι αποδίδουν την παρακίνηση για κάθε είδους συμπεριφορά, στην ηδονή. 

Δηλαδή, οι άνθρωποι οδηγούνται σε διάφορες συμπεριφορές με κριτήριο την ηδονή, 

την ευχαρίστηση και την αποφυγή του πόνου (Steers, Mowday & Shapiho, 2004). 

     Ως παρακίνηση εννοείται η προθυμία ενός μέλους μιας οργάνωσης να καταβάλλει 

προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με τον Μάρκοβιτς (2002), για 

την αποτύπωση του αγγλικού όρου motivation  είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί 

η ελληνική λέξη «παρακίνηση» σε σχέση με τη λέξη «υποκίνηση». Αυτό, γιατί η λέξη 

«υποκίνηση» μπορεί να εμπεριέχει και μια αρνητική σημασία και να συσχετισθεί με 

την αρνητική πλευρά της καθοδήγησης ατόμων προς ιδιοτελείς και επικίνδυνους 

στόχους. 

     Η έννοια της παρακίνησης/ υποκίνησης/ παρώθησης  έχει χαρακτηριστεί σαν ένας 

από τους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι μαζί με την οργανωσιακή υποστήριξη, το 

περιβάλλον και τις ατομικές γνώσεις και ικανότητες καθορίζουν και επηρεάζουν την 

εργασιακή απόδοση και αποτελεσματικότητα κάθε εργαζόμενου (Kreiter et al, 1998· 

Μιχόπουλος , 1998 · Σαΐτης , 2002α · Χατζηπαντελή, 1999). 

     Παρακίνηση είναι οι διεργασίες – διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την 

κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου, για την επίτευξη του 

στόχου (Robbins & Judge, 2011). 
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     Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), παρακίνηση είναι εκείνη η εσωτερική 

κατάσταση του ατόμου, η οποία τον οδηγεί σε συμπεριφορές, οι οποίες τελικά 

καταλήγουν στην επιτυχή επίτευξη κάποιου στόχου. 

     Ο Spector (2007) αναφέρει «η παρακίνηση είναι η εσωτερική κατάσταση που ωθεί 

το άτομο σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Από μια οπτική έχει σχέση με την ένταση, 

την κατεύθυνση και την επιμονή μιας συμπεριφοράς μέσα στο χρόνο». 

     «Παρακίνηση ή παρώθηση δεν είναι συμπεριφορά αλλά είναι μια πολύπλοκη 

εσωτερική κατάσταση των ατόμων που δεν μπορεί να παρατηρηθεί απευθείας, αλλά 

επηρεάζει τη συμπεριφορά τους ………..είναι δηλαδή μια εσωτερική κατάσταση που 

ενεργοποιεί ή υποκινεί τα άτομα να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό» (Ζαβλανός, 2002).  

     Ο Κάντας (1993) επισημαίνει ότι « η πραγματική έννοια των κινήτρων δεν είναι 

‘‘κάνω κάποιον να κάνει κάτι’’ αλλά δημιουργώ τις συνθήκες που θα κάνουν κάποιον 

να θέλει να κάνει κάτι». Οι εκπαιδευτικοί που παρακινούνται στην εργασία τους 

συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα (Neves & Conboy, 

2001). 

      «Όταν μιλάμε για υποκίνηση εννοούμε: 1) αυτό που ενεργοποιεί την ανθρώπινη 

συμπεριφορά  2) αυτό που κατευθύνει ή διοχετεύει τέτοια συμπεριφορά και 3) αυτό 

που διατηρεί ή συντηρεί αυτή τη συμπεριφορά» (Δημητρίου, 1991). 

     «Η παρακίνηση θα μπορούσε να ορισθεί ως η εσωτερική διαδικασία ώθησης της 

συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τους στόχους, των οποίων η υλοποίηση έχει ως 

συνέπεια την ικανοποίηση των αναγκών του» (Μπουραντάς, 2002). 

     «Ο όρος υποκίνηση αναφέρεται στην ενέργεια, η οποία δημιουργεί και κατευθύνει 

τη συμπεριφορά μας και σχετίζεται με τις διάφορες επιλογές που κάνουμε σχετικά με 

συμπεριφορά και κατευθύνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Συμπεριφερόμαστε έτσι δηλαδή, γιατί έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες και θέλουμε να 

πετύχουμε την ικανοποίηση τους» (Μαυροβουνιώτης, 1996). 

     Τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός της παρακίνησης εμπλέκει 

μέσα του όρους,  όπως ανθρώπινη συμπεριφορά, αξίες, σκοπούς και στόχους, 

επαγγελματική ικανοποίηση, δράση, ανάγκες, κίνητρα. Όλοι αυτοί οι κοινοί 
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παράγοντες βρίσκονται σε μια διαδικασία αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ τους, η οποία οριοθετεί μια συγκεκριμένη διαδικασία παρακίνησης. Το μεγάλο 

στοίχημα για κάθε οργανισμό είναι να πετύχει να υπάρχει σύμπλευση ανάμεσα στους 

προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες  κάθε εργαζομένου με τους στόχους και σκοπούς 

του οργανισμού. Επίσης, θα πρέπει κάθε οργανισμός να μην δρα καταπιεστικά ως προς 

τους εργαζόμενους, αλλά να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο εργαζόμενος 

να παρακινηθεί εσωτερικά και να δράσει με τη θέλησή του και τότε αυτή του η δράση 

θα είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της οργάνωσης. 

 

1.2   ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

      H παρακίνηση και τα κίνητρα είναι βασικές έννοιες της διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού και της οργανωτικής συμπεριφοράς και απασχολούν αρκετά τις 

επιχειρήσεις. 

     Οι διάφορες θεωρίες παρακίνησης μελετούν το φαινόμενο της παρακίνησης, είτε 

προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα αίτια και τη φύση της παρακίνησης, δηλαδή εκείνα 

τα στοιχεία που οδηγούν στην ανάπτυξη του αισθήματος προθυμίας, είτε ερμηνεύοντας 

τη διαδικασία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται η παρακίνηση. 

Οι θεωρίες της παρακίνησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

1. Οι θεωρίες περιεχομένου – αναγκών, οι οποίες εστιάζουν στη φύση της 

παρακίνησης. Οι θεωρίες αυτές εξετάζουν ποιες είναι οι ανθρώπινες ανάγκες, 

πώς ιεραρχούνται και πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν. Οι 

θεωρίες περιεχομένου προσπαθούν να ερευνήσουν τι πραγματικά παρακινεί το 

άτομο, δηλαδή τους παράγοντες εκείνους που αποτελούν κίνητρα  προς μια 

θετική ή ακόμα και αρνητική συμπεριφορά . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

θεωρίες των: A. H. Maslow, Cl. Alderfer, F. Hertzberg και D. McClelland. 

Οι παραπάνω θεωρίες αποτελούν βασικό εργαλείο στην κατανόηση του 

περιεχομένου της παρακίνησης. Από την άλλη πλευρά όμως, το αδύνατο 

σημείο τους είναι ότι δεν αναλύουν επαρκώς τους παράγοντες παρακίνησης των 
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ατόμων στο εργασιακό τους περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν αυτούσιες στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. 

2. Οι θεωρίες διαδικασιών, οι οποίες επικεντρώνονται στις διαδικασίες που 

καθορίζουν την παρακίνηση στην εργασία με μια δυναμική. Αναζητούν τις 

αιτιώδεις σχέσεις στο πέρασμα του χρόνου και τα γεγονότα που επηρεάζουν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Κοινό στοιχείο στις θεωρίες 

διαδικασιών είναι η προσπάθεια να κατανοήσουν τη διαδικασία της σκέψης που 

καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς των εργαζομένων. Σε αυτή την κατηγορία 

των θεωριών παρακίνησης περιλαμβάνονται: η θεωρία των προσδοκιών του    

V. Vroom, το μοντέλο των Porter και Lawler, η θεωρία της ισότητας του J. 

Adams και η θεωρία του καθορισμού στόχων του Ε. Locke. 

     Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί και κάποιες ακόμα θεωρίες εξίσου σημαντικές, οι 

οποίες δεν εντάσσονται σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες όπως η θεωρία Χ και Y 

του Douglas McGregor. 

     Οι θεωρίες παρακίνησης, σύμφωνα με τον Παπάνη (2007), αναφορικά με την 

εργασία, έχουν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ερμηνευτικών μοντέλων απόδοσης 

των εργαζομένων, γιατί εστιάζουν στην εργασιακή αποτελεσματικότητα και στους 

παράγοντες που τη βελτιώνουν . Βέβαια, όπως θα διαπιστώσουμε και παρακάτω, καμιά 

θεωρία παρακίνησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσια διότι κάθε εργαζόμενος είναι 

μια διαφορετική προσωπικότητα που αντιδρά ξεχωριστά, συμπεριφέρεται με άλλους 

τρόπους και αποδίδει διαφορετικά αποτελέσματα.  

 

1.3   ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

1.3.1   Θεωρία Ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1964). 

 

     O Maslow κατατάσσει τις ανθρώπινες ανάγκες σε μια πυραμίδα με πέντε βαθμίδες. 

Βασική προϋπόθεση για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μιας ανώτερης βαθμίδας είναι η 

ικανοποίηση των αναγκών της κατώτερης βαθμίδας.  
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      Στην κατώτερη βαθμίδα βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες (physiological needs) 

ή ανάγκες επιβίωσης οι οποίες μας κρατάνε στη ζωή. Οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται 

μόνο με ένα μισθό. Στη δεύτερη βαθμίδα βρίσκονται οι ανάγκες ασφάλειας ( safety and 

security needs) που είναι  δημιουργήματα των συναισθημάτων αυτοσυντήρησης. Στην 

περίπτωση, αυτή μια μόνιμη θέση εργασίας με ασφάλιση, ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες.  

      Στην τρίτη βαθμίδα βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες (love and belonging) όπως 

η ένταξη σε κοινωνικές ομάδες, η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και φιλίας καθώς 

και η αναζήτηση της αγάπης.  

     Η επιθυμία  για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους (esteem). O κάθε 

άνθρωπος διακρίνεται από την έμφυτη τάση του για  αναγνώριση  του έργου του. Με 

αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιήσει την ανάγκη  για αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση. 

Το επίπεδο των αναγκών εκτίμησης και η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης ονομάζονται 

ανάγκες ανάπτυξης, οι οποίες επικεντρώνονται στην προσωπική ολοκλήρωση του 

ατόμου (Κάντας, 1993)  

     Στην ανώτερη βαθμίδα της πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης- 

αυτοολοκλήρωσης (self  actualization). Η ανάγκη αυτή έχει σχέση με το πώς βλέπει ο 

καθένας τον εαυτό του. Όταν κάποιο άτομο έχει φτάσει στην τελευταία βαθμίδα και 

έχει ικανοποιήσει όλες του τις ανάγκες, τότε έχει φθάσει στην τελειότητα βέβαια κάτω 

από τη δική του οπτική γωνία (Βλ. ΣΧΗΜΑ 1). 

     Επειδή οι κατώτερες βιολογικές, ανάγκες, ιδιαίτερα στις δυτικές χώρες έχουν 

ικανοποιηθεί, οι ανάγκες που μας παρακινούν είναι κυρίως οι ανάγκες για επιτυχία,  

εκτίμηση, σεβασμό και κύρος, για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση, για προσωπική 

ανάπτυξη, αυτονομία και αυτοπροσδιορισμό, για δημιουργία και  άσκηση επιρροής σε 

άλλους, για δύναμη-εξουσία, για κοινωνικές σχέσεις, για να κάνουμε πράξη τα όνειρα 

μας (Μπουραντάς, 2005). 
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Πηγή: Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:                                                                                    

http://www.mixanitouxronou.gr/wp-content/uploads/2015/10/Maslow-Pyramid.jpg (25/05/2017) 

 

Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, όπως υπογραμμίζει ο 

Μπουραντάς (2002), παρουσιάζει ορισμένα σημεία που είναι αμφιλεγόμενα και 

παρουσιάζουν κενά, όπως: α) Η  θεωρία αυτή δεν ερευνήθηκε πειραματικά αλλά 

στηρίχτηκε μόνο στην εμπειρία του Maslow β) Η βασική παραδοχή της θεωρίας ότι οι 

άνθρωποι επιθυμούν αυτό που πραγματικά χρειάζονται, γιατί η στέρηση κάποιας 

ανάγκης τούς υποδεικνύει αυτόματα τον τρόπο κάλυψής της, είναι λανθασμένη. Η 

στέρηση απλώς δημιουργεί δυσαρέσκεια και ανησυχία ποικίλης έντασης-όχι γνώση 

του τι πρέπει να γίνει γ) Η  θεωρία αδυνατεί να προτείνει έναν αξιόπιστο τρόπο για τη 

ΣΧΗΜΑ 1  

http://www.mixanitouxronou.gr/wp-content/uploads/2015/10/Maslow-Pyramid.jpg
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μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης ή κάλυψης μιας ανάγκης, δεδομένου ότι αυτές 

λειτουργούν υποσυνείδητα. Παρά τις ατέλειες της, η θεωρία του Maslow, θεωρείται το 

πρώτο βήμα για την μελέτη της παρακίνησης. 

1.3.2   Θεωρία των αναγκών ύπαρξης – δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων -  

ανάπτυξης (E. R. G) – C.D Alderfer (1969) 

 

     H θεωρία του Alderfer βασίζεται στη θεωρία του Maslow και αποτελεί εξέλιξή της. 

Ο Alderfer καταγράφει τρία είδη αναγκών (E.R.G – Existence – Relatedness– Growth) 

που οδηγούν στην παρακίνηση: 

 Οι ανάγκες ύπαρξης, δηλαδή οι ανάγκες επιβίωσης, οι βιολογικές και οι 

ανάγκες για ασφάλεια 

 Οι ανάγκες για την δημιουργία κοινωνικών  σχέσεων και φιλίας (κοινωνικές 

ανάγκες) 

 Οι ανάγκες ανάπτυξης, δηλαδή οι ανάγκες για αυτοεκτίμηση και 

αυτοπραγμάτωση  

     Σύμφωνα με τον Alderfer, ορισμένοι παράγοντες από το περιβάλλον εργασίας 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των εργαζομένων. Παράλληλα επισημαίνει 

ότι δεν είναι απαραίτητο να καλυφθεί μια ανάγκη κατώτερου επιπέδου για να 

ικανοποιήσει ο άνθρωπος ανάγκες υψηλότερου επιπέδου. Δηλαδή η μη πραγμάτωση 

των αναγκών ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε μια προσπάθεια ικανοποίησης των 

αναγκών κατώτερου επιπέδου όπως των κοινωνικών αναγκών. Επίσης πολλές φορές η 

συμπεριφορά του ανθρώπου μπορεί να διαμορφώνεται από ανάγκες διαφορετικών 

βαθμίδων.  

     Το αρνητικό σημείο της θεωρίας του Alderfer όπως και του Maslow είναι  ότι και 

οι δυο θεωρίες δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τη δυναμικότητα των ανθρώπινων 

αναγκών στο περιβάλλον εργασίας, οι οποίες βρίσκονται συνεχώς σε μια 

μεταβαλλόμενη και δυναμική κατάσταση (Κάντας, 1993). 
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1.3.3   Θεωρία των Δύο Παραγόντων (Herzberg, 1959) 

 

 Ο Herzberg (1959) ανάπτυξε τη θεωρία του στηριζόμενος στη θεωρία του 

Maslow. Η θεωρία αυτή όμως θεμελιώθηκε πάνω σε αποτελέσματα 

ερευνών. Ο  Frederick Herzberg υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα σύνολο 

αμοιβών, οι παράγοντες παρακίνησης (motivators), οι οποίοι επηρεάζουν 

την ικανοποίηση από την εργασία και ένα άλλο σύνολο αμοιβών, οι 

παράγοντες υγιεινής (hygiens), οι οποίοι επηρεάζουν τη δυσαρέσκεια ή τη 

μη ικανοποίηση από την εργασία. Οι παράγοντες υγιεινής δηλαδή είναι 

αντικίνητρα που δεν παρακινούν ουσιαστικά  τους εργαζόμενους αλλά η 

απουσία τους αποτελεί αιτία δυσαρέσκειας. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα 

παραγόντων, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την υποκίνηση. 

Εδώ αναφέρουμε το παράδειγμα ότι η χαμηλή αμοιβή προκαλεί 

δυσαρέσκεια αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι υψηλές αμοιβές θα παρακινήσουν 

τον εργαζόμενο ώστε να αποδώσει περισσότερο. 

     Ο Herzberg κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όταν οι παράγοντες παρακίνησης 

ενεργούν μαζί, αυξάνουν περισσότερο την ικανοποίηση από την εργασία παρά τη 

δυσαρέσκεια από την εργασία. Επίσης, οι παράγοντες υγιεινής, ενεργώντας μαζί 

επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυσαρέσκεια παρά την ικανοποίηση από την 

εργασία. Τα συμπεράσματα του Herzberg παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Παράγοντες παρακίνησης – Παράγοντες Υγιεινής τους Herzberg 

Ικανοποίηση (+) Δυσαρέσκεια (-) 

Παράγοντες παρακίνησης Παράγοντες υγιεινής  

Επίτευξη κάποιου στόχου  Διαπροσωπικές σχέσεις – υφιστάμενοι 

Αναγνώριση της προσπάθειας  Διαπροσωπικές σχέσεις- συνάδελφοι 

Εξέλιξη στην εργασία  Επίβλεψη 

Το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας  Πολιτική και Διοίκηση  
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Υπευθυνότητα   Συνθήκες εργασίας 

Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης  Προσωπική ζωή 

 Μισθός 

Πηγή: Montana J. Patrick, & Charnov H. Bruce: Μάνατζμεντ σ.303 

 

      Σύμφωνα με τον Herzberg, οι καθαρά παρωθητικές δυνάμεις και οι απλές 

παρωθητικές δυνάμεις δεν είναι δύο αντίθετες τάσεις αλλά κατά κάποιον τρόπο, η μια  

συμπληρώνει την άλλη. Η ειδοποιός διαφορά με την πρώτη ομάδα, των συνθηκών 

υγιεινής, είναι ότι τα άτομα «συνδέουν τα κίνητρα για την εργασία με τον ίδιο τους τον 

εαυτό και τη δυσαρέσκεια με τα χαρακτηριστικά του οργανισμού» (Ζαβλανός, 2002). 

     Συμπερασματικά, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να υπάρχουν στο περιβάλλον 

εργασίας, για να νοιώθει ο εργαζόμενος ικανοποιημένος και να έχει κίνητρα ώστε να 

παράγει έργο. 

 

1.3.4   Θεωρία των επίκτητων αναγκών – D. Mc Clelland (1953)  

 

     O Mc Clelland παρατηρώντας τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε διάφορες 

επιχειρήσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα έχουν συγκεκριμένες ανάγκες 

που υποκινούν τη συμπεριφορά τους και οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους (επίκτητες ανάγκες). Οι τρεις σημαντικότερες επίκτητες ανάγκες είναι: 

    α) Η ανάγκη για επίτευξη στόχων: η επιθυμία να πετύχει ένα άτομο κάτι πολύ 

δύσκολο, να φθάσει σε ύψιστο επίπεδο επιτυχίας, να διαχειριστεί πολύπλοκα έργα και 

να ξεπερνά τους υπόλοιπους. Τα άτομα αυτά δείχνουν πολύ ανταγωνιστική 

συμπεριφορά και επιδιώκουν να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Eπιπρόσθετα, τα 

άτομα αυτά παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό, όταν η εργασία χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό ατομικής ευθύνης και ανατροφοδότησης (Steers et al., 2004). 

     Μια επιβράβευση ή τουλάχιστον  επιβεβαίωση ότι η προσπάθεια ήταν επιτυχημένη 

οδηγεί στην επίτευξη αυτής της ανάγκης. Οι διευθυντές σε αυτή την περίπτωση που 

θέλουν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη των υφισταμένων τους, θα πρέπει να 
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τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους, να τους συγχαίρουν και να τους επιβραβεύουν, να 

δίνουν ρεαλιστικές οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου, να βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία μαζί τους και να δίνουν σε όλους τους εργαζόμενους ευκαιρίες για 

προαγωγή, αύξηση αμοιβών κ.λπ. 

    β) Η δημιουργία δεσμών: είναι η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν 

κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι παρακινούνται, όταν δουλεύουν 

σε ομάδες και συνεργάζονται με άλλα άτομα. Το κίνητρο στην συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν είναι η απόδοση αλλά η αποδοχή από την ομάδα. Η ανάγκη για τη            

«δημιουργία δεσμών» είναι επίκτητη υπογραμμίζει ο McClelland και είναι αποτέλεσμα 

της κοινωνικοποίησης του ατόμου. 

  γ) Η ανάγκη για κατάκτηση της εξουσίας: είναι η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να 

επηρεάζουν και να διαμορφώνουν τις συμπεριφορές άλλων ανθρώπων. Έτσι η επιθυμία  

για εξουσία παρακάμπτει την χρεία επίτευξης στόχων. 

     O McClelland υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις 

παραπάνω ανάγκες αλλά σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας. Όσον αφορά στους 

αποτελεσματικούς μάνατζερ, πρέπει να κατανοήσουν αυτή τη διαφορά ως προς το 

βαθμό ικανοποίησης των αναγκών ανάμεσα στους υφισταμένους τους. Επίσης, ο 

McClelland στην έρευνα του αυτή, η οποία διήρκησε πάνω από είκοσι χρόνια, 

κατέγραψε ότι τα άτομα που αισθάνονται την ανάγκη για επίτευξη στόχων πετυχαίνουν 

πολύ συχνά σε θέσεις εργασίας σχετικά με τις πωλήσεις και σε μεσαίου επιπέδου 

διοικητικές θέσεις. Όσον αφορά στα άτομα που αισθάνονται έντονα τη δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων, διαπίστωσε ότι πετυχαίνουν σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται 

με τον συντονισμό μεταξύ ατόμων και ομάδων. Αντιθέτως  τα άτομα που επιδιώκουν 

να ασκούν εξουσία είναι κατάλληλα για ανώτερες διευθυντικές θέσεις και τα 

καταφέρνουν σε θέματα προαγωγών και εξέλιξης (Μάρκοβιτς, 2002). 

 

1.4   ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

1.4.1   Θεωρία των προσδοκιών  Vroom (1964) 
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     Η θεωρία των προσδοκιών προτάθηκε από τον Victor Vroom το 1964. Ο Vroom 

υποστηρίζει ότι η παρακίνηση είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, 

υποκειμενική και ξεχωριστή για κάθε άτομο και επηρεάζεται από τις προσωπικές 

εμπειρίες του καθενός οι οποίες προκύπτουν από την εργασία του και το περιβάλλον 

του χώρου εργασίας του. Ο Vroom υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την τάση να 

αξιολογούν με ορθολογικό τρόπο τις διάφορες ενέργειές τους στο χώρο εργασίας (π.χ. 

να εργαστούν περισσότερο ) και τελικά επιλέγουν εκείνες τις συμπεριφορές και τις 

δράσεις που πιστεύουν ότι θα έχουν  πιο αποδοτικά αποτελέσματα (π.χ. προαγωγές)       

(Steers et.al, 2004). 

     Σύμφωνα με τον Vroom η παρακίνηση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό τριών 

παραγόντων:  

Παρακίνηση = Προσδοκία Ανταμοιβής x Αξία Ανταμοιβής x Προσδοκία Απόδοσης                                 

(Χατζηπαντελή, 1999). 

     Η Προσδοκία Ανταμοιβής είναι ο βαθμός στον οποίο αναμένει ένα άτομο να 

ανταμειφθεί, αν είναι αποδοτικός στην εργασία του. Το μέγεθος αυτό μπορεί να πάρει 

μόνο τις τιμές 0 και 1. Όταν πάρει την τιμή 0, σημαίνει ότι το άτομο δεν προσδοκά 

καθόλου να ανταμειφθεί - αν είναι αποδοτικό στην εργασία του – ενώ, όταν πάρει την 

τιμή 1, σημαίνει ότι το άτομο αναμένει να ανταμειφθεί - αν εκτελεί ικανοποιητικά την 

εργασία του -. 

     Ο παράγοντας Αξία Ανταμοιβής ορίζεται ως η σημασία που δίνει κάθε άτομο στην 

αναμενόμενη αμοιβή. Δηλαδή, ο παράγοντας αυτός δείχνει πόσο σημαντική είναι για 

κάποιον η αμοιβή στην εργασία του. 

     Τέλος, Προσδοκία της Απόδοσης είναι ο βαθμός στον οποίο αναμένει κάποιος να 

επιτύχει κάποιο στόχο - δηλαδή να είναι αποδοτικός- αν προσπαθήσει ικανοποιητικά. 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση , επειδή οι τρεις παράγοντες πολλαπλασιάζονται, αν 

ένας από αυτούς μειωθεί ή αυξηθεί ή μηδενιστεί, αντίστοιχα το γινόμενό τους - δηλαδή 

η παρακίνηση - θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ή θα μηδενιστεί. 
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     Καταλήγουμε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η παραπάνω σχέση θα μεγιστοποιηθεί, 

δηλαδή η παρακίνηση θα αυξηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό αν και οι τρεις μεταβλητές 

πάρουν τις μέγιστες τιμές τους. Αυτό απλά μεταφράζεται ότι η παρακίνηση ενός 

ατόμου θα είναι ισχυρότερη: α) αν το άτομο έχει αυξημένη πεποίθηση ότι  

καταβάλλοντας σοβαρές προσπάθειες, θα καταφέρει να γίνει αποδοτικό,  επομένως θα 

ανταμειφθεί για αυτό και  β) αν το άτομο έχει  αυξημένη πεποίθηση ότι  καταβάλλοντας  

συγκεκριμένη προσπάθεια θα επιτύχει συγκεκριμένη απόδοση.  

     Για να ισχύει η θεωρία του θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής και ευδιάκριτη σχέση 

ανάμεσα στην προσπάθεια, την απόδοση και την ανταμοιβή. Αυτό είναι το αδύνατο 

σημείο της θεωρίας του Vroom, επειδή τα μεγέθη αυτά δεν είναι ποσοτικά και δεν 

μπορούν να μετρηθούν. Επίσης η θεωρία του Vroom δεν μπορεί να δώσει πρακτικές 

λύσεις στα θέματα παρακίνησης των εργαζομένων και θεωρεί ότι κάθε άτομο κρίνει με 

πολύ ορθολογικό τρόπο την απόδοση του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις 

αυθόρμητες συναισθηματικές εξάρσεις του. Η θεωρία αυτή έχει περιορισμένη 

ερμηνεία και εκλογικεύει υπέρμετρα την διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία συχνά 

επηρεάζεται από ενορμήσεις συναισθηματικής φύσης (Παπάνης, 2007). 

 

1.4.2   Θεωρία των Porter W. Και Lawler E. (1968) 

 

     Οι Porter και Lawler επεξεργάστηκαν και εμπλούτισαν τη θεωρία του Vroom και 

παρουσίασαν ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο, το οποίο προσπαθεί να περιγράψει με ένα 

πιο διευρυμένο τρόπο την έννοια της παρακίνησης, αναγνωρίζοντας το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας του. Οι Porter και Lawler 

εξετάζουν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσπάθεια που καταβάλλει το 

άτομο, την απόδοση του, την ικανοποίηση αλλά και τον τρόπο που αυτές συνδέονται 

μεταξύ τους (Χατζηπαντελή, 1999). 

     Η αφετηρία των Porter και Lawler είναι οι δύο βασικές παραδοχές της θεωρίας των 

προσδοκιών, δηλαδή ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι καθορίζεται 

από την αξία που έχουν γι’ αυτούς οι προσφερόμενες ανταμοιβές και από την αντίληψη 
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τους για την πιθανότητα να λάβουν τις ανταμοιβές αυτές. Στη συνέχεια, καταγράφονται 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση.  

     Βλέπουμε ότι εκτός από την προσπάθεια, δηλαδή την παρακίνηση, η απόδοση 

καθορίζεται από την ικανότητα του εργαζομένου, την αντίληψη που έχει για το ρόλο 

του και τέλος από τα μέσα που του διατίθενται και από τον τρόπο οργάνωσης της 

εργασίας.  

     Έτσι ο κύκλος προσπάθεια, απόδοση, ικανοποίηση, προσπάθεια ολοκληρώνεται, 

ενισχύεται, και επαναλαμβάνεται σαν να έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα. 

    Οι ανταμοιβές, εφόσον θεωρούνται δίκαιες, προκαλούν την ικανοποίηση του 

εργαζομένου. Η θεωρία παρακίνησης των Porter και Lawler στηρίζεται στη βασική 

παραδοχή της θεωρίας των προσδοκιών ότι η προσπάθεια που καταβάλλει κάθε 

εργαζόμενος εξαρτάται από την αξία που δίνει στις προσφερόμενες ανταμοιβές και από 

την αντίληψή του για την πιθανότητα να λάβει αυτές τις ανταμοιβές. Σύμφωνα με τη 

θεωρία των  Porter και Lawler, οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του 

εργαζόμενου είναι η παρακίνηση, οι ικανότητές του, η προσδοκία της ανταμοιβής, η 

αντίληψη που έχει για το ρόλο του και τέλος από τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία 

οργανώνεται η εργασία του. Στη συνέχεια, η απόδοση οδηγεί στις εσωτερικές 

ανταμοιβές (ενδιαφέρον αντικείμενο, ανάληψη ευθυνών, δημιουργίας και προσωπικής 

ανάπτυξης) και στις εξωτερικές ανταμοιβές (χρηματικές παροχές, bonus, δυνατότητα 

ανέλιξης, ευνοϊκές συνθήκες εργασίας). Οι ανταμοιβές αυτές, εφόσον είναι δίκαιες, 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις του εργαζόμενου, τότε προκαλούν ικανοποίηση. Έτσι ο 

κύκλος παρακίνηση – απόδοση - ικανοποίηση κλείνει και επαναλαμβάνεται. 

     Στο μοντέλο των Porter και Lawler διαπιστώνουμε ότι η ικανοποίηση είναι 

αποτέλεσμα της απόδοσης και όχι βασική προϋπόθεσή της. Αυτό είναι και το βασικό 

σημείο διαφωνίας της με τις άλλες θεωρίες της παρακίνησης. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει και από τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών, γεγονός που αποδεικνύει την 

ισχύ της παραπάνω θεωρίας (Χατζηπαντελή, 1999). 
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1.4.3   Η θεωρία της στοχοθεσίας του Ε. LOCKE (1976)  

 

      Η θεωρία της στοχοθεσίας ή θεωρία καθορισμού του στόχου, διαφέρει από τη 

θεωρία της προσδοκίας γιατί θεωρεί ότι ο στόχος είναι βασικό στοιχείο  της 

διαδικασίας παρακίνησης και όχι η ανταμοιβή. Η θεωρία αυτή, η οποία αρχικά 

αναπτύχθηκε από τον Locke, υποστηρίζει ότι αυτό που παρακινεί τον εργαζόμενο προς 

μια αποδοτική συμπεριφορά είναι ο καθορισμός ελκυστικών στόχων. Τα άτομα 

γνωρίζουν τους στόχους τους και έτσι κατευθύνουν τις ενέργειές τους για να τους 

επιτύχουν . Ειδικότερα, όσο πιο σαφείς και δύσκολοι είναι οι στόχοι τόσο οι 

εργαζόμενοι παρακινούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί εστιάζουν τις προσπάθειες 

τους προς τη σωστή κατεύθυνση (Daft, 2009). 

      Οι Latham  και Locke,  μετά από εμπειρική έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στους στόχους και την απόδοση των 

εργαζομένων καθώς οι στόχοι βρίσκονται πιο κοντά στην πράξη από ότι οι ανάγκες και 

οι αξίες .Τα βασικότερα σημεία της θεωρίας των Latham και Locke είναι ότι: α) οι 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλότερη  απόδοση, όταν θέτουν υψηλότερους στόχους 

β) οι εργαζόμενοι πρέπει να βάζουν υψηλούς και δύσκολους στόχους παρά εύκολους 

και ασαφείς γ) η στοχοθεσία πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με την ανατροφοδότηση 

και την έγκαιρη πληροφόρηση ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων. 

     Επίσης οι Latham και Locke επισημαίνουν ότι η αποδοχή των στόχων αποτελεί 

προϋπόθεση για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι εργαζόμενοι δεν επηρεάζονται από το 

αν συμμετείχαν ή όχι στη διαδικασία καθορισμού των στόχων, αλλά δίνουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προσδοκία επίτευξης των στόχων και στην αξία τους. Οι 

χρηματικές αμοιβές επηρεάζουν τους εργαζόμενους στο να βάζουν υψηλότερους και 

πιο συγκεκριμένους στόχους και να τους αποδέχονται πιο εύκολα. 

     Η θεωρία της στοχοθεσίας έρχεται σε αντίθεση με τις θεωρίες των προσδοκιών, η 

οποία υποστηρίζει ότι όσο πιο εύκολοι είναι οι στόχοι τόσο πιο πολύ αποδίδουν οι 

εργαζόμενοι. Η διαφορά αυτή αντισταθμίζεται με κάποιες έρευνες οι οποίες 

επισημαίνουν ότι η θεωρία της στοχοθεσίας αναφέρεται σε ομάδες, ενώ η θεωρία των 

προσδοκιών αναφέρεται στα μέλη της ίδιας ομάδας.  
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1.5   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – McGREGOR (1960) 

 

     Η θεωρία παρακίνησης McGregor  συνδέεται σε ένα μεγάλο μέρος της με θεωρίες 

και μοντέλα πρακτικής της ηγεσίας. Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή συνδυάζεται με τις 

βασικές κατηγορίες ηγεσίας οι οποίες, όπως υποστηρίζει και ο Μπουραντάς (2002), 

αναφέρονται σε δύο στυλ: το αυταρχικό και το δημοκρατικό. Ο McGregor 

δημιούργησε τη θεωρία Χ και Υ. Στη θεωρία Χ ανήκουν οι παράγοντες Υγιεινής               

(hygiene) και στη θεωρία Υ οι παράγοντες παρακίνησης (motivators) (Βλ .ΠΙΝΑΚΑΒ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Θεωρία Χ και Θεωρία Υ του McGregor 

ΘΕΩΡΙΑ Χ ΘΕΩΡΙΑ Υ 

Τα άτομα από τη φύση τους είναι 

φυγόπονα και θέλουν πίεση  

Η εργασία είναι φυσική και παιγνιώδης 

Έχουν μικρή δημιουργική ικανότητα  Ο έλεγχος και η απειλή δεν είναι 

απαραίτητα. 

Θέλουν να ικανοποιούν μόνο τις ανάγκες 

ασφάλειας και τις φυσιολογικές 

Η δημιουργική ικανότητα υπάρχει σε 

πολλά άτομα 

Απαιτείται στενή επίβλεψη στην εργασία Η παρώθηση παίζει ρόλο για υψηλότερα 

επίπεδα  

 Αν υπάρχει κατάλληλη παρακίνηση, 

μπορούν να ωφεληθούν όλες οι 

διαβαθμίσεις. 

 

     Οι ηγέτες, που υιοθετούν τη θεωρία Χ, θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν 

φιλοδοξία, έχουν ελάχιστες ικανότητες για επίλυση προβλημάτων , θέλουν να 

αποφύγουν τις ευθύνες και ότι βλέπουν την εργασία τους μη ικανοποιητική. Ακόμα 

θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι γίνονται αποδοτικοί, μόνο όταν ελέγχονται αυστηρά. Από 

την άλλη, όσοι υιοθετούν τη θεωρία Υ πιστεύουν ότι η εργασία είναι φυσική, ο 
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εργαζόμενος διαθέτει ικανότητα δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και πρέπει να 

έχει τον έλεγχο της δουλειάς του. 

     Ο ΜcGregor υποστηρίζει ότι η διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει τη θεωρία Υ. 

Επισημαίνει λοιπόν ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, οι 

εργασίες που απαιτούν υπευθυνότητα και πρόκληση και οι καλές εργασιακές σχέσεις 

αποτελούν τις κατάλληλες τεχνικές για την αύξηση της παρακίνησης των εργαζομένων. 

     Συμπερασματικά, για την παρακίνηση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

μπορούμε να πούμε ότι αυτό που  τις προσδιορίζει και τις επηρεάζει δεν είναι οι 

περιορισμοί της ανθρώπινης φύσης αλλά η ανικανότητα των διοικητικών στελεχών να 

ανακαλύπτουν τρόπους και μεθόδους χρησιμοποίησης των πραγματικών ικανοτήτων 

των υφισταμένων τους (Ζαβλάνος, 1998).  

 

1.6   ΖHTHMATA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

     Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι θεωρίες παρακίνησης στην καταγραφή 

και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξακολουθούν να μην μπορούν να 

ερμηνεύσουν πλήρως και πολύ περισσότερο να  προβλέψουν τους μηχανισμούς 

σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα   οφείλεται σε εγγενή προβλήματα των θεωριών. 

      Ίσως ένα πρόβλημα των θεωριών είναι ότι αυτές είναι ορθολογικές, ενώ οι 

άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται πάντα με τη λογική. 

     Με άλλα λόγια, οι θεωρίες υποθέτουν ότι τα άτομα κάνουν λογικές σκέψεις, 

υπολογισμούς και λαμβάνουν συνειδητά αποφάσεις, ενώ στην πραγματικότητα πολλές 

φορές η συνήθεια είναι αυτή που διαμορφώνει την καθημερινή συμπεριφορά. 

      Ακόμη πολλές φορές τα άτομα συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο που φαίνεται 

ότι αντιβαίνει στα συμφέροντά τους, είτε γιατί οι προσωπικές τους αξίες είναι 

διαφορετικές, είτε γιατί οι επιθυμίες  τους είναι πιο πολύπλοκες και νοιώθουν την 

ανάγκη να αισθάνονται  ικανοί και ότι ελέγχουν την κατάσταση, είτε ακόμα γιατί 
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υπάρχει η «δέσμευση συμπεριφοράς», δηλαδή αυτό που περιμένουν οι άλλοι από 

κάποιον να κάνει. 

     Αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα στις θεωρίες παρακίνησης είναι ότι ο εμπειρικός 

τους έλεγχος είναι σύνθετος και γίνεται πολύ δύσκολα . 

     Η παρακίνηση όμως, δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη. Τα αποτελέσματα της 

διαφαίνονται από τη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, 

με αποτέλεσμα η ακρίβεια των «μετρήσεων» να είναι πάντα αμφισβητήσιμη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

 2.1.   ΚΙΝΗΤΡΑ  

 

     Η παρακίνηση των εργαζομένων έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση και τα κίνητρα. Παρόλο που οι όροι επαγγελματική ικανοποίηση, 

παρακίνηση, κίνητρα δεν ταυτίζονται αναμεταξύ τους, ωστόσο οι όροι αυτοί 

συνδέονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Statt (1994), τα κίνητρα ορίζονται σαν ένας 

γενικό όρος για κάθε  ψυχολογική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

ανάγκης και τη διαμόρφωση εκείνης της συμπεριφοράς που οδηγεί στην ικανοποίησή 

της. 

     Τα  κίνητρα διακρίνονται σε εσωτερικά και σε εξωτερικά. Εξωτερικά κίνητρα είναι 

αυτά που δραστηριοποιούν το άτομο εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων όπως τα 

χρήματα, η αύξηση των αμοιβών, οι προαγωγές, το κύρος και η κοινωνική θέση. 

Εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά που προκαλούν στο άτομο αισθήματα ολοκλήρωσης και 

βαθιάς ικανοποίησης χωρίς να υπάρχει εξωτερική αμοιβή, όπως η αναγνώριση και η 

επιβράβευση των προσπαθειών του (Καψάλης, 2006). 

  

2.2    ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

     Η παρακίνηση στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα σύνολο ατομικών, αλλά και 

εξωτερικών δυνάμεων, το οποίο παράγει εργασιακή συμπεριφορά. Ο τύπος, η 
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κατεύθυνση, η ένταση και η διάρκεια της συμπεριφοράς καθορίζεται από αυτές τις 

δυνάμεις. Επομένως, η παρακίνηση αποτελείται από όλες εκείνες τις δυνάμεις που 

στοχεύουν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού, μέσω της 

επίτευξης των στόχων του οργανισμού (Δαφνομήλη & Κοντοπόδη, 2010 · Κουτούζης, 

1999 · Μπουραντάς, 2002). 

      Οι παράγοντες παρακίνησης μπορεί να αλλάζουν σε διαφορετικές φάσεις της ζωής 

του ανθρώπου (στην αρχή της εργασίας του, στην περίοδο που δημιουργεί οικογένεια, 

στην ωριμότητα, στο ζενίθ της καριέρας του, λίγο πριν τη συνταξιοδότηση). Οι 

Montana και Charnov (2002) μετά από μακροχρόνιες έρευνες διαπίστωσαν ότι οι 

αλλαγές στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου επηρεάζουν και τους παράγοντες που τους 

υποκινούν. Πάντως, οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ομοιότητες 

στην κατάταξη των παραγόντων παρακίνησης που οι άνθρωποι θεωρούν πιο 

σημαντικούς για αυτούς. Συγκεκριμένα οι κυριότεροι παράγοντες παρακίνησης είναι : 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. 

 Ο σεβασμός της προσωπικότητας των εργαζομένων.  

 Η σταθερότητα της εργασίας και η εργασιακή εξασφάλιση η οποία δημιουργεί 

στους εργαζόμενους αίσθημα ασφάλειας και μονιμότητας. 

 Οι ευκαιρίες προαγωγής και προσωπικής ανέλιξης.   

 Η δημιουργία, βελτίωση και διατήρηση ευνοϊκού εργασιακού κλίματος . 

 Η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός καθηκόντων ως προς το περιεχόμενο της 

εργασίας , ώστε να αποφεύγεται η μονοτονία.  

 Η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού 

που θα οδηγήσουν στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων και ικανοτήτων. 

 Η αναγνώριση και η εκτίμηση των προσπαθειών των εργαζομένων και η 

επιβράβευσή τους. 

 Η δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο τη συνεργασία, την υποστήριξη και 

την αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων για ό,τι σχετίζεται με την εργασία 

τους. 

 Η αποσαφήνιση των στόχων του οργανισμού και ο καθορισμός του ρόλου και 

των ευθυνών των εργαζομένων. 

 Η αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων  
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 Οι κατάλληλες , ασφαλείς και ευχάριστες συνθήκες εργασίας.   

     Βέβαια, ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες παρακίνησης δεν θα πρέπει να 

παραλειφθεί και ο οικονομικός παράγοντας. Μπορεί βέβαια το χρήμα να κάνει τους 

ανθρώπους να εργάζονται, δεν τους κάνει όμως κατ΄ανάγκη να εργάζονται  αποδοτικά, 

με προθυμία και ζήλο (Montana & Charnov, 2002). 

2.3   ΤΡΟΠΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

     Η παρακίνηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη που ωθεί το  άτομο σε συγκεκριμένη 

συμπεριφορά με στόχο να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του ή να πετύχει κάποιο στόχο 

που έχει θέσει. Η παρακίνηση εξαρτάται από παράγοντες όπως η ανθρώπινη 

συμπεριφορά, τα κίνητρα, οι ανάγκες, η δράση, οι στόχοι και η ικανοποίηση. Οι 

κυριότεροι τρόποι – τεχνικές παρακίνησης είναι οι παρακάτω : 

2.3.1   Προγράμματα επιμόρφωσης- εκπαίδευσης. 

 

     Πέρα από τη γενική μόρφωση που οφείλει να εξασφαλίζει κάθε εργαζόμενος, πρέπει 

μέσα στον οργανισμό να εξειδικεύεται στην εργασία του. Μόνο σε αυτήν την 

περίπτωση δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή 

του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα στον οργανισμό και έξω από αυτόν με επιμορφωτικά 

σεμινάρια, με την παροχή οδηγιών για την εκτελούμενη εργασία, με τη συνεχή 

ενημέρωση για την εξέλιξη των μεθόδων τεχνολογίας. Επομένως και στον τομέα της 

εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα βασικό παράγοντα 

παρακίνησής τους. Εκτός από τα προγράμματα σπουδών βασικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών που γίνονται στο πανεπιστήμιο, τα διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης, σεμινάρια (μεθοδολογία, εκπαιδευτικές τεχνικές, πρακτικά ζητήματα 

της εκπαίδευσης), ευνοούν τους εκπαιδευτικούς να επαναδιαπραγματεύονται τις 

απόψεις τους και τις πρακτικές τους και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη τους. Τα σεμινάρια πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με την παροχή οδηγιών για τη διδασκαλία, με την εκμάθηση τρόπων καλής 

συμπεριφοράς στους χώρους του σχολείου, με τη συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη 
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των μεθόδων τεχνολογίας. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να προχωρήσει και στα ανώτερα 

κλιμάκια της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

2.3.2.   Επιβράβευση προσπαθειών   

 

     Όλα τα άτομα θέλουν να αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους και να επιδοκιμάζεται 

η επιτυχία τους. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι είναι χρήσιμοι για την επιχείρηση  

και δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά είναι ένα ισχυρό κίνητρο παρακίνησης για τον κάθε εργαζόμενο. Η 

επιλογή της πιο αποτελεσματικής μεθόδου επιβράβευσης και ικανοποίησης των 

αναγκών των εργαζομένων είναι αναγκαία για την βελτίωση της αποδοτικότητας 

τους. 

 

2.3.3   Αξιολόγηση     

 

     Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο για την παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί η 

αξιολόγηση. Με τη χρήση περιοδικών αξιολογήσεων, τα διοικητικά στελέχη έχουν μια 

ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την απόδοση και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

τους. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους παρακινούνται να είναι 

αποτελεσματικότεροι λόγω της αξιολόγησης από την οποία κρίνεται και η τυχόν 

προαγωγή τους. Βασική προϋπόθεση αυτής της διαδικασίας είναι η αντικειμενικότητα 

και η σωστή κρίση των αξιολογητών.  

      Στον τομέα της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση προσπάθησε να εφαρμοστεί με το νόμο 

3848/2010. Η εφαρμογή της αξιολόγησης συνάντησε οξύτατες αντιδράσεις και 

κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Τελικά ο 

πρόσφατος νόμος καταργεί την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την 

αυτοαξιολόγηση των σχολείων (Π.Δ. 152/13 και τα άρθρα 7,8,9 του ν.4024/11 καθώς 

και σχετικά άρθρα του ν. 3848/10 και ορισμένα άρθρα του ν.4142/13).  

Πηγές : ΥΠΕΘ (2017) 

2.3.4   Οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας  
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     Όλοι οι εργαζόμενοι, επομένως και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να διαθέτουν τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα όπως  

ηλεκτρονικούς υπολογιστές , για να μπορούν να λειτουργήσουν. Ένα ευρύχωρο, 

καθαρό και άνετο περιβάλλον εργασίας βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται 

περήφανοι για το σχολείο τους . Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται σύγχυση και 

δυσαρέσκεια. Επιπρόσθετα όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, δεν έχουν τα 

απαραίτητα μέσα για να εκτελέσουν την εργασία τους. Έτσι απογοητεύονται και 

παύουν να εμπιστεύονται τη διοίκηση.  

 

2.3.5. Παρότρυνση των εργαζομένων σε σύμπνοια και ομαδική εργασία  

 

     Ο φορέας, για να μπορεί να καθοδηγήσει τους εργαζόμενους προς το συμφέρον του 

και να επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα σε όλο το εύρος της πολιτικής του, πρέπει να 

εξασφαλίζει την ομόνοια, τη συμφιλίωση και την πλήρη συνεργασία όλων. Βασική 

προϋπόθεση, για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη σύμπνοια και συνεργασία του 

προσωπικού, είναι η δημοκρατική και η σωστή μεταχείριση του υπαλλήλου από όλους 

τους ανωτέρους και σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας και τους χώρους εργασίας. 

 

2.4   Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ          

           ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

      Όπως σε κάθε οργανισμό έτσι και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης,  η 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

επίτευξη των παραγωγικών στόχων της. Η διαχείριση του προσωπικού τής 

εκπαίδευσης αφορά στην επιλογή των εκπαιδευτικών , στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και στη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών εργασίας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

     Τα στελέχη των οργανισμών- επιχειρήσεων είναι υπεύθυνα για την παρακίνηση των 

υφισταμένων τους. Πρέπει να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και να ακολουθούν 

μια σειρά από ενέργειες, ώστε να τους ενεργοποιήσουν και με την παροχή των 
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κατάλληλων κινήτρων, να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους (Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντάς, 2003).  

      Το σχολείο δεν έχει τα χαρακτηριστικά της τυπικής επιχείρησης ή του τυπικού 

οργανισμού. Τα προϊόντα αυτού του οργανισμού είναι οι άνθρωποι. Ένας διευθυντής 

σχολείου πρέπει να διαχειριστεί προσωπικότητες. Η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού δεν αποσκοπεί στην εκμετάλλευση , αλλά στη συνεργασία με  άτομα που 

στόχο έχουν την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ορθή εφαρμογή των θεωριών διοίκησης. Επιπλέον, ο διευθυντής 

του σχολείου πρέπει να  αντιληφθεί την αξία της συνεχούς αυτοβελτίωσης του ώστε να 

διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Η αποτελεσματικότητα της σχολικής διοίκησης 

στηρίζεται στο ηγετικό στυλ που υιοθετεί ο διευθυντής .         

      Ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτός  με τη συμπεριφορά του 

και τη δράση του  έχει αντίκτυπο σε πολλές κατευθύνσεις πρωτίστως στους μαθητές 

και στους εκπαιδευτικούς και κατά δεύτερο λόγο στους γονείς και στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

επωμίζονται το ρόλο του δημόσιου υπαλλήλου αλλά και του λειτουργού παράλληλα. 

Η θέση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού βάλλεται από πολλές πλευρές όπως (μείωση 

μισθών , εργασιακή ανασφάλεια , πρόσθετος εργασιακός φόρτος ). Επομένως, τα 

διοικητικά στελέχη θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν την ανάγκη της 

παρακίνησης και της ικανοποίησης των εργαζομένων δεδομένου ότι η ανάπτυξη ενός 

οργανισμού εξαρτάται από το βαθμό προδιάθεσης των ατόμων για εργασία. 

      Όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2007), ο ρόλος του διευθυντή στις σχολικές μονάδες είναι 

κεφαλαιώδης γιατί λόγω θέσης βρίσκεται ανάμεσα στα ανώτερα διοικητικά στελέχη  

του εκπαιδευτικού συστήματος και τους υφισταμένους. Κάθε πρόγραμμα  

εκπαιδευτικής πολιτικής που δημιουργείται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και πρέπει 

να εφαρμοστεί στις σχολικές μονάδες,  θα πρέπει να περάσει από τη σχολική 

διεύθυνση. Κατά συνέπεια, το άτομο που ασκεί ηγεσία στην σχολική μονάδα πρέπει 

να χειρίζεται αποτελεσματικά τον ανθρώπινο παράγοντα για να επιτευχθούν οι 

επιθυμητοί στόχοι. 
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     Ο Πασιαρδής (2004) υποστηρίζει ότι ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα 

είναι να : 

 Δημιουργεί θετικό και συνεργατικό κλίμα  

 Παρακινεί το εκπαιδευτικό προσωπικό  

 Προάγει αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας  

 Επιλύει συγκρούσεις 

 Ωθεί τους υφισταμένους του να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης 

     Ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός στη δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στη διαμόρφωση της 

κουλτούρας του σχολείου. Ο διευθυντής είναι αυτός ο οποίος με τη στάση του θα 

παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι πιο αποδοτικοί. 

     Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τις μορφές ηγεσίας έχουν δείξει ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση της παρακίνησης και της ασκούμενης μορφής ηγεσίας. Οι 

εργαζόμενοι τείνουν να είναι χαρούμενοι και πρόθυμοι να εργαστούν  περισσότερο, 

μόνο αν  η συμπεριφορά και γενικότερα το προφίλ  ηγεσίας που υιοθετούνται από τον  

προϊστάμενό τους, είναι αποδεκτά από τους ίδιους (Hwa, 2008·Yosof, 2011). 

       Επίσης,  οι σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί που θα  παροτρύνουν την επίδειξη και την 

αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και θα  κατανοήσουν  τις ανάγκες τους, 

προχωρώντας με τον τρόπο αυτό στην από κοινού λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, 

σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η δυνατότητά τους να προσαρμόζονται στις προκλήσεις 

της εποχής, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και επιδεικνύοντας όχι μόνο χαρισματική προσωπικότητα, αλλά  κυρίως,  

ομαδικό πνεύμα (Sergiovanni , 2001).  

     Συμπληρωματικά, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει αξιοποιούν τις 

δεξιότητες και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, από 

τη στιγμή άλλωστε που όλοι τους αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και της μαθησιακής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 

κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενισχύονται η ικανοποίηση, η  αυτονομία και 
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παρέχονται κίνητρα για την ενεργό δραστηριοποίηση όλων και την ικανοποίηση των 

ατομικών στόχων που  συμβαδίζουν με τους στόχους και τη φιλοσοφία της σχολικής 

μονάδας. 

      Επιπρόσθετα, η σύγχρονη σχολική ηγεσία καλείται να αξιοποιήσει τις 

απαιτούμενες πρακτικές και πολιτικές προκειμένου να προωθήσει τα απαιτούμενα 

κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, να διαμορφώσει την κουλτούρα του σχολείου και να 

προσαρμόσει το κλίμα της σχολικής μονάδας στους στόχους της. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο όρος ηγεσία αναφέρεται στην  «επίδραση που ασκεί ένα άτομο πάνω 

στα υπόλοιπα άτομα της ομάδας ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος» ( Κατσαρός , 

2008).  

       Συμπερασματικά,  θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη 

στο σχολείο είναι καθοριστικός, γι΄αυτό είναι σαφής η επιθυμία για επιλογή ικανών 

και αποτελεσματικών διευθυντών που θα ενισχύσουν την ομαδικότητα, θα διαθέτουν 

αίσθημα ευθύνης, διοικητική και οργανωτική ικανότητα καθώς η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η διοικητική ικανότητα του διευθυντή επηρεάζει την άσκηση 

του εκπαιδευτικού τους έργου. 

     O διευθυντής μπορεί να επηρεάσει την παρακίνηση των εκπαιδευτικών καθώς είναι 

σε θέση να τους μεταφέρει σεβασμό, εκτίμηση και να τους δώσει αξία αναφορικά με 

το έργο τους στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να παρακινηθούν 

περισσότερο όταν αισθάνονται ότι οι διευθυντές τούς υπολογίζουν και τούς 

υποστηρίζουν, σε αντίθεση με ηγέτες που είναι αδιάφοροι ή επικριτικοί ( Υukl, 1971). 

     O ρόλος των διευθυντικών στελεχών είναι σημαντικός στην παρακίνηση και 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ρόλο των 

διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση όσον αφορά στην παρακίνηση και στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι εξωγενείς ( Αναστασίου, 2011). Αυτοί είναι : α) 

το συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου όπου  οι εκπαιδευτικοί εκτελούν απλώς το 

καθήκον τους κάτω από ένα κεντρικό σύστημα διοίκησης, β) το αναλυτικό πρόγραμμα 

μαθημάτων που διαμορφώνεται από την κεντρική διοίκηση και δεν αφήνει περιθώρια 

αυτονομίας και επιλογής στους εκπαιδευτικούς γ) ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος 

των κινήτρων, αφού δε λειτουργεί ένα σύστημα που να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, 
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δεν υπάρχει σύνδεση της προσπάθειας με  την απόδοση και την αμοιβή ( Σαΐτης, 

2002α), δ) ή με την αναγνώριση της θέσης του εκπαιδευτικού από την κοινωνία. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι δεν αναγνωρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών από το 

κοινωνικό σύνολο ( Ξωχέλλης, 1990). 

 

 

2.5  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

2.5.1 Διεθνής επισκόπηση  

 

             Τα τελευταία 30 χρόνια καταβάλλεται μια εξαιρετική προσπάθεια ως προς τη 

μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης , των κινήτρων και της παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Eliophotou – Menon, 

Papanastasiou & Zempylas , 2008) . 

     Σύμφωνα με τους Alam και  Farid (2011) , η παρακίνηση και τα κίνητρα των 

εκπαιδευτικών εξαρτώνται από τους παρακάτω παράγοντες όπως : α) προσωπικοί  / 

κοινωνικοί   β) το περιβάλλον στην τάξη γ) η  κοινωνικοοικονομική κατάσταση δ) 

συμπεριφορά των μαθητών ε) το άγχος εξετάσεων  στ) οι αμοιβές ζ) η αυτοπεποίθηση  

και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Επίσης,  οι Schieb και  Karabenick (2011) , 

στις έρευνες τους για την παρακίνηση και επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αναφέρουν πως η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών,  οι 

αμοιβές , η απομόνωση των δασκάλων, η συμπεριφορά και η στάση της σχολικής 

ηγεσίας, η εκπαιδευτική πολιτική , η συνεργασία , οι πεποιθήσεις και οι στάσεις , η 

αυτονομία , επηρεάζουν και διαφοροποιούν  την παρακίνηση . 

     Επιπρόσθετα, οι παγκόσμιες  και συνεχείς μεταβολές σε συνδυασμό με την  

μακρόχρονη  οικονομική κρίση, επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζόμενους με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες και να μην φτάνουν 

στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και έτσι συσσωρεύονται οι εκκρεμότητες 

και προκαλούνται συγκρούσεις ( Φίσερ & Σάρπ, 2002).   
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     Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς έρευνες, οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι ο σεβασμός, η αίσθηση της επίτευξης 

και η αναγνώριση (Eyal & Roth, 2010). 

     Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών βασίζεται στην ελευθερία να δοκιμάζουν νέες 

ιδέες και πρακτικές , να αναλαμβάνουν και να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα  

ευθύνης σε θέματα σχετικά  με τη δουλειά τους και όχι με στόχο την αύξηση των 

απολαβών  τους. (Bishay, 1996). Παρόλο που η παρακίνηση των εκπαιδευτικών είναι 

θέμα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

     Σύμφωνα με την Evans ( 2000 ) , κάθε άτομο αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις 

έννοιες παρακίνηση, ηθικό, κίνητρα και επαγγελματική ικανοποίηση, γιατί υπάρχει η 

έννοια της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας. Κάθε εκπαιδευτικός έχει 

διαφορετικές εμπειρίες, βιώματα, αξίες και απόψεις. Έτσι, βιώνει και αντιλαμβάνεται 

με διαφορετικούς τρόπους  την παρακίνηση και την επαγγελματική ικανοποίηση. 

       Σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν οι Dr. Muhammad Tayyab Alam και Ms. 

Sabeen Farid σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη πόλη του Rawalpindi 

το 2010, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα : οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ήταν 

ικανοποιημένοι από τις οικονομικές τους απολαβές και βγήκε το συμπέρασμα ότι οι 

χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη διδασκαλία τους. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένοι από την οικονομική τους κατάσταση 

και  θα ήθελαν να αναβαθμίσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά δεν μπορούσαν να τα 

καταφέρουν. Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν περισσότερες 

ικανότητες και προσόντα από τους άλλους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα .                                      

      Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθητές είναι 

υπεύθυνοι για τη χαμηλή επίδοσή τους και όχι αυτοί. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς 

βλέπουν θετικά την άποψη να τους δίνονται έξτρα αμοιβές και έπαινοι, όταν 

παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα. Στην παραπάνω έρευνα καταδεικνύεται ότι οι 

κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση είναι : α)οι  αποδοχές  β)  το 

οικονομικό  κύρος γ) η κοινωνική  θέση δ) η αυτοπεποίθηση ε) τα κίνητρα και οι 

αμοιβές όταν είναι αποδοτικοί. Στην ίδια  έρευνα οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι για 
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την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη είναι απαραίτητη η συνεχής 

επιμόρφωση  τόσο σε επίπεδο γνωστικού αντικειμένου όσο και σε επίπεδο μεθόδων 

διδασκαλίας και διδακτικών πρακτικών. 

 

2.5.2  Ελληνική επισκόπηση  

  

     Η παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων στη δημόσια εκπαίδευση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτής ( Σαΐτης, 200α).   

    Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν μικρό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους 

σε σχέση με τους Ευρωπαίους και αυτό σχετίζεται τόσο με τις ευκαιρίες ανέλιξής τους 

όσο και με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και από την επιλογή 

των διευθυντικών στελεχών ( Καμπουρίδης, 2002). Μελέτες μάλιστα  έδειξαν ότι οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν τα απαιτούμενα κίνητρα για την εργασία τους και 

κυρίως έχουν χαμηλές αμοιβές (Καβούρη, 1999). Επιπλέον, από έρευνες έχει 

διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το έργο τους δεν αναγνωρίζεται από το 

κοινωνικό σύνολο καθώς και ότι έχουν μικρά περιθώρια αυτενέργειας και ανάληψης 

πρωτοβουλιών ( Ξωχέλλης, 1991). 

      Ο Μανωλόπουλος (2008) σε μια έρευνά του στην οποία συμμετείχαν 454 

υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, καταδεικνύει ότι ένας συνδυασμός εσωτερικών και 

εξωτερικών ανταμοιβών παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνησή τους. Με άλλα 

λόγια, αν και οι οικονομικές ανταμοιβές αποτελούν ισχυρή παρακινητική δύναμη, 

εσωτερικά κίνητρα όπως η δημιουργική εργασία , η αναγνώριση και η αυτονομία στην 

εργασία φαίνεται να συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης .  

         Επίσης, οι ατομικές ικανότητες αλλά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

καθορίζουν την παρακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αξιοσημείωτο  εύρημα της 

παραπάνω έρευνας είναι το συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακές 

σπουδές και με προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα τείνουν να παρακινούνται 

περισσότερο από τις οικονομικές ανταμοιβές. 

     Ο Γοροζίδης (2009) ερευνώντας την παρακίνηση και την ικανοποίηση  

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, κατέληξε στα συμπεράσματα ότι το φύλο, η ηλικία, 
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το επίπεδο σπουδών, τα χρόνια προϋπηρεσίας, δηλαδή τα δημογραφικά στοιχεία, 

επηρεάζουν ελάχιστα την παρακίνηση και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Από 

αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διάφορες καταστάσεις που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι κοινές για όλους, ανεξάρτητες από τις ατομικές διαφορές του 

καθενός . 

    Σε μια έρευνα της Γραμματικού (2010), μελετώνται οι παράγοντες που συνδέονται 

με την ικανοποίηση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και συμβάλλουν στην ποιότητα της επαγγελματικής ζωής τους. Με βάση 

τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους, αλλά, ως προς μερικές πτυχές των 

επαγγελματικών συνθηκών που βιώνουν στο σχολείο, όπως είναι η αξιολόγηση, οι 

ευκαιρίες διαρκούς επιμόρφωσής τους και εξέλιξής τους είναι δυσαρεστημένοι. 

    Ο Δήμου (2011) σε μια πρόσφατη έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Αθηνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρακίνηση και η  

επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους εξής 

παράγοντες: τη δημιουργία ευχάριστου σχολικού κλίματος, την καταξίωση του 

εκπαιδευτικού, την ενθάρρυνση για εφαρμογή καινοτομιών, τις κατάλληλες κτιριακές 

υποδομές, την ενίσχυση της συναδελφικότητας και την αξιοποίηση των ικανοτήτων 

του εκπαιδευτικού. 

     Όπως επισημαίνει η  Κωντανά (2011), στη διπλωματική της εργασία σχετικά με 

τους παράγοντες παρακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων, τα σημαντικότερα κίνητρα 

για μια αποδοτική εργασία αποτελούν η ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και πράξης, οι 

καλές σχέσεις συνεργασίας, η προσωπική ανάπτυξη, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ο 

μισθός, η μονιμότητα και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 

      Η Αναστασίου Σοφία (2011) διεξήγαγε έρευνα σε σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. Τα θέματα που διερευνήθηκαν αφορούσαν στην επιλογή 

προσωπικού, στην επιμόρφωση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στην παρακίνηση και 
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επαγγελματική ικανοποίηση, στην αξιολόγηση, στην υγιεινή και ασφάλεια καθώς και 

στην επιλογή και στα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών. 

      Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι από   

επάγγελμα τους, θεωρούν την εργασία τους ενδιαφέρουσα, δεν είναι όμως 

ικανοποιημένοι, γιατί έχουν περιορισμένη ελευθερία και περιθώρια πρωτοβουλιών. 

Αντίθετα όσοι δήλωσαν ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι ήταν λόγω μειωμένων 

ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης ή δυνατότητας επίτευξης των στόχων και των 

προσδοκιών τους. Επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη  ότι η επιλογή 

των διευθυντών δεν έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια και ότι οι περισσότεροι διευθυντές 

δεν ασκούσαν καλά τα καθήκοντα τους (Αναστασίου, 2011). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3    H ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

      Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ως βασικός παράγοντας  του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος, δημιουργείται, αναπτύσσεται και συνδέεται στενά με τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα και οι οποίες καθορίζουν 

το σχεδιασμό και το μέλλον της (Φραγκουδάκη, 1985). 

     Η Τεχνική Εκπαίδευση είναι μια ιδιαίτερη μορφή εκπαίδευσης . Προσφέρει στους 

μαθητές της μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των προσωπικών 

κλίσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους παρέχοντάς τους πολλές και 

διαφορετικές ειδικότητες καθώς και πολλές ώρες εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες  

περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών της. Η Τεχνική Εκπαίδευση προετοιμάζει 

τους μαθητές για την άσκηση κάποιου τεχνικού επαγγέλματος  και την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, παρέχει στους μαθητές της στοιχεία γενικής 

εκπαίδευσης  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. H 

δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε, έχοντας σαν βασικό στόχο της την προετοιμασία των νέων για 

κοινωνικά ωφέλιμη εργασία, αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα για τον 

επιμερισμό των αποφοίτων της σε διάφορες θέσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού 

καταμερισμού της εργασίας (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). 
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      Στη σύγχρονη  εποχή  η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένα βασικό 

εργαλείο της κοινωνίας καθώς παρέχει  τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν από 

πολύ κοντά τις πραγματικές συνθήκες ενός επαγγελματικού χώρου και να 

εκπαιδευτούν σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους της αγοράς (Ιακωβίδης, 

1998). 

      Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επαγγελματική  εκπαίδευση (vocational education) 

και στην επαγγελματική κατάρτιση (vocational training). H διαφορά τους έγκειται στο 

ότι η επαγγελματική εκπαίδευση προσφέρει γενική παιδεία, μόρφωση και αγωγή, ενώ 

η επαγγελματική κατάρτιση δεν προσφέρει γενική παιδεία. Στη χώρα μας 

επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Ελλάδα η επαγγελματική κατάρτιση είναι 

συνέχεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

       Τα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα έχουν τυποποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

προκειμένου να είναι διακριτή και σαφής η αντιστοιχία εκπαιδευτικών τίτλων , η 

εκπόνηση στατιστικών μελετών για την εκπαίδευση κ.ά.. Η εκδοχή ISCED 1997 

(International Standard Classification of Education, 1997)  διακρίνει 7 εκπαιδευτικές 

βαθμίδες  στην εκπαίδευση (UNESCO, 2006) . 

Στις 7 εκπαιδευτικές βαθμίδες ανήκουν :  

ISCED 0: Προσχολική Αγωγή  

ISCED 1: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

ISCED 2: Κατώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια ) 

ISCED 3: Ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

                 ISCED 3Α: Γενική εκπαίδευση  

                 ISCED 3Β: Επαγγελματική εκπαίδευση  

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση ( ΙΕΚ ) 

 ISCED 5: Τριτοβάθμια εκπαίδευση ( πρώτο στάδιο - ΑΤΕΙ  ). 

ISCED 6:  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( δεύτερο στάδιο - ΑΕΙ ). 
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      Το CEDEFOP ( Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ) αναφέρει  ότι τα επίπεδα προσόντων καθορίζονται από το Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων Ε.Π.Π (NQF-National Qualification Framework) το οποίο 

βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο  προσόντων (EQF-European Qualification 

Framework). Μέσω της σύνδεσης των NQF με το EQF, οι εκπαιδευόμενοι και οι 

εργοδότες είναι σε θέση να συγκρίνουν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, τόσο 

στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. Η ενίσχυση της διαφάνειας των επαγγελματικών 

προσόντων θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από εργαζόμενους και εργοδότες, τόσο 

για σκοπούς απασχόλησης όσο και περαιτέρω εκπαίδευσης (CEDEFOP, 2012)  .            

       Σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων Ε.Π.Π (ΝQF) έχουμε 8 επίπεδα 

πτυχίων: 

Επίπεδο  1: Απολυτήριο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

Επίπεδο 2: Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Επίπεδο 3: Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  

                    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 3 ( ΣΕΚ ) 

                   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1                 

                  – ΙΕΚ  ( προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον ) 

Επίπεδο 4: Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ( ΕΠΑΣ ) 

                    Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                   Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ( ΕΠΑ.Λ.) 

                   Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. 

Επίπεδο 5: Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  

                   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ 

                   Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  

                   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –  

                    Ι.Ε.Κ ( προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον ) 

                   Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  

Επίπεδο  6: Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα   

                    (Ε.Π.Π., 2016) 

     Η Τεχνική–Επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στην Ελλάδα μόνο στα 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) τα οποία δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το νόμο 

3475/2006  και  στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας. Τα Ε.Κ 

είναι αυτόνομες εργαστηριακές μονάδες με αυτοτελή διοίκηση που συνεργάζονται 

όμως με τα ΕΠΑ.Λ και τα  Ι.Ε.Κ. Στις υπόλοιπες επαγγελματικές σχολές όπως στις 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ, στις ΕΠΑΣ Νοσηλευτικής του 

υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις ΕΠΑ.Σ Τουριστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και στις ΕΠΑ.Σ Γεωργικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Γεωργίας παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση. Ο όρος τεχνική εκπαίδευση 

χρησιμοποιείται, όταν η προετοιμασία του μαθητή αναφέρεται στην άσκηση ενός 

τεχνικού επαγγέλματος στην βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στον τομέα υγείας, στον 

κατασκευαστικό τομέα, στον γεωργικό τομέα κ.α. Παράλληλα, με τη δευτεροβάθμια 

Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση λειτουργεί και δίκτυο ιδιωτικής Τεχνικής- 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

Τα ΕΠΑ.Λ διοικούνται από: α) τον Διευθυντή του ΕΠΑ. Λ β) τον Υποδιευθυντή του 

ΕΠΑ.Λ, ενώ τα όργανα διοίκησης ενός Ε. Κ είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ β) ο 

Υποδιευθυντής του Ε.Κ γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων 

Ε.Κ. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.  

Στην Ελλάδα η Τ.Ε.Ε διέπεται από τον νόμο Ν. 4186/2013 .  

    Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  στα ΕΠΑ.Λ 

λειτουργούν 9 τομείς σπουδών : 

 Γεωπονίας , Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

 Διοίκησης και Οικονομίας 

 Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 Εφαρμοσμένων Τεχνών 
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 Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 

 Μηχανολογίας  

 Ναυτικών Επαγγελμάτων 

 Πληροφορικής 

 Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας 

 ( ΥΠΕΘ , 2016) 

Στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται δύο τίτλοι σπουδών  : 

 1) Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου Επιπέδου 4 ισότιμο με το Απολυτήριο  

    Γενικού  Λυκείου 

2) Πτυχίο Ειδικότητας  Επιπέδου 4 

      Το τελευταίο διάστημα ψηφίστηκε για τα ΕΠΑ.Λ η εφαρμογή του  θεσμού  του « 

Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» με τον οποίο δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό και εργασιακό 

περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό 

75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής 

εκπαίδευσης στο σχολείο. Επιπρόσθετα, ο θεσμός της Μαθητείας εξασφαλίζει στους 

μαθητές μετά από εξετάσεις πιστοποίησης, απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5 αντίστοιχο 

των ευρωπαϊκών. Ο θεσμός της Μαθητείας  εφαρμόζεται  ήδη από το Μάρτιο του 2017.  

      Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  και τα επαγγελματικά περιγράμματα, 

εφόσον υπάρχουν. Για την Ελλάδα υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Ν. 4186/2013 άρθρο 

10. 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τις εξής δυνατότητες :  

 Να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
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 Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , εφόσον 

συμμετάσχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 

 Να εγγράφονται  στα  ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή 

παρεμφερούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους στο τρίτο 

εξάμηνο σπουδών. 

Για την περίοδο 2010-2020 το CEDEFOP έχει κάνει τις ακόλουθες προβλέψεις για τον 

τομέα της απασχόλησης  στην Ευρώπη :  

 Αύξηση των θέσεων εργασίας ως το 2020. 

 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε όλους τους τύπους επαγγελμάτων· οι 

περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στο ανώτερο και στο 

κατώτερο επίπεδο του εργασιακού φάσματος . 

 Αύξηση της τάσης προς τις θέσεις εργασίας μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων 

σε όλα τα επίπεδα·  πολλές παραδοσιακές χειρωνακτικές εργασίες ή εργασίες 

ρουτίνας θα μειωθούν 

 Ο  αριθμός των εργαζομένων με επαγγελματικά προσόντα υψηλού επιπέδου θα 

αυξηθεί  καθώς πάνω από το 80% των ατόμων θα διαθέτουν προσόντα μεσαίου 

επιπέδου. 

       Η ανάλυση του CEDEFOP (2012) καταδεικνύει ότι οι περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης θα αφορούν σε θέσεις που απαιτούν προσόντα μεσαίου επιπέδου ( 

μεταξύ άλλων και όσων προέρχονται από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση). Οι 

θέσεις εργασίας μεσαίας ως χαμηλής εξειδίκευσης διαθέτουν ευρύτερο 

επαγγελματικό πεδίο, δηλαδή καθήκοντα που ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω 

τεχνικών, οργανωτικών ή και νομοθετικών αλλαγών. Τα άτομα με προσόντα μεσαίου 

επιπέδου, δηλαδή κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ, θα εξακολουθήσουν να αντιστοιχούν στο 

μισό περίπου του εργατικού   δυναμικού.      

      Οι νέοι με χαμηλά ή καθόλου προσόντα θα αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην εύρεση μιας καλής θέσης εργασίας. Λόγω της έλλειψης ευκαιριών 

απασχόλησης, ορισμένοι νέοι παρέτειναν την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους.  
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     Ένα άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση είναι ένας από 

τους  πιο σημαντικούς παράγοντες – εάν όχι ο σημαντικότερος–της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας άρα και κατ’ επέκταση και της ελληνικής. 

      Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της Τεχνικής–Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, η οποία, πέρα από τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους, έχει ως 

μέλημα τη δημιουργία επαγγελματιών μεσαίου επιπέδου προσόντων για τη στελέχωση 

των επιχειρήσεων και των παραγωγικών μονάδων . 

       Η Δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 

συρρίκνωση, αναποτελεσματικότητα και απαξίωση. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε 

να ανατραπεί μόνο με  ουσιαστικές και άμεσες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο 

προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ικανοποίησης των πραγματικών 

αναγκών της κοινωνίας και των συντελεστών της. Σήμερα, όπου ο ρυθμός των 

αλλαγών στην κοινωνία συνεχώς εντείνεται, επιβάλλεται να δοθεί μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και συγκεκριμένα στους 

εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να ενδυναμωθεί  ο ρόλος της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ενισχυθεί το περιεχόμενό  της.  

     Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας αποτύπωσης του Υπουργείου 

Παιδείας, προκύπτει  ότι το 75% του μαθητικού δυναμικού επιλέγει το Γενικό Λύκειο 

και το 25% το Επαγγελματικό  Λύκειο .  

     Οι κυριότεροι λόγοι  που διαμορφώνουν το χαμηλό κύρος της Τ.Ε.Ε και κατά 

συνέπεια συντελούν στον περιορισμένο αριθμό προσέλκυσης μαθητών σε σχέση με 

τον αριθμό των μαθητών των γενικών λυκείων είναι οι ακόλουθοι:  

 Η έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες που μπορεί να 

προσφέρει η Τ.Ε.Ε.  

 Τα μη θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα για ορισμένες ειδικότητες 

αλλά κυρίως τα νομοθετικά μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα.  

 Η απαξίωση για τη Τ.Ε.Ε που εκφράζεται από κύκλους της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και επηρεάζει αρνητικά τους γονείς. 
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 Οι συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την επιφυλακτικότητα 

του κόσμου. 

  Η αδυναμία σύνδεσης της Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας 

 Τα σημαντικά  μαθησιακά κενά ενός ποσοστού αποφοίτων Γυμνασίου οι οποίοι 

κατά κανόνα κατευθύνονται στη Τ.Ε.Ε, όχι απαραίτητα για την απόκτηση μιας 

ειδικότητας, αλλά διότι υπάρχει η εντύπωση ότι αυτή η εκπαιδευτική επιλογή  

είναι πιο εύκολη.  

  Προβλήματα υποδομών και περιορισμένες  ελλείψεις στον εργαστηριακό 

εξοπλισμό.  

 Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του μαθήματος του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 Η ανεπάρκεια των παρεχόμενων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, με 

αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστοσύνη των εργοδοτών προς τους 

αποφοίτους της Τ.Ε.Ε.  

 Η χρόνια απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης, ειδικά σε θέματα ειδικοτήτων, 

αλλά και η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και εν γένει της σχολικής απόδοσης.  

 Η πλημμελής εποπτεία από ορισμένα διοικητικά όργανα. 

      Η Τ.Ε.Ε θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να  βελτιωθεί η  ελκυστικότητά της και 

η αποτελεσματικότητά  της και να μετατραπεί σε μια ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης . 

Επιβάλλεται να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και 

οικονομίας παρέχοντας υπαρκτές επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους της. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει περισσότερο αποτελεσματική η σύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήματος με την αγορά εργασίας. 

       Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθούν οι  δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, επειδή εμπλέκονται οι διάφορες  

ειδικότητες , τα μαθήματα γενικής παιδείας, ο συντονισμός εργαστηριακών  και 
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θεωρητικών μαθημάτων, οι συνδιδασκαλίες στα μαθήματα γενικής παιδείας και ο 

μεγάλος αριθμός καθηγητών με διαφορετικές ειδικότητες. Οι εκπαιδευτικοί για να 

διαδραματίσουν με επιτυχία το ρόλο τους χρειάζονται πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στο 

εργασιακό τους περιβάλλον και ολοκληρωμένη υποστήριξη στο πολυσύνθετο έργο 

τους. Βασικοί παράγοντες υποστήριξης είναι η επιμόρφωση, η δημιουργία 

υποστηρικτικών δομών ( ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και συμβουλευτικών δομών). 

Eπίσης, θα πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία, στους 

επαγγελματικούς – βιοτεχνικούς – βιομηχανικούς φορείς, στις διάφορες επιχειρήσεις, 

στα επιμελητήρια οικονομικά και εμπορικά ώστε να μάθει και να γνωρίσει ο κόσμος 

τις δυνατότητες  και τις ευκαιρίες που παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση. 

      Επιπρόσθετα, επειδή κάθε σχολείο έχει μια μοναδική σχέση με την τοπική 

κοινότητα, θα πρέπει οι διευθυντές των σχολείων να έχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες 

λήψης αποφάσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

προκλήσεις και τις διδακτικές απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους, σε συνεργασία με 

γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της τοπικής κοινότητας. 

       Αδιαμφησβήτητα,  για την αναβάθμιση και τη βελτίωση του κύρους της ΤΕ.Ε θα 

πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, δηλαδή των 

εκπαιδευτικών της. Η παρακίνηση είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνδέεται άμεσα με 

την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των εκπαιδευτικών , την αξιοποίηση των 

ικανοτήτων τους έτσι ώστε να φτάσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα για το σχολείο 

τους και για την Τ.Ε.Ε γενικότερα. 

      Η Τ.Ε.Ε  στην Ελλάδα είναι αναγκαίο να βελτιωθεί για να καλύψει τις ανάγκες της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης προς όφελος του λαού της.        

     Επιβάλλεται να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα θέσει ως 

στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ώστε ο ελληνικός λαός 

να μπορεί να εκμεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και τον 

γεωφυσικό του χώρο προς όφελός του. Γι’ αυτό η Τ.Ε.Ε θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στο φλέγον ζήτημα της επιστημονικής εκπαίδευσης των στελεχών για την 

εκβιομηχάνιση, την αγροτική οικονομία, την μηχανοποίηση της εργασίας, την 
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ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού καθώς και των λοιπών κοινωνικών 

δραστηριοτήτων.  
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                                ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

4. 1  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

της Τ.Ε.Ε της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τους παράγοντες, τους 

τρόπους και τις τεχνικές παρακίνησης. Η επιλογή του παραπάνω θέματος έγινε καθότι 

η ερευνήτρια υπηρετεί την Τ.Ε.Ε  είκοσι έξι χρόνια. Ένας άλλος παράγοντας είναι το 

γεγονός ότι η Τ.Ε.Ε τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει απαξίωση και συρρίκνωση. Θα 

πρέπει λοιπόν , η Τ.Ε.Ε μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης από την 

πολιτεία να αναβαθμιστεί ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητά της και η  

αποτελεσματικότητά  της και να μετατραπεί σε μια ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης.  

 

4.2  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

      Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να επικαιροποιήσει και ενδεχομένως να 

συμπληρώσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

της Τ.Ε.Ε της  περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Ειδικότερα, στοχεύει να αναδείξει 

εκείνους τους τρόπους και τις τεχνικές, που οδηγούν σε αύξηση της παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στην εργασία τους. 

Έχει όμως, σημαντικό θεωρητικό και εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. Θεωρητικό, γιατί  

επικαιροποιεί, αναδεικνύει και συμπληρώνει τους παράγοντες, τρόπους και τεχνικές 

παρακίνησης. Εφαρμοσμένο, διότι μπορεί να συμβάλλει, ώστε η υποβάθμιση και 

απαξίωση της Τ.Ε.Ε να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο και από την κοινωνία 

γενικότερα  και η Τ.Ε.Ε να πάρει τη θέση που της αξίζει στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα. 

4.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα  
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 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους παράγοντες 

παρακίνησης στην εργασία τους; 

 Επηρεάζουν και σε πιο βαθμό οι προσωπικοί παράγοντες όπως το φύλο, η 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η ειδικότητα, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 

παράγοντες παρακίνησης;  

 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών της  Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους παρακίνησης; 

 Αποτελούν και σε ποιο βαθμό οι αμοιβές, παρακινητικό παράγοντα για τους 

εκπαιδευτικούς ; 

 Επηρεάζει και σε πιο βαθμό, ο διευθυντής του σχολείου την παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών; 

 

4.3  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

 

     Μεθοδολογία μιας ερευνητικής διαδικασίας ονομάζεται το σύνολο των διαδικασιών 

που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της. Η έρευνα στηρίζεται σε τεχνικές 

και διαδικασίες με στόχο την διερεύνηση ενός προβλήματος ή μιας κατάστασης 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Τελικός στόχος μιας έρευνας είναι η αύξηση της γνώσης 

σχετικά με την κατάσταση που διερευνάται και στη συνέχεια η βελτίωση της . Η έρευνα 

αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί συμμετοχική αφού εφαρμόζεται στον πραγματικό χώρο 

εργασίας των συμμετεχόντων. Αυτού του είδους η έρευνα είναι δημοφιλής στο χώρο 

της εκπαίδευσης ( Νόβα-Καλτσούνη, 2006).  

  

4.4   ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

     Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 460 εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ της περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικά στους νομούς 
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Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και δόθηκαν προσωπικά  στους εκπαιδευτικούς των  

ΕΠΑΛ του νομού Φλώρινας. Από αυτά επιστράφηκαν  συμπληρωμένα τα 307 δηλαδή 

ποσοστό 66,74 %. Η έρευνα διεξάχθηκε από το Νοέμβριο του 2016 ως τον Ιανουάριο 

του 2017. Επίσης, το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο για να διασφαλιστεί και 

ενθαρρυνθεί η ειλικρίνεια, ενώ δόθηκε αρκετός χρόνος για τη συμπλήρωση του από 

τους εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

4.5   ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

 

     Η συγκεκριμένη εργασία είναι  ποσοτική πρωτογενής έρευνα με τη χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου. Επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο ως μέσο 

συλλογής πληροφοριών γιατί είναι ένα μέσο επιστημονικής έρευνας που προκαλεί το 

ενδιαφέρον των ερωτώμενων αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην ερευνητική 

διαδικασία, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών σχετικά με 

αναπαραστάσεις και απόψεις που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν 

(Παρασκευόπουλος, 1993). Το ερωτηματολόγιο στηρίχτηκε στο ερωτηματολόγιο της 

έρευνας της Καλλιγά Αθηνάς ( 2011 ), που έγινε στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής της 

εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα 

«Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα 

και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Η μελέτη περίπτωσης του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» και 

συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες του ερευνητικού μας σκοπού προκειμένου να 

συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των 

στόχων. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου περιλαμβάνουν ερωτήσεις βαθμονόμησης  

(Καθόλου, Λίγο, Μερικώς, Πολύ, Απόλυτα), βασισμένες στην κλίμακα Likert,  

διχοτομικές ερωτήσεις (ναι, όχι) και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου προσφέρουν 

τρείς ή περισσότερες πιθανές απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο 

μέρη:  

 Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, κλάδος, ειδικότητα, επίπεδο σπουδών, 

προϋπηρεσία, σχέση εργασίας) 
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 Στο δεύτερο μέρος που ονομάζεται «Έρευνα για την παρακίνηση» 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τους παράγοντες, τους τρόπους και τις 

τεχνικές παρακίνησης. 

 

4.6  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

     Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η επεξεργασία τους. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων  έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). Το SPSS είναι ένα από τα προγράμματα 

της Στατιστικής  που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου 

δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος της επιλογής αυτού του εργαλείου 

είναι η διευκόλυνση της εξαγωγής των αποτελεσμάτων με τρόπο γρήγορο, αξιόπιστο, 

ο οποίος μειώνει ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις ανθρώπινης παρέμβασης. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

     Αρχικά γίνεται μια ανάλυση των δημογραφικών-ατομικών στοιχείων του δείγματος. 

Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 στο σύνολο των 307 εκπαιδευτικών του δείγματος οι 

άνδρες εμφανίζονται σε ποσοστό 53,4% (164) και οι γυναίκες σε ποσοστό 46,6% (143) 

(Βλ ΓΡΑΦΗΜΑ 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Φύλο εκπαιδευτικών 

ΦΥΛΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΑΝΔΡΕΣ 164 53,4 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 143 46,6 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100 
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                                                   ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

 

   

     Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 φαίνεται η κατανομή των ηλικιών των εκπαιδευτικών. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 44,6 % ( 137) έχουν ηλικία 46-55, ποσοστό 

37,5% (115) έχουν ηλικία 36-45, το 13,4% (41) έχει ηλικία >56 και το 4,6% (14) είναι 

από 25-35 ετών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει μεγάλη 

ηλικία (Βλ. ΓΡΑΦΗΜΑ 2). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ηλικία  εκπαιδευτικών 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ ( %) 

25-35 14 4,6 
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36-45 115 37,5 

46-55 137 44,6 

>56 41 13,4 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

 

 

     Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 φαίνεται η κατανομή των εκπαιδευτικών κατά κλάδο. Το 86,3%  

(265) των εκπαιδευτικών είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε), το 13% (40) είναι 

τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε) και μόνο ένα αμελητέο ποσοστό 0,7% (2) είναι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Κλάδος εκπαιδευτικών  

 

     Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 φαίνονται οι ειδικότητες των  εκπαιδευτικών . Οι ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών για καλύτερα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες , 

στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε αυτούς που 

διδάσκουν μαθήματα Ειδικότητας . Η κατανομή των εκπαιδευτικών στις δύο αυτές 

κατηγορίες φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ειδικότητα εκπαιδευτικών 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΕ01 5 1,6 

ΠΕ02 24 7,8 

ΠΕ03 19 6,2 

ΠΕ04 10 3,3 

ΠΕ06 12 3,9 

ΠΕ09 8 2,6 

ΠΕ11 9 2,9 

ΠΕ12 22 7,2 

ΠΕ13 1 ,3 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ ( %) 

Δ.Ε 2 ,7 

Τ.Ε 40 13,0 

Π.Ε 265 86,3 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 
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ΠΕ14 9 2,9 

ΠΕ17 79 25,7 

ΠΕ18 43 14,0 

ΠΕ19 15 4,9 

ΠΕ20 12 3,9 

ΤΕ 37 12,1 

Δ.Ε 2 ,7 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

      Όπως παρατηρούμε  στο σύνολο του δείγματος,  οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 69,4 

% (213) είναι τεχνικών ειδικοτήτων ενώ το 30,6 % (94) είναι γενικής παιδείας (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ 5, ΓΡΑΦΗΜΑ 3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανομή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς  μαθημάτων  

                        γενικής παιδείας και εκπαιδευτικούς  μαθημάτων τεχνικών  

                        ειδικοτήτων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 94 30,6 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 213 69,4 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

                                                                                                

 

                                                ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κατανομή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο και          

                         εκπαιδευτικούς χωρίς δεύτερο πτυχίο. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΟΧΙ  246 80,1 

ΝΑΙ  61 19,9 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

     Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 6 στο σύνολο των εκπαιδευτικών, μόνο οι 61 έχουν 

δεύτερο πτυχίο ενώ οι υπόλοιποι 246 δεν έχουν. 

     Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του  ΠΙΝΑΚΑ 7  στο σύνολο του δείγματος οι 

εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εμφανίζονται με 

συχνότητα 24,4% (75) ενώ το υπόλοιπο 75,6% (232) δεν έχει μεταπτυχιακό (Βλ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κατανομή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό και   

                        εκπαιδευτικούς χωρίς μεταπτυχιακό. 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΟΧΙ  232 75,6 

ΝΑΙ  75 24,4 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

                    

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

 

     Ως προς την προϋπηρεσία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (60,8 %) έχει  μηδενικό 

χρόνο προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ενώ ένα ποσοστό 20,6% (63) έχει 

προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα 1-5 χρόνια. Επίσης ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

(94,1%) εκπαιδευτικών έχει μηδενική προϋπηρεσία στην Α/θμια εκπαίδευση.  
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     Επιπρόσθετα ένα μεγάλο ποσοστό 59 % (181) έχει μηδενική προϋπηρεσία στη 

Β/θμια γενική εκπαίδευση. Ως προς την προϋπηρεσία στη Β/θμια επαγγελματική 

εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό (23,5 % ) έχει 11-15 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ το 

ίδιο ποσοστό (19,5% ) των εκπαιδευτικών έχουν 1-5 χρόνια και 16-20 χρόνια 

προϋπηρεσίας. 

     Για καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων υπολογίστηκε ο συνολικός χρόνος 

προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 8, το μεγαλύτερο ποσοστό (27,0%) των 

εκπαιδευτικών έχει συνολική προϋπηρεσία 11-15 χρόνια, το 25,8 % (79) έχει συνολικό 

χρόνο προϋπηρεσίας 16-20 χρόνια, το 20,2 % (62) έχει 21-25 χρόνια και μόνο ένα 

μικρό ποσοστό (2,9 %) έχει 1-5 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας. Βλέπουμε δηλαδή 

ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, γεγονός που 

αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συνολική προϋπηρεσία   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

0  1 0,3 

1-5  9 2,9 

6-10 26 8,5 

11-15 83 27,0 

16-20 79 25,8 

21-25 62 20,2 

26+ 47 15,3 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 
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Στον ΠΙΝΑΚΑ 9 διακρίνεται η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών . Στο σύνολο των 

307 εκπαιδευτικών του δείγματος  το 94,5% (290) είναι μόνιμοι και το 5,5 % (7) είναι 

αναπληρωτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών  

 

5.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

Σε αυτό το κομμάτι  γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων του β ΄μέρους  του 

ερωτηματολογίου, που αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση 

και στις τεχνικές παρακίνησης. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών η πλειοψηφία 

(54,4%) δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους 

ενώ το 32,9 % (101) δήλωσε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένο από το αντικείμενο της 

εργασίας του. Μόνο ένα μικρό ποσοστό (1,0 %) δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από 

το αντικείμενο της εργασίας του. Οι συνθήκες εργασίας ικανοποιούν πολύ το 

μεγαλύτερο ποσοστό (48,5%) των εκπαιδευτικών, ενώ το 34,9 %(107) είναι λίγο 

ικανοποιημένο από τις συνθήκες  εργασίας τους. Στο ερώτημα αν ενθαρρύνονται από 

το διευθυντή του σχολείου τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών το 46,3%(142) 

απάντησε ότι ενθαρρύνονται πολύ, ενώ το 26,1% (60) ενθαρρύνεται απόλυτα.          

     Στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους το 46,9% (144) 

απάντησε ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, το 35,8% (110) δεν  

είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, το 13,7% (42) είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους και μόνο ένα μικρό ποσοστό  3,6 % (11) είναι 

απόλυτα ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους. Αυτή η απάντηση είναι αναμενόμενη 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΜΟΝΙΜΟΣ-Η  290 94,5 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ 17 5,5 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100 



63 
 

 
 

 

 

λόγω της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 10, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Είστε ικανοποιημένος/η από τις αποδοχές σας ; 

Ερώτημα 7.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 110 35,8 

ΛΙΓΟ  144 46,9 

ΠΟΛΥ  42 13,7 

ΑΠΟΛΥΤΑ  11 3,6 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100 

 

                                                  ΓΡΑΦΗΜΑ 5  

 

    Στο ερώτημα 8 το οποίο  αναφέρεται στους τρόπους παρακίνησης δόθηκαν οι 

παρακάτω απαντήσεις. Συγκεκριμένα στο ερώτημα «αν η αύξηση των αποδοχών θα 

τους παρακινούσε να εργαστούν με περισσότερο ζήλο», το 37,5% (115) απάντησαν πολύ, 
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το 30,9 (95) απόλυτα, το 20,5% (63) μερικώς, το 6,2% (19) ελάχιστα και το 4,9% (15) 

καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 11).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Η αύξηση των αποδοχών θα σας παρακινούσε να    

                                εργαστείτε με  περισσότερο ζήλο; 

Ερώτημα 8.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 15 4,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  19 6,2 

ΜΕΡΙΚΩΣ   63 20,5 

ΠΟΛΥ  115 37,5 

ΑΠΟΛΥΤΑ  95 30,9 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

 

       Ως προς τη δυνατότητα εξέλιξης, η πλειοψηφία (34,9%) απάντησε ότι θα τους 

παρακινούσε πολύ να εργαστούν με περισσότερο ζήλο, το 27% (83) είπε ότι θα τους 

παρακινούσε απόλυτα,  το 21,8% (67) υποστηρίζει ότι θα τους παρακινούσε μερικώς, 

το 10,4% (32) ελάχιστα και το 5,9% (18) δεν θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Η δυνατότητα εξέλιξης  θα σας παρακινούσε να    

                         εργαστείτε με  περισσότερο ζήλο; 

Ερώτημα 8.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 18 5,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  32 10,4 

ΜΕΡΙΚΩΣ   67 21,8 

ΠΟΛΥ  107 34,9 

ΑΠΟΛΥΤΑ  83 27,0 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 
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     Στο ερώτημα «αν το σχολικό κλίμα θα σας  παρακινούσε να εργαστείτε με 

περισσότερο ζήλο», το 43,3 % (133) απάντησε ότι θα τους ικανοποιούσε πολύ, το 

42,3%(130) απάντησε απόλυτα, το 10,7%(33) μερικώς , το 2,3%( ) ελάχιστα και μόνο 

το 1,3% (4) απάντησε ότι δεν θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 13).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Το καλό σχολικό κλίμα θα σας παρακινούσε να    

                            εργαστείτε με περισσότερο ζήλο; 

Ερώτημα 8.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 4 1,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  7 2,3 

ΜΕΡΙΚΩΣ   33 10,7 

ΠΟΛΥ  133 43,3 

ΑΠΟΛΥΤΑ  130 42,3 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

 

     Στο ερώτημα «αν μια φιλοφρόνηση-επιβράβευση  θα σας  παρακινούσε να εργαστείτε 

με περισσότερο ζήλο» το 32,9 % (101) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε πολύ, το 

25,4% (78) απόλυτα, το 23,5% (72) μερικώς, το 13,4%( 41) ελάχιστα και το 4,9% (15) 

απάντησε ότι δεν θα τους παρακινούσε καθόλου ( Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 14)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 14  : Μια φιλοφρόνηση – επιβράβευση θα σας παρακινούσε να  

                           εργαστείτε με περισσότερο ζήλο;  

Ερώτημα 8.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 15 4,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  41 13,4 

ΜΕΡΙΚΩΣ   72 23,5 
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ΠΟΛΥ  101 32,9 

ΑΠΟΛΥΤΑ  78 25,4 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

 

     Στο ερώτημα αν «η ομαδική εργασία θα σας παρακινούσε να εργαστείτε με 

περισσότερο ζήλο» το 40,1 % (123) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε πολύ, το 25,4% 

(78) απόλυτα, το 23,1% (71) μερικώς, το 7,8%(24) ελάχιστα και το 3,6% (11) απάντησε 

ότι δεν θα τους παρακινούσε καθόλου(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 15). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Η ομαδική εργασία θα σας παρακινούσε να  

                                   εργαστείτε με περισσότερο ζήλο;  

Ερώτημα 8.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 11 3,6 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  24 7,8 

ΜΕΡΙΚΩΣ   71 23,1 

ΠΟΛΥ  123 40,1 

ΑΠΟΛΥΤΑ  78 25,4 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

  

     Στο ερώτημα 9 αναφέρονται οι  τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να παρακινήσουν 

τους εκπαιδευτικούς. Στο ερώτημα 9.1 «σε πιο βαθμό  η εκπαίδευση-επιμόρφωση θα 

μπορούσε να σας παρακινήσει», το 37,1% (114) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε 

απόλυτα, το 36,5% (112) πολύ, το 19,2% (59) μερικώς, το 4,2%(13) ελάχιστα και το 

2,9% (9) απάντησε ότι δε θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 16, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ). 

 



67 
 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση–επιμόρφωση θα μπορούσε να    

                          σας παρακινήσει;  

Ερώτημα 9.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 9 2,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  13 4,2 

ΜΕΡΙΚΩΣ   59 19,2 

ΠΟΛΥ  112 36,5 

ΑΠΟΛΥΤΑ  114 37,1 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

                                              

                                                      ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

 

         Στο ερώτημα 9.2  « σε πιο βαθμό η αξιολόγηση  θα μπορούσε να σας παρακινήσει» 

, το 31,3% (91) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε μερικώς, το 24,1 % (74) καθόλου, 
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το 20,2 % (62) πολύ, το 16,3% (50) ελάχιστα  και το 8,1% (25) απάντησε ότι  θα τους 

παρακινούσε απόλυτα (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 17, ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση  θα μπορούσε να    

                                   σας παρακινήσει;  

Ερώτημα 9.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 74 24,1 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  50 16,3 

ΜΕΡΙΚΩΣ   96 31,3 

ΠΟΛΥ  62 20,2 

ΑΠΟΛΥΤΑ  25 8,1 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ   7
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         Στο ερώτημα 9.3  « σε πιο βαθμό η σύνδεση αποδοχών-παραγωγικότητας θα 

μπορούσε να σας παρακινήσει», το 30,9% (95) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε πολύ, 

το 23,5 % (72) απόλυτα, το 17,6 % (54) μερικώς, το 14,3% (44) ελάχιστα  και το 13,7% 

(42) απάντησε ότι  δε θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Σε ποιο βαθμό η σύνδεση αποδοχών-παραγωγικότητας  θα  

                             μπορούσε να  σας παρακινήσει;  

Ερώτημα 9.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 42 13,7 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  44 14,3 

ΜΕΡΙΚΩΣ   54 17,6 

ΠΟΛΥ  95 30,9 

ΑΠΟΛΥΤΑ  72 23,5 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 9.4  «σε πιο βαθμό η δημιουργία ομάδων εργασίας θα μπορούσε να σας 

παρακινήσει», το 34,2% (105) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε πολύ, το 32,6 % 

(100) μερικώς, το 15,3 % (47) απόλυτα, το 10,1% (31) ελάχιστα και το 7,8% (24) 

απάντησε ότι δε θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 19). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Σε ποιο βαθμό η δημιουργία ομάδων εργασίας θα  

                              μπορούσε να σας παρακινήσει;  

Ερώτημα 9.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 24 7,8 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  31 10,1 

ΜΕΡΙΚΩΣ   100 32,6 
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ΠΟΛΥ  105 34,2 

ΑΠΟΛΥΤΑ  47 15,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 9.5 «σε πιο βαθμό  η καθιέρωση Ατομικών Βραβείων επιδόσεων θα 

μπορούσε να σας  παρακινήσει», το 29,6% (91) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε 

μερικώς, το 20,8 % (64) καθόλου, το 20,2 % (62) πολύ, το 19,5% (60) ελάχιστα και το 

9,8% (30) απάντησε ότι θα τους παρακινούσε σε απόλυτο βαθμό (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 20). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Σε ποιο βαθμό η καθιέρωση Ατομικών Βραβείων  

                           επιδόσεων θα μπορούσε να σας παρακινήσει;  

Ερώτημα 9.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 64 20,8 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  60 19,5 

ΜΕΡΙΚΩΣ   91 29,6 

ΠΟΛΥ  62 20,2 

ΑΠΟΛΥΤΑ  30 9,8 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 10 οι εκπαιδευτικοί ζητούνται να ιεραρχήσουν τους τρόπους 

παρακίνησης από το πιο σημαντικό ως το πιο ασήμαντο και μετά να αξιολογήσουν την 

ανταπόκριση του σχολείου σε αυτούς τους τρόπους παρακίνησης. Πιο συγκεκριμένα 

στο ερώτημα 10.1 σχετικά με την σημαντικότητα της εκπαίδευσης σαν τρόπο 

παρακίνησης το 50,2% (154) θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό γι΄αυτούς, το 21,5% (66) 

αρκετά σημαντικό, το 13,7% (42) σημαντικό, το 6,2% (19)μερικώς σημαντικό, το 4,9% 

(15) ελάχιστα σημαντικό και το 3,6% (11) καθόλου σημαντικό(Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 21). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Σημαντικότητα της εκπαίδευσης 

Ερώτημα 10.1 – Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 154 50,2 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 66 21,5 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 42 13,7 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 19 6,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 15 4,9 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 11 3,6 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 10.2 για τη σημαντικότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών το 33,2% 

(102) απάντησε ότι θεωρεί την ανάληψη πρωτοβουλιών πολύ σημαντικό παράγοντα 

παρακίνησης, το 28,7% (88) αρκετά σημαντικό, το 14,7% (45) σημαντικό, το 13,7% 

(42) μερικώς σημαντικό, το 8,1% (25) ελάχιστο σημαντικό και το 1,6% (5) καθόλου 

σημαντικό (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 22). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Σημαντικότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών 

Ερώτημα 10.2 - Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 102 33,2 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 88 28,7 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 45 14,7 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 42 13,7 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 25 8,1 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 5 1,6 
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ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 10.3 για την σημαντικότητα της αλλαγής της θέσης εργασίας, το 

21,8% (67) των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι η αλλαγή της θέσης εργασίας είναι 

σημαντικός τρόπος παρακίνησης, το ίδιο ποσοστό 19,2% (59) ότι είναι μερικώς 

σημαντικός και καθόλου σημαντικός τρόπος παρακίνησης, το 17,3% (53) ελάχιστα 

σημαντικός, το 13% (40) αρκετά σημαντικός και το 9,4% (29) απάντησαν ότι είναι 

πολύ σημαντικός τρόπος παρακίνησης. Εδώ παρατηρούμε ότι η αλλαγή θέσης 

εργασίας δεν έχει μεγάλη σημαντικότητα για τους εκπαιδευτικούς σαν τρόπος 

παρακίνησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολλές ευκαιρίες για αλλαγή θέσης εργασίας, παρά μόνο 

η τοποθέτηση σε διοικητικές διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις γραμματειακής 

υποστήριξης. Στα ΕΠΑ.Λ οι εκπαιδευτικοί μπορούν επιπλέον να καταλάβουν θέσεις 

υπεύθυνων τομέα ή να γίνουν υπεύθυνοι εργαστηρίων (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 23). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Σημαντικότητα της αλλαγής της θέσης εργασίας. 

Ερώτημα 10.3 - Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 29 9,4 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 40 13,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 67 21,8 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 59 19,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 53 17,3 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 59 19,2 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

     Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 24 για  τη σημαντικότητα της 

αξιολόγησης το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, το 29% (89) και το 19,5% 
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(60) θεωρούν την αξιολόγηση καθόλου και ελάχιστα σημαντική για την παρακίνηση. 

Ένα ποσοστό 21,5% (66) βλέπει την αξιολόγηση σαν σημαντικό τρόπο παρακίνησης 

και ένα μικρό ποσοστό 9,1% (28) και 8,1% (25) θεωρούν την αξιολόγηση αρκετά και 

πολύ σημαντική για την παρακίνηση στην εργασία τους. Παρόμοια στάση ως προς την 

αξιολόγηση βρίσκουμε και στο ερώτημα 9.2 . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Σημαντικότητα της αξιολόγησης. 

Ερώτημα 10.4 - Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 25 8,1 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 28 9,1 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 66 21,5 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 39 12,7 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 60 19,5 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 89 29,0 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

     Ως προς τη σημαντικότητα των δυνατοτήτων προσωπικής ανέλιξης το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών, το  25,7% (79), το 20,5% (63) και το 14,7% (45) θεωρούν 

τις δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης  σημαντικές, αρκετά σημαντικές και πολύ 

σημαντικές για την παρακίνηση. Αντίθετα μικρότερα ποσοστά εκπαιδευτικών 18,2% 

(56), 13% (40) και 7,8% (24) βλέπουν τις δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης μερικώς, 

ελάχιστα και καθόλου σημαντικές για την παρακίνησης τους (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 25). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Σημαντικότητα των δυνατοτήτων προσωπικής ανέλιξης. 

Ερώτημα 10.5 - Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 45 14,7 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 63 20,5 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 79 25,7 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 56 18,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 40 13,0 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 24 7,8 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 

 

       Παρατηρώντας τον ΠΙΝΑΚΑ 26 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, το 32,6% (100), το 24,4% (75), 19,2% (59) θεωρούν ότι η ανάδειξη 

των προσωπικών ικανοτήτων τους είναι αρκετά σημαντική, σημαντική και πολύ 

σημαντική για την παρακίνηση τους. Επίσης παρατηρούμε ότι μικρότερα ποσοστά 

εκπαιδευτικών, 12,1% (37), 7,2% (22) και 4,6% (14) θεωρούν την ανάδειξη 

προσωπικών ικανοτήτων μερικώς, ελάχιστα και καθόλου σημαντικό τρόπο 

παρακίνησης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 : Σημαντικότητα της ανάδειξης προσωπικών ικανοτήτων. 

Ερώτημα 10.6 - Σημαντικότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 59 19,2 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 100 32,6 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 75 24,4 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 37 12,1 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 22 7,2 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 14 4,6 

ΣΥΝΟΛΟ  307 100,0 
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     Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων για το πώς  οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογούν το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται το σχολείο στους 

παραπάνω τρόπους παρακίνησης.  

     Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το σχολείου, τους προσφέρει εκπαιδευτικά και 

επιμορφωτικά προγράμματα μερικώς σε ποσοστό 30,9% (95), πολύ σε ποσοστό 27% 

(83), απόλυτα σε ποσοστό 15,3% (47), ελάχιστα σε ποσοστό 14,3% (44) και καθόλου 

σε ποσοστό 12,4% (38) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 27). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ανταπόκριση του σχολείου στην εκπαίδευση  

Ερώτημα 10.1 - Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 38 12,4 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  44 14,3 

ΜΕΡΙΚΩΣ   95 30,9 

ΠΟΛΥ  83 27,0 

ΑΠΟΛΥΤΑ  47 15,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι το σχολείο 

ανταποκρίνεται μερικώς σε ποσοστό 38,1% (117), ανταποκρίνεται πολύ σε ποσοστό 

29,6% (91), ελάχιστα σε ποσοστό 17,3% (53), απόλυτα σε ποσοστό 11,7% (36) και 

καθόλου σε μικρό ποσοστό 3,3% (10) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 28). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ανταπόκριση του σχολείου στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

Ερώτημα 10.2 – Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 10 3,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  53 17,3 
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ΜΕΡΙΚΩΣ   117 38,1 

ΠΟΛΥ  91 29,6 

ΑΠΟΛΥΤΑ  36 11,7 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Ως προς την ανταπόκριση του σχολείου στην αλλαγή θέσης εργασίας ,  

παρατηρούμε ότι το σχολείο ανταποκρίνεται ελάχιστα (30,3%), καθόλου (29%) και 

μερικώς (28,7%) ως προς την αλλαγή θέσης εργασίας και απόλυτα μόνο σε μικρό 

ποσοστό (1,3%)(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 29, ΓΡΑΦΗΜΑ 8) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ανταπόκριση του σχολείου στην αλλαγή θέσης εργασίας  

Ερώτημα 10.3 - Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 89 29,0 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  93 30,3 

ΜΕΡΙΚΩΣ   88 28,7 

ΠΟΛΥ  33 10,7 

ΑΠΟΛΥΤΑ  4 1,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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                                                        ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

 

       Από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 30 φαίνεται αισθητά ότι το σχολείο δεν 

ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (καθόλου 116%, ελάχιστα 25,7% και 

μερικώς 23,8%) ως προς το θέμα της αξιολόγησης ενώ αντίθετα η ανταπόκριση του 

είναι πολύ μικρή (πολύ 9,4% και απόλυτα 3,3%) ως προς αυτό το θέμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ανταπόκριση του σχολείου στην αξιολόγηση  

Ερώτημα 10.4 - Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 116 37,8 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  79 25,7 

ΜΕΡΙΚΩΣ   73 23,8 

ΠΟΛΥ  29 9,4 



78 
 

 
 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΑ  10 3,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

        Στο ερώτημα για την ανταπόκριση του σχολείου στις δυνατότητες προσωπικής 

ανέλιξης οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται μερικώς 30,3%, 

ελάχιστα 25,4%, πολύ 21,5%, καθόλου 17,3% και απόλυτα 5,5%. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 31). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Ανταπόκριση του σχολείου στις δυνατότητες προσωπικής     

                             ανέλιξης  

Ερώτημα 10.5 - Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 53 17,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  78 25,4 

ΜΕΡΙΚΩΣ   93 30,3 

ΠΟΛΥ  66 21,5 

ΑΠΟΛΥΤΑ  17 5,5 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

       Συνεχίζοντας με την ανταπόκριση του σχολείου, στην ανάδειξη προσωπικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το σχολείο 

ανταποκρίνεται μερικώς (35,8%), πολύ (27,4%), ελάχιστα (18,2%), απόλυτα (11,7%) 

και καθόλου (6,8%) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 32). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Ανταπόκριση του σχολείου στην ανάδειξη προσωπικών  

                             ικανοτήτων                        

Ερώτημα 10.6 - Ανταπόκριση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 21 6,8 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  56 18,2 

ΜΕΡΙΚΩΣ   110 35,8 

ΠΟΛΥ  84 27,4 

ΑΠΟΛΥΤΑ  36 11,7 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα  «αισθάνεστε ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας 

σας;» οι εκπαιδευτικοί δώσαν την απάντηση ότι νοιώθουν λίγο ανασφαλείς και αρκετά 

ανασφαλείς (31,9%, 31,6% αντίστοιχα). Σε ποσοστό 22,5% (69) απάντησαν ότι δεν 

νοιώθουν καθόλου ανασφαλείς, ενώ το 14%(43) απάντησαν ότι νοιώθουν πολύ 

ανασφάλεια (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 33). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Αισθάνεστε ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση της θέσης  

                      εργασίας σας; 

Ερώτημα 11 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 69 22,5 

ΛΙΓΟ  98 31,9 

ΑΡΚΕΤΑ   97 31,6 

ΠΟΛΥ  43 14,0 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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      Στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τις αμοιβές, «αν θεωρείτε  

ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης ο μόνος τρόπος παρακίνησης είναι τα οικονομικά 

κίνητρα» το 67,8% (208) απάντησε φανερά όχι και το 32,2% (99) απάντησε ναι (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34, ΓΡΑΦΗΜΑ 9 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Θεωρείτε ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης ο μόνος  

                          τρόπος παρακίνησης είναι τα οικονομικά κίνητρα ; 

Eρώτημα 12 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ  99 32,2 

ΟΧΙ 208 67,8 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

 

     Σε μια άλλη διατύπωση του ιδίου ερωτήματος «η αύξηση των αποδοχών σας θα 

αποτελούσε σοβαρό κίνητρο για να εργαστείτε με περισσότερο ζήλο», οι εκπαιδευτικοί 
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απάντησαν αρκετά σε ποσοστό 43,3% (133), πολύ σε ποσοστό 25,4% (78), λίγο σε 

ποσοστό 23,1% (71) και καθόλου σε ποσοστό 8,1% (25) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 35).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Η αύξηση των αποδοχών σας θα αποτελούσε σοβαρό κίνητρο για να  

                           εργαστείτε με περισσότερο ζήλο;                      

Ερώτημα 13 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 25 8,1 

ΛΙΓΟ  71 23,1 

ΑΡΚΕΤΑ   133 43,3 

ΠΟΛΥ  78 25,4 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Συνεχίζοντας με το ερώτημα 14 στο οποίο οι εκπαιδευτικοί ρωτιούνται αν οι 

ανταμοιβές τους είναι ανάλογες με την εργασία τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(55,4%) διαφωνούν, το 22,8% (70) διαφωνούν απόλυτα, το 20,8% (64) συμφωνούν και 

μόνο το 1% (3) συμφωνούν απόλυτα (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 36). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Αισθάνομαι ότι οι ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) από την  

                            εργασία που προσφέρω είναι ανάλογες με αυτή.  

Ερώτημα 14 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 70 22,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 170 55,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ  64 20,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ  3 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Συνεχίζοντας με τα ερωτήματα που συνδέονται με τις αμοιβές, στο ερώτημα πως 

θεωρούν ότι θα αμείβονταν στον ιδιωτικό τομέα σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, η 
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πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ( 37,1% ) απάντησαν ότι θα αμείβονταν με υψηλότερες 

αποδοχές, το 28,3% (87) το ίδιο, το 24,4% (75) χαμηλότερα και ένα ποσοστό 8,1% (25) 

θεωρεί ότι θα αμείβονταν στο ιδιωτικό τομέα πολύ υψηλότερα (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 37).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα αμειβόσουν ως ελεύθερος  

                           επαγγελματίας  

Ερώτημα 15α  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 5 1,6 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 75 24,4 

ΤΟ ΙΔΙΟ 87 28,3 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 114 37,1 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 25 8,1 

ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

  

     Συνεχίζοντας στο ίδιο ερώτημα αλλά με τη μορφή πως θεωρούν ότι θα αμείβονταν 

στον ιδιωτικό τομέα σαν μισθωτοί, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (35,2%) 

απάντησαν ότι θα αμείβονταν το ίδιο, το 32,9% (101) χαμηλότερα, το 22,5% (69) 

υψηλότερα και ένα ποσοστό 8,1% (25) θεωρεί ότι θα αμείβονταν στο ιδιωτικό τομέα 

σαν μισθωτοί πολύ χαμηλότερα (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 38) .   

ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα αμειβόσουν ως μισθωτός  

Ερώτημα 15β  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 25 8,1 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 101 32,9 

ΤΟ ΙΔΙΟ 108 35,2 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 69 22,5 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 4 1,3 
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ΣΥΝΟΛΟ 307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 16 « υπάρχει στο σχολείο σας ομαδικό πνεύμα συνεργασίας», το 

59,3% (182) των εκπαιδευτικών απάντησε αρκετά, το 23,8% (73) λίγο, το 15% (46) 

πολύ και μόνο ένα  πολύ μικρό ποσοστό 2% (6) απάντησε ότι δεν υπάρχει στο σχολείο 

τους καθόλου ομαδικό πνεύμα συνεργασίας (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 39). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Υπάρχει στο σχολείο σας ομαδικό πνεύμα συνεργασίας ;                      

Ερώτημα 16 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 6 2,0 

ΛΙΓΟ  73 23,8 

ΑΡΚΕΤΑ   182 59,3 

ΠΟΛΥ  46 15,0 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα  17  « οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας είναι ανταγωνιστικές », 

διαφαίνεται καθαρά ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές. Συγκεκριμένα το 42,7% (131) 

απάντησαν καθόλου, το 34,2% (105) λίγο, το 17,9% (55) αρκετά και μόνο ένα ποσοστό 

5,2% (16) βλέπει τις σχέσεις με τους συναδέλφους του πολύ ανταγωνιστικές (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας είναι ανταγωνιστικές;                      

Ερώτημα 17 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 131 42,7 

ΛΙΓΟ  105 34,2 
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ΑΡΚΕΤΑ   55 17,9 

ΠΟΛΥ  16 5,2 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στα ερωτήματα 18, 19, 20 διαφαίνεται ο ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα στο ερώτημα 16 «ο διευθυντής του σχολείου σας 

παρακινεί αρκετά ώστε να είστε αποδοτικοί», το 52,4% (161) των εκπαιδευτικών τους 

απάντησε ότι τους παρακινεί αρκετά, το 19,9% (61) πολύ και μόνο ένα ποσοστό 8,5% 

(26) απάντησαν ότι ο διευθυντής δεν τους παρακινεί καθόλου. Βλέπουμε δηλαδή ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο διευθυντής του σχολείου, τους 

παρακινεί σε μεγάλο βαθμό (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 41) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Ο διευθυντής του σχολείου σας παρακινεί αρκετά ώστε να είστε  

                            αποδοτικοί;                      

Ερώτημα 18 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 26 8,5 

ΛΙΓΟ  59 19,2 

ΑΡΚΕΤΑ   161 52,4 

ΠΟΛΥ  61 19,9 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Συνεχίζοντας με το ερώτημα 19 στο οποίο οι εκπαιδευτικοί ρωτιούνται αν «ο 

διευθυντής του σχολείου καθοδηγεί σωστά και πάντα το προσωπικό σε σχέση με τους 

στόχους του σχολείου », το 50,5%(155) των εκπαιδευτικών τους απάντησε ότι τους 

παρακινεί αρκετά, το 23,5% (72) πολύ, το 20,5% (63) λίγο και ένα ποσοστό 5,5% (17) 

απάντησε καθόλου(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 42). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Ο διευθυντής του σχολείου καθοδηγεί σωστά και πάντα το προσωπικό  

                           σε σχέση με  τους στόχους τους σχολείου;                      

Ερώτημα 19 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 17 5,5 

ΛΙΓΟ  63 20,5 

ΑΡΚΕΤΑ   155 50,5 

ΠΟΛΥ  72 23,5 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 43, στο ερώτημα 20 στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί ρωτιούνται αν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο τους , οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το 57% (175) απάντησαν ότι 

συμμετέχουν αρκετά και το 20,8% (64) πολύ, ενώ μόνο το 19,2% (59) απάντησε ότι 

συμμετέχει λίγο στη λήψη αποφάσεων και ένα μικρό ποσοστό 2,9% (9) καθόλου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν το σχολείο  

                           σας  ;                      

Ερώτημα 20 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 9 2,9 

ΛΙΓΟ  59 19,2 

ΑΡΚΕΤΑ   175 57,0 

ΠΟΛΥ  64 20,8 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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  Στο ερώτημα 21, περιγράφεται το επίπεδο της ατομικής παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(53,7%) θεωρεί το επίπεδο της ατομικής του παρακίνησης στο σχολείο υψηλό, το 

38,8% (119) χαμηλό, το 4,6% (14) πολύ υψηλό και το 2,9% (9) πολύ χαμηλό(Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ 44, ΓΡΑΦΗΜΑ 10). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Γενικά αισθάνεστε ότι το επίπεδο της ατομικής παρακίνησης στο  

                            σχολείο είναι:                      

Ερώτημα 21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ  9 2,9 

ΧΑΜΗΛΟ 119 38,8 

ΥΨΗΛΟ  165 53,7 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 14 4,6 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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                                                  ΓΡΑΦΗΜΑ 10 

 

     Στο ερώτημα 22 περιγράφονται άλλοι τρόποι παρακίνησης που θα μπορούσαν να 

παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς  εκτός από τα οικονομικά κίνητρα. Στο ερώτημα 

22.1 αν θα μπορούσαν  να τους παρακινήσουν οι σχέσεις που μπορούν να αναπτύξουν 

με τους συναδέλφους τους, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Το 42,7%(131) 

απάντησαν πολύ, το 27,7%(85) μερικώς, το 14,3%(44)απόλυτα, το 11,7% (36) 

ελάχιστα και το 3,6% (11) καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 45). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων  

                           οι σχέσεις που μπορείτε να αναπτύξετε με τους συναδέλφους σας;  

Ερώτημα 22.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 11 3,6 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ  36 11,7 

ΜΕΡΙΚΩΣ   85 27,7 

ΠΟΛΥ  131 42,7 

ΑΠΟΛΥΤΑ  44 14,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στο ερώτημα 22.2 παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ισχυρό παράγοντα 

παρακίνησης την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης μέσα από το 

εκπαιδευτικό τους έργο. Συγκεκριμένα στο ερώτημα αν θα μπορούσαν να τους 

παρακινήσει η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της εργασίας, 

οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Το 42,3% (130) απάντησαν πολύ, το 28,7%(88) 

απόλυτα, το 23,1% (71) μερικώς, το 3,9% (12) ελάχιστα και το 2,0%(6) καθόλου(Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46, ΓΡΑΦΗΜΑ 11). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,  

                            η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της  

                           εργασίας;   

Ερώτημα 22.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 6 2,0 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  12 3,9 

ΜΕΡΙΚΩΣ   71 23,1 

ΠΟΛΥ  130 42,3 

ΑΠΟΛΥΤΑ  88 28,7 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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                                                     ΓΡΑΦΗΜΑ 11 

 

     Στο ερώτημα 22.3 παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η δυνατότητα 

ανάπτυξης ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και πρωτοβουλιών θα μπορούσε να τους 

παρακινήσει σε μεγάλο βαθμό . Όπως καταγράφεται στα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 47, οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Το 46,3% (142) απάντησαν πολύ, το 26,1% (80) 

απόλυτα, το 22,1%(68) μερικώς, το 4,2%(13) ελάχιστα και το 1,3% (4) καθόλου(Βλ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,  

                           η  ευκαιρία για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και  

                           πρωτοβουλιών:   

Ερώτημα 22.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 4 1,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  13 4,2 
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ΜΕΡΙΚΩΣ   68 22,1 

ΠΟΛΥ  142 46,3 

ΑΠΟΛΥΤΑ  80 26,1 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

                                                ΓΡΑΦΗΜΑ  12 

 

     Στο ερώτημα 22.4 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, βλέπει τη  

δυνατότητα να είναι αποδεκτοί από τους άλλους σαν ικανοποιητικό  παρακινητικό 

παράγοντα. Συγκεκριμένα το 34,9% (107) απάντησαν πολύ, το 30,9% (95) μερικώς, το 

15,0%(46) ελάχιστα, το 12,1%(37) απόλυτα και το 7,2% (22) καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 

48)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,    

                           το  να είσαι αποδεκτός από τους άλλους:   
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Ερώτημα 22.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 22 7,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  46 15,0 

ΜΕΡΙΚΩΣ   95 30,9 

ΠΟΛΥ  107 34,9 

ΑΠΟΛΥΤΑ  37 12,1 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Συνεχίζοντας και με άλλους τρόπους παρακίνησης πέρα των οικονομικών κινήτρων, 

στο ερώτημα 22.5 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών, βλέπει την 

ευκαιρία για ανάπτυξη στενών φιλικών-κοινωνικών σχέσεων σαν ένα δυναμικό 

παράγοντα παρακίνησης. Συγκεκριμένα το 34,9% (107) απάντησαν πολύ, το 

31,3%(96) μερικώς, το 15,0%(46) απόλυτα, το 13,4%(41) ελάχιστα και το 5,5%(17) 

καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 49) . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,  

                           η ευκαιρία για ανάπτυξη στενών φιλικών-κοινωνικών σχέσεων:   

Ερώτημα 22.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 17 5,5 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  41 13,4 

ΜΕΡΙΚΩΣ   96 31,3 

ΠΟΛΥ  107 34,9 

ΑΠΟΛΥΤΑ  46 15,0 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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     Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας παρακίνησης για τους εκπαιδευτικούς της 

Τ.Ε.Ε είναι το αίσθημα αυτοεκτίμησης. Συγκεκριμένα στο ερώτημα «θα μπορούσε να 

σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων η αίσθηση αυτοεκτίμησης;», το 

42,3%(130) απάντησαν πολύ, το 28,3% (87) απόλυτα, το 19,5%(60) μερικώς, το 5,9% 

(18) ελάχιστα και μόνο ένα μικρό ποσοστό(3,9%) απάντησε πως η αίσθηση 

αυτοεκτίμησης δεν θα τους παρακινούσε καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 50, ΓΡΑΦΗΜΑ 

13). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50:  Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,                            

                           η αίσθηση αυτοεκτίμησης:   

 

Ερώτημα 22.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 12 3,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  18 5,9 

ΜΕΡΙΚΩΣ   60 19,5 

ΠΟΛΥ  130 42,3 

ΑΠΟΛΥΤΑ  87 28,3 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13

 

     Στο ερώτημα «θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων, η 

αίσθηση ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η εργασία », οι εκπαιδευτικοί σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό απάντησαν ότι θα τους παρακινούσε πολύ(35,8%), απόλυτα 

(35,5%) και μερικώς(19,5%), ενώ το ίδιο ποσοστό 4,6% απάντησε ότι τους παρακινεί 

ελάχιστα και καθόλου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 51, ΓΡΑΦΗΜΑ 14).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 51:  Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων, η                 

                           αίσθηση ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η εργασία :   

Ερώτημα 22.7 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 14 4,6 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  14 4,6 

ΜΕΡΙΚΩΣ   60 19,5 

ΠΟΛΥ  110 35,8 
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ΑΠΟΛΥΤΑ  109 35,5 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

                                       

ΓΡΑΦΗΜΑ  14

 

     Προχωρώντας σε άλλον τρόπο παρακίνησης όπως η ευκαιρία που τους προσφέρει 

η εργασία να βοηθούν τους συνανθρώπους τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

απάντησε ότι τους παρακινεί πολύ σε ποσοστό 44,3%(136), απόλυτα σε ποσοστό 

30,6%(94), μερικώς σε ποσοστό 15% (46), ελάχιστα 5,9% (18) και καθόλου σε 

ποσοστό 4,2% (13) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 52). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 52:  Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων, η                 

                          ευκαιρία που σας προσφέρει η εργασία να βοηθάω τους συνανθρώπους  

                          μου:   

Ερώτημα 22.8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
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ΚΑΘΟΛΟΥ 13 4,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  18 5,9 

ΜΕΡΙΚΩΣ   46 15,0 

ΠΟΛΥ  136 44,3 

ΑΠΟΛΥΤΑ  94 30,6 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 

 

     Στον ΠΙΝΑΚΑ 53 παρατηρούμε ότι η εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας 

θέσης δεν παρακινεί καθόλου τους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 35,2%(108), τους 

παρακινεί μερικώς σε ποσοστό 25,4% (78), ελάχιστα σε ποσοστό 23,5% (72) και τους 

παρακινεί πολύ σε ποσοστό 12,1% (37) και απόλυτα σε ποσοστό 3,9% (12). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων,   

                              η  εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης   :   

Ερώτημα 22.9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( n ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 108 35,2 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  72 23,5 

ΜΕΡΙΚΩΣ   78 25,4 

ΠΟΛΥ  37 12,1 

ΑΠΟΛΥΤΑ  12 3,9 

ΣΥΝΟΛΟ   307 100,0 
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  5.3   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2 ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ( Crosstabs) 

 

     Στο κομμάτι αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας    

(Crosstabs ) των δημογραφικών- ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτικών με τα 

διάφορα ερωτήματα. Συγκεκριμένα βλέπουμε αν τα διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η προϋπηρεσία, το 

μεταπτυχιακό δίπλωμα έχουν εξάρτηση με τους διάφορους τρόπους και τις τεχνικές 

παρακίνησης. Έγιναν έλεγχοι ανεξαρτησίας χ2 όλων των δημογραφικών στοιχείων με 

όλα τα ερωτήματα. Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν ελάχιστα τις τεχνικές και τους τρόπους 

παρακίνησης. Στους ελέγχους χρησιμοποιήθηκε σφάλμα σημαντικότητας p = 0,05. 

Επίσης για τη διασταύρωση δύο ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν :  

 Πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου 

 Πίνακες σχετικών συχνοτήτων διπλής εισόδου με ποσοστά γραμμής 

     Παρακάτω παρατίθενται μόνο οι πίνακες, τα στοιχεία των οποίων παρατηρήθηκε 

ότι έχουν στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή βρέθηκε ότι ισχύει: 

p<0,05. 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 54 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

εξάρτηση μεταξύ φύλου και άποψης αν ο διευθυντής του σχολείου τους καθοδηγεί 

σωστά και πάντα σε σχέση με τους στόχους του σχολείου (χ2=9,467, df=3, 

p=0,024<0.05).  

ΠΙΝΑΚΑΣ  54  : Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,467a 3 ,024 

Likelihood Ratio 9,747 3 ,021 

Linear-by-Linear 

Association 

7,467 1 ,006 
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N of Valid Cases 307   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,92. 

 

     Οπότε σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 55 βγάζουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα. Από 

το σύνολο των ανδρών, το 50% απάντησε ότι ο διευθυντής του σχολείου τους 

καθοδηγεί αρκετά σωστά και πάντα σε σχέση με τους στόχους του σχολείου, το 28% 

πολύ, και το 19,5% λίγο. Από το σύνολο των γυναικών, το 51% απάντησε ότι ο 

διευθυντής του σχολείου τους καθοδηγεί αρκετά σωστά και πάντα σε σχέση με τους 

στόχους του σχολείου, το 21,7% λίγο, και το 18,2 % πολύ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  55 : ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ * Ο διευθυντής του σχολείου 

καθοδηγεί σωστά και πάντα το προσωπικό σε σχέση με τους στόχους του 

σχολείου; Crosstabulation 

 Ο διευθυντής του σχολείου 

καθοδηγεί σωστά και πάντα το 

προσωπικό σε σχέση με τους 

στόχους του σχολείου; 

Total 

ΚΑΘ

ΟΛΟ

Υ 

ΛΙΓΟ ΑΡΚ

ΕΤΑ 

ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

ΑΝΔΡΑΣ Count 4 32 82 46 164 

% within 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

2,4% 19,5

% 

50,0

% 

28,0% 100,0% 

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 13 31 73 26 143 
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% within 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

9,1% 21,7

% 

51,0

% 

18,2% 100,0% 

Total Count 17 63 155 72 307 

% within 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

5,5% 20,5

% 

50,5

% 

23,5% 100,0% 

 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 56 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

εξάρτηση μεταξύ φύλου και ερώτησης αν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε 

θέματα που αφορούν το σχολείο (χ2= 18,00, df=3, p=0,00<0.05).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 56 - Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,000a 3 ,000 

Likelihood Ratio 18,551 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

13,309 1 ,000 

N of Valid Cases 307   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,19. 

  

       Ερμηνεύοντας τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 57, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

Από το σύνολο των γυναικών η πλειοψηφία δηλ. το 58,7%. ψήφισαν ότι συμμετέχουν 

αρκετά στη λήψη αποφάσεων ενώ από το σύνολο των ανδρών το 55,5 %. Το  28,7 

%των ανδρών απάντησε ότι συμμετέχει πολύ στη λήψη αποφάσεων, ενώ οι γυναίκες 

που έδωσαν την ίδια απάντηση είναι το 11,9%. Επίσης οι γυναίκες σε ποσοστό 26,6% 

απάντησαν ότι συμμετέχουν λίγο στη λήψη αποφάσεων ενώ οι  άνδρες έδωσαν την ίδια 

απάντηση σε ποσοστό 12,8%. 
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     Στον ΠΙΝΑΚΑ 58 διακρίνουμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 παρατηρήθηκε 

σημαντική εξάρτηση μεταξύ ηλικίας και άποψης  αν οι σχέσεις με τους συναδέλφους 

είναι ανταγωνιστικές (χ2=24,446, df=9, p=0,004<0.05 ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 58 : Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,446a 9 ,004 

ΠΙΝΑΚΑΣ  57  : ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ * Συμμετέχετε στη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα που αφορούν το σχολείο σας; Crosstabulation 

 

 

Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων σε 

θέματα που αφορούν το σχολείο σας; 

Total 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

ΛΙΓ

Ο 

ΑΡΚΕΤ

Α 

ΠΟΛ

Υ 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 

ΑΝΔΡΑ

Σ 

Count 5 21 91 47 164 

% within ΦΥΛΟ 

ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 

3,0% 12,8

% 

55,5% 28,7

% 

100,0

% 

ΓΥΝΑΙΚ

Α 

Count 4 38 84 17 143 

% within ΦΥΛΟ 

ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 

2,8% 26,6

% 

58,7% 11,9

% 

100,0

% 

Total Count 9 59 175 64 307 

% within ΦΥΛΟ 

ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 

2,9% 19,2

% 

57,0% 20,8

% 

100,0

% 
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Likelihood Ratio 17,322 9 ,044 

Linear-by-Linear Association 2,997 1 ,083 

N of Valid Cases 307   

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,73. 

 

      Όπως παρατηρούμε από τον  ΠΙΝΑΚΑ 59 οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 26-35  θεωρούν 

σε μεγαλύτερο ποσοστό (42,9%)ότι οι σχέσεις με τους συναδέρφους τους δεν είναι 

καθόλου ανταγωνιστικές . Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-45  θεωρούν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (39,1%)ότι οι σχέσεις με τους συναδέρφους τους δεν είναι καθόλου 

ανταγωνιστικές. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 46-55 ετών θεωρούν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό(48,2%) ότι οι σχέσεις με τους συναδέρφους τους δεν είναι καθόλου 

ανταγωνιστικές. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας>55 ετών θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(48,8%) ότι οι σχέσεις με τους συναδέρφους τους είναι λίγο ανταγωνιστικές . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 59 : ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ * Οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας είναι ανταγωνιστικές ; Crosstabulation 

 Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας 

είναι ανταγωνιστικές ; 

Total 

ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤ

Α 

ΠΟΛ

Υ 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ

Ν 

26-35 Count 6 3 1 4 14 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

42,9% 21,4

% 

7,1% 28,6% 100,0

% 

36-45 Count 45 38 25 7 115 
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% within 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

39,1% 33,0

% 

21,7% 6,1% 100,0

% 

46-55 Count 66 44 23 4 137 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

48,2% 32,1

% 

16,8% 2,9% 100,0

% 

>56 Count 14 20 6 1 41 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

34,1% 48,8

% 

14,6% 2,4% 100,0

% 

Total Count 131 105 55 16 307 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

42,7% 34,2

% 

17,9% 5,2% 100,0

% 

 

     Προχωρώντας στον έλεγχο εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών παρατηρούμε ότι σε  

επίπεδο σημαντικότητας  0,05  παρατηρήθηκε  σημαντική εξάρτηση μεταξύ κλάδου 

και ικανοποίησης από τις αποδοχές (χ2=14,710, f=6, p=0,023<0.05 ) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 

60).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 60 : Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,710a 6 ,023 

Likelihood Ratio 7,274 6 ,296 
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Linear-by-Linear 

Association 

2,237 1 ,135 

N of Valid Cases 307   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,07. 

 

 

     Όπως προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ 61 από το σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδου 

Δ.Ε, το 50% απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους. 

Επίσης οι άλλοι μισοί απάντησαν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις αποδοχές 

τους. Βλέπουμε δηλαδή ένα διχασμό των απόψεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε ως προς  τις 

αμοιβές τους. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδου Τ.Ε η πλειοψηφία δηλ. το 

47,5% απάντησαν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους. Από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών κλάδου Π.Ε η πλειοψηφία(47,2 %) απάντησε ότι είναι λίγο 

ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί Π.Ε και 

Τ.Ε, στο ίδιο περίπου ποσοστό θεωρούν ότι οι αποδοχές τους είναι ελάχιστες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 61 : ΚΛΑΔΟΣ * Είστε ικανοποιημένος/ η από τις αποδοχές σας; 

Crosstabulation 

 Είστε ικανοποιημένος/ η από τις αποδοχές σας; Total 

ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΚΛΑΔΟ

Σ 

Δ.Ε. Count 1 0 0 1 2 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Τ.Ε. Count 12 19 7 2 40 
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% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

30,0% 47,5% 17,5% 5,0% 100,0% 

Π.Ε. Count 97 125 35 8 265 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

36,6% 47,2% 13,2% 3,0% 100,0% 

Total Count 110 144 42 11 307 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

35,8% 46,9% 13,7% 3,6% 100,0% 

 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 62 σε  επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ κλάδου των εκπαιδευτικών και 

ανταπόκρισης φορέα ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών (χ2=15,909,df=8, 

p=0,044<0.05 ). 

 

 

    

 

 

 

 

                       

 

 

 

     Συνεχίζοντας την ανάλυση από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 63 προκύπτει ότι από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδου Δ.Ε, το 50% απάντησαν ότι το σχολείο τους 

ΠΙΝΑΚΑΣ 62 : Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,909a 8 ,044 

Likelihood Ratio 14,934 8 ,060 

Linear-by-Linear 

Association 

10,834 1 ,001 

N of Valid Cases 307   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,07. 
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ανταποκρίνεται πολύ στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Επίσης οι άλλοι μισοί απάντησαν 

ότι το σχολείο τους ανταποκρίνεται  απόλυτα  στην ανάληψη πρωτοβουλιών.  Από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδου Τ.Ε η πλειοψηφία δηλ. το 37,5% απάντησαν ότι το 

σχολείο τους ανταποκρίνεται πολύ στην ανάληψη πρωτοβουλιών . Επίσης ένα ποσοστό 

25%  απάντησαν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται απόλυτα στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

και ένα ποσοστό 22,5% απάντησαν ότι ανταποκρίνεται μερικώς στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδου Π.Ε η πλειοψηφία(40, 8%) 

απάντησε απάντησαν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται μερικώς  στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, ένα ποσοστό (28,3%) απάντησε ότι το σχολείο ανταποκρίνεται πολύ 

στην ανάληψη πρωτοβουλιών . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 63 : ΚΛΑΔΟΣ * Ανταπόκριση στην ανάληψη πρωτοβουλιών Crosstabulation 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών T

ot

al 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤ

Α 

ΜΕΡΙΚΩ

Σ 

ΠΟΛΥ ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΚΛΑΔΟ

Σ 

Δ.Ε. Count 0 0 0 1 1 2 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 10

0,

0

% 

Τ.Ε. Count 1 5 9 15 10 40 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

2,5% 12,5% 22,5% 37,5% 25,0% 10

0,

0

% 

Π.Ε. Count 9 48 108 75 25 26

5 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

3,4% 18,1% 40,8% 28,3% 9,4% 10

0,
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0

% 

Total Count 10 53 117 91 36 30

7 

% within 

ΚΛΑΔΟΣ 

3,3% 17,3% 38,1% 29,6% 11,7% 10

0,

0

% 

 

     Από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 64 διακρίνουμε ότι σ ε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ καθηγητών γενικής παιδείας 

και τεχνικών ειδικοτήτων και μιας φιλοφρόνησης επιβράβευσης. (χ2=10,951, df=4, 

p=0,027<0,05).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 64 -Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,951a 4 ,027 

Likelihood Ratio 11,305 4 ,023 

Linear-by-Linear 

Association 

6,211 1 ,013 

N of Valid Cases 307   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,59. 

 

     Όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 65 από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

γενικής παιδείας, το 43,6% απάντησαν ότι μια φιλοφρόνηση- επιβράβευση θα τους 

παρακινούσε πολύ, ενώ το 27,7% απάντησε ότι θα τους παρακινούσε απόλυτα.  

     Επίσης από το σύνολο των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, το 28,2% 

απάντησε ότι μια φιλοφρόνηση- επιβράβευση θα τους παρακινούσε πολύ, το 26,3% 
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απάντησαν ότι μια φιλοφρόνηση- επιβράβευση θα τους παρακινούσε μερικώς, ενώ το 

24,4% απάντησε ότι θα τους παρακινούσε απόλυτα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 65:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ * Μια φιλοφρόνηση-επιβράβευση  Crosstabulation 

 Μια φιλοφρόνηση-επιβράβευση Tota

l 
ΚΑΘΟ

ΛΟΥ 

ΕΛΑΧΙ

ΣΤΑ 

ΜΕΡΙ

ΚΩΣ 

ΠΟ

ΛΥ 

ΑΠΟΛ

ΥΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

- 

ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑ

Σ 

Count 2 9 16 41 26 94 

% within 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

- 

ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΩΝ 

2,1% 9,6% 17,0% 43,6

% 

27,7% 100,

0% 

ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν  

ΕΙΔΙΚΟΤ

ΗΤΩΝ 

Count 13 32 56 60 52 213 

% within 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

- 

ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΩΝ 

6,1% 15,0% 26,3% 28,2

% 

24,4% 100,

0% 

Total Count 15 41 72 101 78 307 
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% within 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

- 

ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΩΝ 

4,9% 13,4% 23,5% 32,9

% 

25,4% 100,

0% 

 

     Σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ καθηγητών κατόχων δεύτερου πτυχίου και της αξιολόγησης σαν τεχνική 

παρακίνησης (χ2= 9,654, df=4, p=0,047<0,05) (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 66) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 66 - Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,645a 4 ,047 

Likelihood Ratio 12,599 4 ,013 

Linear-by-Linear Association ,479 1 ,489 

N of Valid Cases 307   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,97. 

     

     Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 67 από το σύνολο των εκπαιδευτικών που δεν έχουν 

δεύτερο πτυχίο το 30,1% απάντησε  ότι η αξιολόγηση σαν τεχνική παρακίνησης τους 

παρακινεί μερικώς, το 23,2% καθόλου και το 19,5% ελάχιστα. Οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν δεύτερο πτυχίο θεωρούν, κατά 36,1% ότι παρακινούνται από την αξιολόγηση 

μερικώς, κατά 27,9% καθόλου και κατά 24,6% πολύ. 
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     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 68, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ καθηγητών κατόχων δεύτερου 

πτυχίου και σημαντικότητας της ανάδειξης προσωπικών ικανοτήτων σαν τεχνική 

παρακίνησης (χ2=22,424, df=5, p=0,000<0,05). 

        

 

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  * Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

Crosstabulation 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Total 

ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Α 

ΜΕΡΙΚΩ

Σ 

ΠΟΛ

Υ 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΔΕΥΤΕΡ

Ο 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΟΧ

Ι 

Count 57 48 74 47 20 246 

% within 

ΔΕΥΤΕΡ

Ο 

ΠΤΥΧΙΟ 

23,2% 19,5% 30,1% 19,1

% 

8,1% 100,0

% 

ΝΑ

Ι 

Count 17 2 22 15 5 61 

% within 

ΔΕΥΤΕΡ

Ο 

ΠΤΥΧΙΟ 

27,9% 3,3% 36,1% 24,6

% 

8,2% 100,0

% 

Total Count 74 50 96 62 25 307 

% within 

ΔΕΥΤΕΡ

Ο 

ΠΤΥΧΙΟ 

24,1% 16,3% 31,3% 20,2

% 

8,1% 100,0

% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 68 - Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,424a 5 ,000 
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     Σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ 69 από το σύνολο των εκπαιδευτικών που δεν έχουν 

δεύτερο πτυχίο το 30,1% απάντησε ότι η ανάδειξη προσωπικών ικανοτήτων είναι 

αρκετά σημαντική  τεχνική παρακίνησης, το 27,6% σημαντική τεχνική παρακίνησης 

και το 15,4% πολύ σημαντική τεχνική παρακίνησης. Από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που έχουν δεύτερο πτυχίο το 42,6% θεωρεί την ανάδειξη προσωπικών 

ικανοτήτων αρκετά σημαντική τεχνική παρακίνησης, το 34,4% πολύ σημαντική 

τεχνική παρακίνησης και το 11,5% σημαντική. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου θεωρούν την ανάδειξη προσωπικών 

ικανοτήτων σημαντικό παράγοντα παρακίνησης σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 

εκπαιδευτικούς που δεν έχουν δεύτερο πτυχίο. 

 

 

 

 

    

Likelihood Ratio 23,603 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,851 1 ,000 

N of Valid Cases 307   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,78. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69 : ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  * Ανάδειξη προσωπικών ικανοτήτων 

Crosstabulation 

 Ανάδειξη προσωπικών ικανοτήτων Tota

l 
ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΑΡΚΕΤ

Α 

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΕΛΑΧΙΣ

ΤΑ 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 
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     Παρατηρώντας τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 70 βλέπουμε ότι σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ καθηγητών 

κατόχων δεύτερου πτυχίου και της άποψης σχετικά με την ανταμοιβή ως μισθωτός 

(χ2=12,499, df=5, p=0,029<0,05).  

 

  

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑΝ

ΤΙΚΟ 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥ

ΧΙΟ 

Ο

ΧΙ 

Count 38 74 68 35 19 12 246 

% 

within 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥ

ΧΙΟ 

15,4% 30,1% 27,6% 14,2% 7,7% 4,9% 100,

0% 

Ν

ΑΙ 

Count 21 26 7 2 3 2 61 

% 

within 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥ

ΧΙΟ 

34,4% 42,6% 11,5% 3,3% 4,9% 3,3% 100,

0% 

Total Count 59 100 75 37 22 14 307 

% 

within 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥ

ΧΙΟ 

19,2% 32,6% 24,4% 12,1% 7,2% 4,6% 100,

0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70- Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,499a 5 ,029 

Likelihood Ratio 11,491 5 ,042 

Linear-by-Linear 

Association 

,732 1 ,392 

N of Valid Cases 307   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,20. 

 

    Πιο αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 71 μας δίνουν τα παρακάτω στοιχεία. Οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν δεύτερο πτυχίο, θεωρούν σε ποσοστό 32,8% ότι στον ιδιωτικό 

τομέα θα αμείβονταν χαμηλότερα στον ιδιωτικό τομέα, το 27,9% το ίδιο και το 21,3% 

υψηλότερα. Από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν δεύτερο πτυχίο το 36,6% θεωρεί 

ότι θα αμείβονταν το ίδιο στον ιδιωτικό τομέα σαν μισθωτοί, το 32,9% χαμηλότερα και 

το 22,8% υψηλότερα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 71 - ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  * Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα 

αμειβόσουν ως μισθωτός Crosstabulation 

 Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα αμειβόσουν ως μισθωτός Total 

ΠΟΛΥ 

ΧΑΜΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

ΧΑΜΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

ΤΟ 

ΙΔΙ

Ο 

ΥΨΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

33 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥΧ

ΙΟ 

Ο

ΧΙ 

Count 15 81 90 56 4 0 246 

% 

within 

ΔΕΥΤ

6,1% 32,9% 36,6

% 

22,8% 1,6% 0,0

% 

100,

0% 
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ΕΡΟ 

ΠΤΥΧ

ΙΟ 

Ν

ΑΙ 

Count 10 20 17 13 0 1 61 

% 

within 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥΧ

ΙΟ 

16,4% 32,8% 27,9

% 

21,3% 0,0% 1,6

% 

100,

0% 

Total Count 25 101 107 69 4 1 307 

% 

within 

ΔΕΥΤ

ΕΡΟ 

ΠΤΥΧ

ΙΟ 

8,1% 32,9% 34,9

% 

22,5% 1,3% 0,3

% 

100,

0% 

 

     Προχωρώντας στον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών , 

βλέπουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 72 σχ2

ΠΙΝΑΚΑΣ 72- Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,402a 4 ,034 

Likelihood Ratio 11,689 4 ,020 

Linear-by-Linear 

Association 

5,817 1 ,016 

N of Valid Cases 307   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,40. 
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     Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 73, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού το 46,7% θεωρεί τη δυνατότητα εξέλιξης πολύ μεγάλο 

παρακινητικό παράγοντα, ενώ από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακό 

το 31% έχει την ίδια άποψη. Επίσης οι εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακό 

υποστηρίζουν σε ποσοστά 12,1 % και 7,3% ότι η δυνατότητα εξέλιξης θα τους 

παρακινούσε ελάχιστα ως καθόλου ενώ οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό που έχουν 

την ίδια άποψη εμφανίζονται με ποσοστά 5,3% και 1,3%, δηλαδή σε μικρότερα 

ποσοστά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 73 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Δυνατότητα εξέλιξης Crosstabulation 

 Δυνατότητα εξέλιξης Total 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

ΕΛΑΧΙ

ΣΤΑ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΠΟ

ΛΥ 

ΑΠΟΛ

ΥΤΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ

ΑΚΟ 

Ο

ΧΙ 

Count 17 28 53 72 62 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

7,3% 12,1% 22,8% 31,0

% 

26,7% 100,0

% 

Ν

ΑΙ 

Count 1 4 14 35 21 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

1,3% 5,3% 18,7% 46,7

% 

28,0% 100,0

% 

Total Count 18 32 67 107 83 307 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

5,9% 10,4% 21,8% 34,9

% 

27,0% 100,0

% 
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 Σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ καθηγητών κατόχων μεταπτυχιακού και της αλλαγής θέσης εργασίας (χ2= 

15,822, df=5,p=0,007<0,05) ( Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 74). 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 74 - Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,822a 5 ,007 

Likelihood Ratio 15,311 5 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 

14,699 1 ,000 

N of Valid Cases 307   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 7,08. 

 

      Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 75 οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό 

θεωρούν την αλλαγή θέσης εργασίας σημαντικό παράγοντα παρακίνησης σε ποσοστό 

22,7%, αρκετά σημαντικό σε ποσοστό 20%, μερικώς σημαντικό και πολύ σημαντικό 

στο ίδιο ποσοστό 17,3% και ελάχιστα σημαντικό και καθόλου σημαντικό σε ποσοστό 

12,0% και 10,7% αντίστοιχα. Οι καθηγητές χωρίς μεταπτυχιακό έχουν διαφορετικές 

απόψεις. Το 22,0% θεωρεί την αλλαγή θέσης εργασίας καθόλου σημαντικό 

παρακινητικό παράγοντα, το 21,6% σημαντικό, το 19,8% μερικώς σημαντικό και το 

19% ελάχιστα σημαντικό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 75- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Αλλαγή θέσης εργασίας Crosstabulation 

 Αλλαγή θέσης εργασίας 
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ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΑΡΚΕΤ

Α 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΕΛΑΧΙ

ΣΤΑ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟ

ΛΟΥ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

Tot

al 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

Ο

Χ

Ι 

Count 16 25 50 46 44 51 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

6,9% 10,8% 21,6% 19,8% 19,0% 22,0% 100

,0% 

Ν

Α

Ι 

Count 13 15 17 13 9 8 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

17,3% 20,0% 22,7% 17,3% 12,0% 10,7% 100

,0% 

Total Count 29 40 67 59 53 59 307 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

9,4% 13,0% 21,8% 19,2% 17,3% 19,2% 100

,0% 

   

     Συνεχίζοντας την ανάλυση, σ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 76 : Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,380a 5 ,009 

Likelihood Ratio 14,987 5 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

8,022 1 ,005 

N of Valid Cases 307   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 5,86. 
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     Συγκεκριμένα παρατηρώντας τον ΠΙΝΑΚΑ 77, από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

χωρίς μεταπτυχιακό, το 28% θεωρεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης την 

προσωπική ανέλιξη, το 20,7% μερικώς σημαντικό, το 18,5% αρκετά σημαντικό και το 

12,9% ελάχιστα σημαντικό. Οι απόψεις  των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό 

διαφοροποιούνται ως προς αυτό το ερώτημα. Το 26,7% και το 25,% θεωρεί αρκετά 

σημαντικό και πολύ σημαντικό παράγοντα παρακίνησης τη δυνατότητα προσωπικής 

ανέλιξης και μόνο το 5,3% θεωρεί τη δυνατότητα προσωπικής ανέλιξης καθόλου 

σημαντικό παράγοντα παρακίνησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 77- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης 

Crosstabulation 

 Δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης Tot

al 
ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΑΡΚΕΤ

Α 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΕΛΑΧΙ

ΣΤΑ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟ

ΛΟΥ 

ΣΗΜΑ

ΝΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

Ο

Χ

Ι 

Count 26 43 65 48 30 20 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

11,2% 18,5% 28,0% 20,7% 12,9% 8,6% 100

,0% 

Ν

Α

Ι 

Count 19 20 14 8 10 4 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

25,3% 26,7% 18,7% 10,7% 13,3% 5,3% 100

,0% 

Total Count 45 63 79 56 40 24 307 

% within 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

14,7% 20,5% 25,7% 18,2% 13,0% 7,8% 100

,0% 

 

      (Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 78). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78- Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,170a 1 ,041 

Continuity Correctionb 3,610 1 ,057 

Likelihood Ratio 4,359 1 ,037 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 

4,156 1 ,041 

N of Valid Cases 307   

 

     Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 79 αναδεικνύει μερικά πολύ χρήσιμα αποτελέσματα. Οι 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό θεωρούν σε ποσοστό 77,3% ότι σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι ο μόνος τρόπος παρακίνησης 

ενώ οι εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακό έχουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 64,7%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 79- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Θεωρείτε ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης 

ο μόνος τρόπος παρακίνησης είναι τα οικονομικά κίνητρα; Crosstabulation 

 Θεωρείτε ότι σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης ο μόνος 

τρόπος παρακίνησης είναι τα 

οικονομικά κίνητρα; 

Total 

NAI OXI 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ

ΚΟ 

ΟΧΙ Count 82 150 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

35,3% 64,7% 100,0% 
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ΝΑΙ Count 17 58 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

22,7% 77,3% 100,0% 

Total Count 99 208 307 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

32,2% 67,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Από την ανάλυση του ΠΙΝΑΚΑ 81 διαφαίνεται το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με 

μεταπτυχιακό, θεωρούν ότι οι αμοιβές τους στον ιδιωτικό τομέα σαν ελεύθεροι 

επαγγελματίες θα ήταν υψηλότερες σε ποσοστό 45,3%, το 20,0% πιστεύει ότι θα ήταν 

οι ίδιες και το 18,7% χαμηλότερες. Οι εκπαιδευτικοί  χωρίς μεταπτυχιακό, θεωρούν ότι 

οι αμοιβές τους στον ιδιωτικό τομέα σαν ελεύθεροι επαγγελματίες θα ήταν υψηλότερες 

σε ποσοστό 34,9%, το 31,0% πιστεύει ότι θα ήταν οι ίδιες και το 26,3% χαμηλότερες. 

      ν .. ΠΙΝΑΚΑΣ 80-  Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,567a 4 ,006 

Likelihood Ratio 14,927 4 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

11,167 1 ,001 

N of Valid Cases 307   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,22. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα 

αμειβόσουν ως ελεύθερος επαγγελματίας Crosstabulation 

 Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα αμειβόσουν ως 

ελεύθερος επαγγελματίας 

Tota

l 

ΠΟΛΥ 

ΧΑΜΗΛ

ΟΤΕΡΑ 

ΧΑΜΗΛ

ΟΤΕΡΑ 

ΤΟ 

ΙΔΙ

Ο 

ΥΨΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΟ

ΤΕΡΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 

Ο

ΧΙ 

Count 5 61 72 81 13 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 

2,2% 26,3% 31,

0% 

34,9% 5,6% 100,

0% 

Ν

ΑΙ 

Count 0 14 15 34 12 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 

0,0% 18,7% 20,

0% 

45,3% 16,0% 100,

0% 

Total Count 5 75 87 115 25 307 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 

1,6% 24,4% 28,

3% 

37,5% 8,1% 100,

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

     Παρατηρώντας το ΠΙΝΑΚΑ 82, σ ΠΙΝΑΚΑΣ 82- Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,724a 4 ,020 

Likelihood Ratio 11,323 4 ,023 

Linear-by-Linear 

Association 

7,667 1 ,006 

N of Valid Cases 307   



120 
 

 
 

 

 

 

 

     Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 83, παρατηρείται το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακό θεωρούν ότι η εξουσία που συνδέεται με την κατοχή 

μιας θέσης δεν είναι καθόλου παρακινητικός παράγοντας σε ποσοστό 39,2%, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό έχουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 22,7%. Επίσης οι 

εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακό θεωρούν ότι η εξουσία που συνδέεται με την κατοχή 

μιας θέσης είναι ελάχιστα παρακινητικός παράγοντας σε ποσοστό 22,8%, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό έχουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 25,3%. Τέλος και οι 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό και οι εκπαιδευτικοί χωρίς θεωρούν σε πολύ μικρό 

ποσοστό, 4% και 3,9% αντίστοιχα, ότι η εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας 

θέσης είναι απόλυτα ισχυρός παρακινητικός παράγοντας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 83- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ * Εξουσία που συνδέεται με την κατοχή 

μιας θέσης Crosstabulation 

 Εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης Total 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

ΕΛΑΧΙ

ΣΤΑ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΠΟ

ΛΥ 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

Ο

ΧΙ 

Count 91 53 58 21 9 232 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

39,2% 22,8% 25,0% 9,1% 3,9% 100,0

% 

Ν

ΑΙ 

Count 17 19 20 16 3 75 

% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

22,7% 25,3% 26,7% 21,3

% 

4,0% 100,0

% 

Total Count 108 72 78 37 12 307 

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,93. 
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% within 

ΜΕΤΑΠΤΥΧ

ΙΑΚΟ 

35,2% 23,5% 25,4% 12,1

% 

3,9% 100,0

% 

 

Αναλύοντας έναν άλλο παράγοντα μορφωτικού επιπέδου, το διδακτορικό, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 84, σι

ΠΙΝΑΚΑΣ 84- Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,123a 3 ,018 

Likelihood Ratio 7,045 3 ,070 

Linear-by-Linear 

Association 

,110 1 ,740 

N of Valid Cases 307   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,11. 

 

     Από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 85 προκύπτει ότι από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

χωρίς διδακτορικό, ένα ποσοστό 47,4% είναι λίγο ικανοποιημένο από τις αποδοχές του, 

το 35,5% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, το 13,8% είναι πολύ ικανοποιημένο και το 

3,3% είναι απόλυτα ικανοποιημένο. ΟΙ εκπαιδευτικοί με διδακτορικό, σε ποσοστό 

66,7% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις αποδοχές του και ένα ποσοστό 33,3% 

είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τις αποδοχές του. 

.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ * Είστε ικανοποιημένος/ η από τις αποδοχές σας; 

Crosstabulation 

 Είστε ικανοποιημένος/ η από τις αποδοχές σας; 
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  ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Tota

l 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ

Ο 

ΟΧΙ Count 108 144 42 10 304 

% within 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

35,5% 47,4% 13,8% 3,3% 100,

0% 

ΝΑΙ Count 2 0 0 1 3 

% within 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,

0% 

Total Count 110 144 42 11 307 

% within 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

35,8% 46,9% 13,7% 3,6% 100,

0% 

 

Σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ συνολικής προϋπηρεσίας και αύξησης αποδοχών ως τρόπος παρακίνησης            

(χ2= 36,833, df=24,p=0,045<0,05) ( Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 86). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 86 - Chi-

Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,833

a 

24 ,045 

Likelihood Ratio 37,076 24 ,043 

Linear-by-Linear 

Association 

,297 1 ,586 

N of Valid Cases 307   

a. 19 cells (54,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,05. 
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Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 87, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν ηλικία 1-

5 χρόνια προϋπηρεσίας απάντησαν σε ποσοστό 44,4% ότι η αύξηση αποδοχών θα τους 

παρακινούσε πολύ, το 33,3% ελάχιστα, το ίδιο ποσοστό 11,1% ελάχιστα και καθόλου. 

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν 6-10 χρόνια προϋπηρεσίας απάντησαν 

σε ποσοστό 34,6% ότι η αύξηση αποδοχών θα τους παρακινούσε πολύ, το 30,8% 

μερικώς, το 23,1% απόλυτα  

ΠΙΝΑΚΑΣ 87: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ * Αύξηση αποδοχών 

Crosstabulation 

 Αύξηση αποδοχών Total 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣ

ΤΑ 

ΜΕΡΙΚ

ΩΣ 

ΠΟΛ

Υ 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

0 Count 0 0 0 0 1 1 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

1-

5 

Count 1 3 1 4 0 9 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

11,1% 33,3% 11,1% 44,4

% 

0,0% 100,0

% 

6-

10 

Count 1 2 8 9 6 26 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

3,8% 7,7% 30,8% 34,6

% 

23,1% 100,0

% 

Count 0 4 18 29 32 83 
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11

-

15 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

0,0% 4,8% 21,7% 34,9

% 

38,6% 100,0

% 

16

-

20 

Count 3 4 13 31 28 79 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

3,8% 5,1% 16,5% 39,2

% 

35,4% 100,0

% 

21

-

25 

Count 7 5 11 21 18 62 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

11,3% 8,1% 17,7% 33,9

% 

29,0% 100,0

% 

26

+ 

Count 3 1 12 21 10 47 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

6,4% 2,1% 25,5% 44,7

% 

21,3% 100,0

% 

Total Count 15 19 63 115 95 307 

% within 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ 

4,9% 6,2% 20,5% 37,5

% 

30,9% 100,0

% 

 

5.4   EΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ  (Correlations) 

 

     Στο τμήμα αυτό αναλύονται οι  συσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα ατομικά 

στοιχεία και στους παράγοντες και τρόπους παρακίνησης . Επειδή τα δεδομένα μου δεν 

είναι ποσοτικά, δεν είναι συνεχή και δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, αλλά είναι 

ποιοτικά, χρησιμοποιώ το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Έγιναν έλεγχοι 
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συσχετίσεων όλων των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με τους 

παράγοντες  παρακίνησης, τους τρόπους και τις τεχνικές παρακίνησης . Σε όλους τους 

ελέγχους συσχετίσεων που έγιναν, βγήκε το συμπέρασμα  ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στις μεταβλητές. Παρατηρώντας τον ΠΙΝΑΚΑ 88 βλέπουμε ότι σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01 υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών που έχουν μεταπτυχιακό 

και εξουσίας που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης σαν παρακινητικός παράγοντας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88: Συσχέτιση μεταπτυχιακού και εξουσίας που συνδέεται με την κατοχή    

                         μιας θέσης  

Correlation    Μεταπτυχιακό 

  Correlation Coeficient 1,000 

 Μεταπτυχιακό Sig (2- tailed) . 

Spearman’s  rho  N  307 

  Correlation Coeficient ,164** 

 Εξουσία που 

συνδέεται με την 

κατοχή μιας θέσης 

Sig (2- tailed) ,004 

  N  307 

 **Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

6.1   ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

     Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η διερεύνηση 

των απόψεων των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε για την παρακίνηση και τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν. Επίσης έγινε προσπάθεια ανάδειξης των τρόπων και των τεχνικών 

που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παρακίνηση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι πιο 

αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στην εργασία τους.        
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      Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω έρευνας προέκυψαν πολύ 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε απέναντι 

σε συγκεκριμένους παραμέτρους της παρακίνησης , λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή 

των τρεχουσών οικονομικών και εργασιακών συνθηκών που επικρατούν.  

      Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων 

προκύπτουν σημαντικές διαπιστώσεις ως προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

Παρατηρήθηκε συγκεκριμένα ότι η παρακίνηση των εκπαιδευτικών  επηρεάζεται 

ελάχιστα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του καθενός, όπως το φύλο, η ηλικία, 

η προϋπηρεσία. Δηλαδή,  οι διάφορες καταστάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι 

κοινές για όλους, ανεξάρτητα από τις ατομικές τους διαφορές. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγει και η έρευνα του Γοροζίδη (2009). Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία 16-20 

έτη. Το γεγονός αυτό προσδίδει εγκυρότητα και αξιοπιστία στα αποτελέσματα του 

δείγματος. 

      Ένα αξιοσημείωτο  γεγονός που προκύπτει από την έρευνά μας είναι  ότι η  

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε  δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένη από το 

αντικείμενο και από τις συνθήκες  εργασίας της, γεγονός που συμφωνεί με 

προηγούμενες έρευνες (Κουστέλιος, 2001). Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ενθαρρύνονται σημαντικά  από το διευθυντή 

του σχολείου τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό 

στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το σχολείο τους. Επίσης πιστεύουν ότι ο 

διευθυντής τούς παρακινεί πολύ ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. 

Από τα προαναφερθέντα  καταδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή στη δημιουργία 

κατάλληλου σχολικού κλίματος, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην 

επιβράβευση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Το παραπάνω συμπέρασμα δεν μας 

εκπλήσσει, γιατί έρχεται σε συμφωνία με τις έρευνες των Δήμου (2011), Καμπουρίδη 

(2002), και Schieb & Karabenick (2011). 

     Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις οικονομικές απολαβές τους - ιδίως τη 

συγκεκριμένη  εποχή που διανύουμε - λόγω  της οικονομικής ύφεσης και των 
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μισθολογικών περικοπών. Παράλληλα  θεωρούν ότι οι ανταμοιβές τους (οικονομικές 

και μη) δεν είναι ανάλογες με την εργασία που προσφέρουν. Παρατηρούμε επίσης, ότι 

τα οικονομικά κίνητρα διχάζουν τους εκπαιδευτικούς. Από τη μια μεριά   υποστηρίζουν 

ότι η αύξηση των αποδοχών τους  θα τους παρακινούσε να εργαστούν με περισσότερο 

ζήλο, από την άλλη θεωρούν ότι οι οικονομικές απολαβές δεν είναι το μοναδικό 

κίνητρο που θα μπορούσε να τους παρακινήσει ικανοποιητικά· γεγονός που προκαλεί 

έκπληξη, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα 

μας. Βλέπουμε δηλαδή, ότι τα χρηματικά κίνητρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στη 

δραστηριοποίηση των επιτευγμάτων απόδοσης.  Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πάνω από όλα λειτουργοί και όχι απλά εργαζόμενοι 

και τονίζει την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός τους. Επιπρόσθετα, το τελευταίο 

συμπέρασμα έρχεται σε συμφωνία  με τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Μανωλόπουλου (2008), στην οποία αναφέρεται ότι η αύξηση των αποδοχών αποτελεί  

σημαντικό παρακινητικό παράγοντα.  

     Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ολοφάνερα πως οι εκπαιδευτικοί της 

Τ.Ε.Ε, ανεξάρτητα από το φύλο, θεωρούν βασική τεχνική παρακίνησης και 

ενδυνάμωσής τους, την επιμόρφωση. H πρόοδος και η εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού 

εφάπτονται με την έννοια και τη λειτουργία της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, 

αποτελώντας κίνητρα για τη δράση του εκπαιδευτικού προς μια αποτελεσματική 

εργασία. Επισημαίνουν όμως ότι το σχολείο τούς παρέχει λίγες ευκαιρίες εκπαίδευσης 

- επιμόρφωσης . Το εύρημα μας αυτό έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα των Dr. 

Muhammad Tayyab Alam και Ms. Sabeen Farid (2010), οι οποίοι κατέγραψαν ότι για 

την παρακίνηση και ανάπτυξη τής αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών απαραίτητη είναι 

η επιμόρφωσή τους. Εξάλλου στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα η 

συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιμόρφωση ανά γνωστικό επίπεδο καθώς και η παιδαγωγική 

επιμόρφωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση συμπληρωματικών 

επαγγελματικών προσόντων, είναι καθήκον των εκπαιδευτικών και περιγράφεται από 

τις εργασιακές συμβάσεις ή την εργατική νομοθεσία που διέπουν το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. Η συμπληρωματική αυτή επιμόρφωση καταρτίζεται σε επίπεδο 

σχολείου ή από την ανώτερη αρχή για την εκπαίδευση και είναι υποχρεωτική για τους 
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εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα αυτές οι  διαδικασίες 

επιμόρφωσης δεν είναι υποχρεωτικές και συνήθως διεξάγονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και σε ελάχιστες περιπτώσεις μεμονωμένα από τα ίδια τα σχολεία (EACEA, 

Eurydice, 2013). 

     Για να μπορέσει η Τ.Ε.Ε να γίνει ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης , θα πρέπει να γίνει 

σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της και να επαναπροσδιορισθεί το 

περιεχόμενό της. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και η Τ.Ε.Ε θα γίνει πιο ελκυστική για μεγαλύτερο αριθμό  μαθητών.  

Εξάλλου οι απόφοιτου των ΕΠΑ.Λ αποκτούν μεσαίου τύπου προσόντα, σύμφωνα με 

τα επίπεδα προσόντων της ευρωπαϊκής ένωσης, με τα οποία μπορούν να επανδρώσουν 

θέσεις, οι οποίες αποτελούν το 50% των θέσεων εργασίας (CEDEFOP, 2012). 

     Το μορφωτικό επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο καθώς παρατηρήθηκε ότι όσο 

υψηλότερο είναι τόσο περισσότερα ποιοτικά στοιχεία ζητούν οι εκπαιδευτικοί από την 

παρακίνηση. Δηλαδή, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι κυρίως οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος μπορούν να παραβλέψουν το οικονομικά κίνητρα, αρκεί να νιώθουν 

αναγνώριση, αυτοεκτίμηση, αντικειμενική αξιολόγηση. Τα ευρήματα  αυτά 

συγκλίνουν με τις διαπιστώσεις του Alderfer. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι  

έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πιο ολιγαρκείς  και αρκούνται  στην 

ύπαρξη ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, βλέπουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί παρακινούνται περισσότερο από παραμέτρους όπως οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, το φιλικό περιβάλλον εργασίας, η δημιουργία ομάδων 

εργασίας, που αποτελούν παράγοντες παρακίνησης, όπως έχει διαπιστώσει ο Herzberg.  

     Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε κατά γενική ομολογία,  ότι η 

δυνατότητα για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης-έκφρασης και πρωτοβουλιών στα 

πλαίσια της εργασίας αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα παρακίνησης. Αυτό είναι 

αναμενόμενο λόγω του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού μας συστήματος στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός έχει να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον όπου αποφάσεις και αλλαγές 

διαδραματίζονται χωρίς τη συμμετοχή  και τη γνώμη του. Οι απολύσεις, οι μειώσεις 

των μισθών, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και γενικότερα το κλίμα ανασφάλειας που 

επικρατεί από την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων αποτελούν σημαντικές απειλές 
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που αντιμετωπίζει καθημερινά. Αισθάνεται λοιπόν περιορισμένος, χωρίς επιλογές και  

δυνατότητα να εκφραστεί και να πράξει ελεύθερα με αποτέλεσμα να αισθάνεται 

εντονότερη την ανάγκη για ελεύθερη έκφραση και  ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

      Οι σχέσεις συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια της εργασίας 

αποτελούν εξίσου έναν σημαντικό παράγοντα παρακίνησης, σε αντίθεση με τη 

δυνατότητα για ανάπτυξη στενών φιλικών-κοινωνικών σχέσεων μέσα στα πλαίσια του 

εργασιακού περιβάλλοντος, που συγκεντρώνει κατά μέσο όρο από τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε δεν επιδιώκουν να καλύψουν 

τις κοινωνικές τους ανάγκες με τη δημιουργία φιλικών σχέσεων στα πλαίσια της 

εργασίας αλλά υπερτερεί η ανάγκη να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και να 

εργαστούν ομαδικά. Παράλληλα, είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους με 

αρτιότερο τρόπο, καθώς ανακαλύπτουν νέες διαδικασίες και ανταλλάσσουν ιδέες, 

αναφορικά με την βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. 

     Επιπρόσθετα, η υψηλή κατά μέσο όρο βαθμολογία που λαμβάνει η δυνατότητα για 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της εργασίας, συνεπάγεται 

την επιθυμία των εκπαιδευτικών να καλύψουν ανάγκες ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου, 

πράγμα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία του Maslow. Επίσης μια 

φιλοφρόνηση, μια επιβράβευση, ένας έπαινος, αποσπούν θετικές απαντήσεις ως 

παρακινητικοί παράγοντες, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με την θεωρία προσδοκιών 

του Vroom, του Mc Clelland και του Locke. Ως εκ τούτου, χρειάζεται περαιτέρω 

μελέτη σχετικά με το ποιο είναι το κυρίαρχο μοντέλο της αξίας τής ανταμοιβής για 

τους εκπαιδευτικούς, το οποίο συμπαρασύρει πιθανή προσπάθειά τους για αύξηση της 

ατομικής απόδοσης. Συμπερασματικά, οι φιλοφρονήσεις μπορεί να λειτουργήσουν πιο 

αποτελεσματικά, αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα από το διευθυντή του σχολείου. 

Είναι ένα αρκετά αποδοτικό κίνητρο παρακίνησης και η εφαρμογή του δε κοστίζει 

απολύτως τίποτα για τη διεύθυνση του σχολείου. Το μόνο που χρειάζεται είναι, 

έμπειρους και ικανούς διευθυντές ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 

αυτού του είδους την παρακίνηση. Επίσης, το καλό σχολικό κλίμα δημιουργεί εκείνες 

τις προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρακινηθούν ισχυρά, κάτι που έρχεται σε 

συμφωνία με τη θεωρία Υ του McGregor. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύεται ο ρόλος τού διευθυντή στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών, γιατί 



130 
 

 
 

 

 

σύμφωνα με τις απόψεις τους, αυτός είναι που θα τους παρακινήσει ώστε να είναι 

αποδοτικοί, αυτός πρέπει να τους καθοδηγήσει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 

σχολείου (Κατσαρός, 2008 · Πασιαρδής, 2004). 

    Σε γενικές γραμμές  διαπιστώνουμε ότι οι ερωτώμενοι δίνουν παρόμοια βαρύτητα 

σε όλους τους παράγοντες παρακίνησης, ανεξαρτήτως ηλικίας δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ παρακίνησης και ηλικίας. Επίσης ,  οι εκπαιδευτικοί όλων των ηλικιών 

δε  βλέπουν καθόλου ανταγωνιστικές τις σχέσεις τους με τους άλλους συναδέλφους. 

     Ένας άλλος παράγοντας που θα παρακινούσε τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν 

αποτελεσματικά είναι η αίσθηση αυτοεκτίμησης που νιώθουν στην εργασία τους. Η 

παραπάνω διαπίστωση συνάδει με την έρευνα των Eyal και  Roth (2010), στην οποία 

διαπιστώνεται ότι οι κυριότεροι παράγοντες παρακίνησης είναι ο σεβασμός, η αίσθηση 

επίτευξης και η αναγνώριση. 

       Στα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί 

απορρίπτουν την αξιολόγηση ως αποτελεσματικό τρόπο παρακίνησης. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η αξιολόγηση έχει συνδεθεί με την επαγγελματική και μισθολογική 

ανέλιξη των εκπαιδευτικών, την κινητικότητα και την πιθανή άρση της μονιμότητας 

των δημοσίων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση προκαλεί φόβο και οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στην απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων για να αποφύγουν 

δυσάρεστες συνέπειες. 

     Η παρούσα οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς, 

αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας και της μονιμότητας που τους προσφέρει η 

εργασία, το οποίο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ ισχυρό παρακινητικό  παράγοντα. Ο 

φόβος, η ανασφάλεια και η περικοπή αμοιβών προκαλούν απαξίωση των εργαζομένων, 

μείωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

την έρευνα της Κωντανά (2011), η οποία αναφέρει ότι η μονιμότητα που προσφέρει η 

εργασία παρακινεί τους εκπαιδευτικούς. Eπίσης, θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες 

για εκείνους - ειδικά σε περίοδο κρίσης - αφού δε μπορεί να γίνει αύξηση των 

οικονομικών απολαβών τους  η τόνωση του ηθικού τους, το φιλικό περιβάλλον 

εργασίας, η απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία μεταξύ διεύθυνσης και εκπαιδευτικών, 

η καλύτερη οργάνωση , η εισαγωγή καινοτομίας και η μεταφορά καλών πρακτικών. 



131 
 

 
 

 

 

     Η αλλαγή θέσης εργασίας και οι δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης αποτελούν 

σημαντικά κίνητρα παρακίνησης για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, αν και το 

σχολείο ανταποκρίνεται λίγο έως καθόλου. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες ανέλιξης και αλλαγής 

θέσης εργασίας. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να γίνουν υποδιευθυντές, 

διευθυντές και ίσως διευθυντές εκπαίδευσης και σχολικοί σύμβουλοι. 

     Επίσης, ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε από την έρευνά μας είναι ότι, το 

κίνητρο που συγκεντρώνει την μικρότερη προτίμηση από τους εκπαιδευτικούς είναι η 

εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης. Μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

μεταπτυχιακές σπουδές  θεωρούν την εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης 

αρκετά σημαντικό  παράγοντα παρακίνησης. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυτήν την 

άποψη, ίσως κατέχουν διευθυντικές θέσεις . 

      Τέλος, σημαντικό εύρημα θεωρείται η αποσύνδεση της παρακίνησης από τη φύση 

του ανθρώπου. Γίνεται πλέον κατανοητό ότι δεν επαρκεί η προσωπικότητα του 

ατόμου προκειμένου να αυτοπαρακινηθεί. Κάτι τέτοιο πιστεύει και η πλειοψηφία του 

δείγματος και ιδιαίτερα το μέρος του δείγματος με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Απαιτείται  εφαρμογή τεχνικών παρακίνησης που θα δώσουν κίνητρα στον κάθε 

εκπαιδευτικό και που θα καλύπτουν τις διάφορες ανάγκες του, έτσι ώστε να λαμβάνει 

εργασιακή ικανοποίηση και να αποδίδει τα μέγιστα στην εκτέλεση της εργασίας του. 

Τα παραπάνω κίνητρα δεν απαιτείται να είναι οικονομικά, γεγονός το οποίο είναι 

θετικό ειδικά στη δεινή οικονομική κατάσταση την οποία διανύουμε και παράμετρος 

όπου τείνει να υπερθεματίζει  το  67,8% των ερωτηθέντων. 

     Ο ρόλος του διευθυντή στο σχολείο είναι καθοριστικός· ως εκ τούτου  είναι σαφής 

η επιθυμία για επιλογή ικανών και αποτελεσματικών διευθυντών που θα ενισχύουν 

την ομαδικότητα , θα διαθέτουν αίσθημα ευθύνης, διοικητική και οργανωτική 

ικανότητα  καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί  ότι η διοικητική 

ικανότητα του διευθυντή επηρεάζει την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Ο 

διευθυντής- ηγέτης θα πρέπει να έχει όραμα και να εμπνέει του εκπαιδευτικούς προς 

την επίτευξη των στόχων τού σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα. 
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        Εν κατακλείδι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε 

κινητοποιούνται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, όταν αναγνωρίζεται η 

συνεισφορά τους, υπάρχει δίκαιη και έντιμη μεταχείριση, καλές ανθρώπινες σχέσεις, 

αισθάνονται εμπιστοσύνη, διαθέτουν ελευθερία πρωτοβουλιών, επιδιώκουν και 

ελπίζουν να φθάσουν σε ένα καλύτερο μέλλον, προσπαθούν και επιτυγχάνουν 

προκλητικούς στόχους, αναπτύσσονται διαρκώς, αισθάνονται την εργασία τους 

ενδιαφέρουσα και σημαντική, νιώθουν αυτοεκτίμηση και είναι περήφανοι για το 

σχολείου τους και για αυτά  που επιτυγχάνουν.  

 

6.2   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ    

 

     Σε κάθε επιστημονική έρευνα δημιουργούνται περιορισμοί, όπως συμβαίνει και 

στην παρούσα έρευνα. Οι περιορισμοί αυτοί προέρχονται, κυρίως από την επιλογή του 

δείγματος και από τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής των δεδομένων. 

     Η έρευνα στερείται εξωτερικής εγκυρότητας, καθώς το δείγμα προέρχεται 

αποκλειστικά από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. Αποτελεί όμως μια από τις πρώτες προσεγγίσεις της παρακίνησης και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν για τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε και από αυτή 

προκύπτουν ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, είναι γεγονός ότι υπήρχε 

μεγάλη συμμετοχή στην έρευνα , η οποία επιτρέπει την εξαγωγή αξιόλογων και αρκετά 

ασφαλών συμπερασμάτων. 

     Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στα 

εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών που συντελούνται στις μέρες μας, πολλές από 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεαστούν και να αλλάξουν. 

Χαρακτηριστικές αλλαγές είναι η μείωση των προσλήψεων, αλλαγές στο ασφαλιστικό, 

η αξιολόγηση, οι συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και οι  αλλαγές στην 

Τ.Ε.Ε. Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν τους τομείς που 

διερευνήθηκαν από την παρούσα εργασία όπως η παρακίνηση των εκπαιδευτικών και 

οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 
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6.3   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

    Αδιαμφισβήτητα, ένα τόσο ευρύ θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο μικρό πλαίσιο 

μιας διπλωματικής εργασίας. Αντίθετα, αναδεικνύει την ανάγκη διεξαγωγής 

περισσοτέρων ερευνών, προκειμένου να γίνει προσπάθεια διερεύνησης σε μεγαλύτερο 

βάθος των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα.        

      Αρχικά προτείνεται για μελλοντική έρευνα η διεξαγωγή σε μεγαλύτερο δείγμα με 

μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε  και από τις άλλες περιφέρειες της 

Ελλάδας. Στη συνέχεια, προτείνεται να γίνει συγκριτική μελέτη σε απόψεις πάνω σε 

παραπλήσια θέματα, για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι ραγδαίες εξελίξεις που 

συντελούνται στα εργασιακά ζητήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, επηρεάζουν τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε πάνω σε θέματα παρακίνησης. 

     Επειδή στην έρευνα καταδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών προτείνεται η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

    Επίσης, επειδή η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, με τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόστηκε, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε σαν ένας  παράγοντας 

δυσαρέσκειας, είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να επαναπροσδιορίσει το 

περιεχόμενο και τους στόχους της αξιολόγησης ώστε να είναι πιο δίκαιη, να συμβάλλει 

στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, να παρέχει ανατροφοδότηση και να 

βελτιώνει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό 

εξάλλου επιβάλλεται και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι σε όλες 

σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

εκπαίδευσης. 

     Ως προς το θέμα της επιμόρφωσης, στα πλαίσια της συνολικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, τονίζεται η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών με στόχο την καλλιέργεια ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 

ελεύθερης και ανεξάρτητης σκέψης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και σχολικής 

κουλτούρας προσαρμοσμένης στα νέα χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολικής 

μονάδας όπως την ανεργία,  την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική αποξένωση.  
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     Τέλος η αύξηση της χρηματοδότησής  της Τ.Ε.Ε από το Υπουργείο Παιδείας και η 

εξασφάλιση κονδυλίων για την αναβάθμιση της , θα είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει πιο 

ελκυστικό το περιεχόμενό της, να βελτιωθεί το κύρος της και να αυξηθεί ο αριθμός 

των μαθητών που την επιλέγουν.  
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Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία  σας. 

                                                                                                 Δούκα  Βασιλική  ΠΕ12.04 

                                                                                    Εκπαιδευτικός του 1ου  ΕΠΑΛ Φλώρινας  

Κινητό: 6943108465 

e-mail: doukvaso@gmail.com 
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                   MEΡΟΣ Α.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

1. ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ                                    ΓΥΝΑΙΚΑ    

   

2. ΗΛΙΚΙΑ :        < 25            26-35          36-45           46-55         >55     

 

 

 

3. ΚΛΑΔΟΣ  :            Δ.Ε               Τ.Ε           Π.Ε                ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : 

 

 

     4 .  ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :  

          ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ      ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ         ΑΛΛΟ  

 

 

5. ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ   :  

 

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ :  

 

Β/ΜΙΑ    ΕΚΠ/ΣΗ :  

 

Δ/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ :  

 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  

6. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :      ΜΟΝΙΜΟΣ/Η  

                                            

                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

                                             ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ / Α      
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ΜΕΡΟΣ Β.   ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

 

7. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα από το 1 

ως το 4     

                             1= Καθόλου    2= Λίγο     3= Πολύ     4= Απόλυτα      

       

    

 

8. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους θα σας παρακινούσε να εργαστείτε με 

περισσότερο ζήλο ; Χρησιμοποιήστε την κλίμακα από το ένα ως το πέντε όπως 

παρακάτω .  

         

1= Καθόλου   2= Ελάχιστα  3= Μερικώς   4= Πολύ    5= Απόλυτα  

 

 

 

 Βαθμός 

Καθόλου- 

Απόλυτα 

1     2    3     4 

Είστε ικανοποιημένος/ η από το αντικείμενο της εργασίας σας;     

Νιώθετε ικανοποιημένος/ η από τις συνθήκες εργασίας σας;     

Ενθαρρύνεστε από το διευθυντή του σχολείου  σας για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών; 

    

Είστε ικανοποιημένος/ η από τις αποδοχές σας;     

 

Τρόποι παρακίνησης εργαζομένων 

Βαθμός 

Καθόλου-

Απόλυτα 
 
  1    2    3    4     5 

Αύξηση αποδοχών 
  

   

Δυνατότητα εξέλιξης   
   

Καλό σχολικό κλίμα  
  

   

Μια φιλοφρόνηση-επιβράβευση  
  

   

Ομαδική εργασία 
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9. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω τεχνικές θα μπορούσαν να σας 

παρακινήσουν; Χρησιμοποιήστε την κλίμακα από το ένα ως το πέντε όπως 

παρακάτω .  

         

1= Καθόλου   2= Ελάχιστα  3= Μερικώς   4= Πολύ    5= Απόλυτα  

 

 

 

10. Ιεραρχήστε τους παρακάτω τρόπους παρακίνησης από τον πιο σημαντικό ως 

τον πιο ασήμαντο για εσάς και μετά αξιολογήστε το κατά πόσο αισθάνεστε ότι 

σας προσφέρει το σχολείο σας; Στη στήλη της σημαντικότητας βάζετε έναν 

αριθμό από το 1 έως το 6 ( όπου το 1 είναι πολύ σημαντικό για εσάς και το 6 το 

λιγότερο σημαντικό ). Στην στήλη ανταπόκριση του σχολείου χρησιμοποιήστε 

την κλίμακα όπως παρακάτω 

             1= Καθόλου   2= Ελάχιστα  3= Μερικώς   4= Πολύ    5= Απόλυτα  

 

Τρόποι Παρακίνησης Σημαντικότητα 

για εσάς 

Ανταπόκριση του 

φορέα 
 Βαθμός 

  1    2    3     4     5  

Εκπαίδευση       

Ανάληψη πρωτοβουλιών       

Αλλαγή θέσης εργασίας       

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού       

Δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης       

Ανάδειξη προσωπικών ικανοτήτων       

 

 

Τεχνικές παρακίνησης  

Βαθμός 

Καθόλου-

Απόλυτα 
 
  1    2    3    4     5 

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  
  

   

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών   
   

Σύνδεση αποδοχών  - παραγωγικότητας 
  

   

Δημιουργία ομάδων εργασίας  
  

   

Καθιέρωση ατομικών βραβείων επιδόσεων  
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11. Αισθάνεστε ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας σας;  

               Καθόλου              Λίγο               Αρκετά            Πολύ  

 

 

12. Θεωρείτε ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης ο μόνος τρόπος παρακίνησης 

είναι τα οικονομικά κίνητρα;  

  Ναι                        Όχι  

 

13. Η αύξηση των αποδοχών σας θα αποτελούσε σοβαρό κίνητρο για να 

εργαστείτε με περισσότερο ζήλο ;  

                 Καθόλου            Λίγο             Αρκετά             Πολύ  

 

14. Αισθάνεστε ότι οι ανταμοιβές μου ( οικονομικές και μη) από την εργασία που 

προσφέρω είναι ανάλογες με αυτή . 

 

Διαφωνώ απόλυτα        Διαφωνώ         Συμφωνώ       Συμφωνώ  απόλυτα  

 

15. Θεωρείς ότι στον ιδιωτικό τομέα θα αμειβόσουν :  

 

α) ως ελεύθερος επαγγελματίας  

Πολύ χαμηλότερα      Χαμηλότερα     Το ίδιο       Υψηλότερα        Πολύ Υψηλότερα  

 

β)ως μισθωτός  

Πολύ χαμηλότερα    Χαμηλότερα      Το ίδιο     Υψηλότερα      Πολύ Υψηλότερα  

 

 

16. Υπάρχει στο σχολείο σας ομαδικό πνεύμα συνεργασίας;  

               Καθόλου        Λίγο          Αρκετά       Πολύ  
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17. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας είναι ανταγωνιστικές ;  

   Καθόλου      Λίγο          Αρκετά         Πολύ      

 

18. Ο διευθυντής  του σχολείου σας παρακινεί αρκετά ώστε να είστε αποδοτικοί; 

            Καθόλου       Λίγο        Αρκετά        Πολύ  

 

19. Ο διευθυντής του σχολείου καθοδηγεί σωστά και πάντα το προσωπικό σε 

σχέση με τους στόχους του σχολείου; 

 

                   Καθόλου       Λίγο         Αρκετά      Πολύ  

 

20. Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν το σχολείο σας ; 

 

                   Καθόλου      Λίγο       Αρκετά     Πολύ       

 

21.  Γενικά αισθάνεστε ότι το επίπεδο της ατομικής σας παρακίνησης στο 

σχολείο είναι :  

 

              Πολύ χαμηλό        Χαμηλό      Υψηλό       Πολύ υψηλό  

 

 

22. Τι θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων ; 

Χρησιμοποιήστε την κλίμακα από το ένα ως το πέντε όπως παρακάτω: 

1= Καθόλου       2=Ελάχιστα    3=Μερικώς   4= Πολύ     5= Απόλυτα  
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 Βαθμός 
Καθόλου-Απόλυτα  

 1     2    3    4    5 

  Οι σχέσεις εργασίας που μπορώ να αναπτύξω με τους 

συναδέλφους μου 

     

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της 

εργασίας 

     

Ευκαιρία για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και 

πρωτοβουλιών 

     

Να είμαι αποδεκτός από τους άλλους      

Ευκαιρία για ανάπτυξη στενών φιλικών- κοινωνικών σχέσεων      

Αίσθηση αυτοεκτίμησης 
     

Αίσθηση ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η εργασία 
     

Ευκαιρία που μου προσφέρει η εργασία να βοηθάω τους 

συνανθρώπους μου 

     

Εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης      


