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Πεξίιεςε 

ε έξεπλα δείγκαηνο 20 κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαηά ην έηνο 2017, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ε ελλνηνινγηθή εηθφλα ησλ 

εξσηεζέλησλ, ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο, ηεο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην άγρνο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη πνηφ απφ ηα δχν, έπεηαη ή πξνεγείηαη ηνπ άιινπ. 

Δπίζεο εμεηάζηεθαλ νη ζπλέπεηεο ηεο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε 

επηζήκαλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε ηαμηλφκεζή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. Γηεξεπλήζεθαλ 

αθφκε, ηα επίπεδα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί επηπιένλ δπζθνιίεο ζε βαζκφ 

πνπ λα επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ εμνπζέλσζε, θαη ελδηαθεξζήθακε γηα ηηο 

ζπζρεηίζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε πνιηηεία, 

φπσο θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηάηαμεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, απφ ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Σέινο πξνζπαζήζακε λα ζπιιέμνπκε 

κεζφδνπο θαη ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε, ίζσο ηελ 

πξφιεςε ή θαη ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Χο εξεπλεηηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζακε ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

εκηδνκεκέλεο κνξθήο γηα ιφγνπο επειημίαο θαη ακεζφηεηαο θαη δηφηη ζπκβάινπλ εηο 

ηελ εηο βάζνο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε άκεζε ζπζρέηηζε 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εμνπζέλσζεο, αιιά θαη ηαπηφρξνλε επίδξαζε πάλσ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, φπσο θαη ε αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνλ 

ξφιν, ην θχξνο θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αηζζάλεηαη εζηθή θαη 

θνηλσληθή  απαμίσζε. 

 

 

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ 

ηξεο, άγρνο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθπαηδεπηηθψλ, νηθνλνκηθή θξίζε, 

παξάγνληεο, ζπλέπεηεο, επίδξαζε, αληηκεηψπηζε. 
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Abstract 

 

In a study carried out in a sample of 20 permanent secondary school teachers in 

the year 2017, it was attempted to explore the conceptual image of the respondents in 

relation to the notion of anxiety, burnout, and burnout among teachers, the 

relationship that links anxiety with the burnout and which of the two follows or 

precedes the other. Also, the consequences of burnout on teachers were examined, the 

identification of the factors that influence the feelings of burnout with their 

simultaneous classification in descending order of significance. We investigated the 

levels that the economic crisis causes additional difficulties to a degree that directly or 

indirectly affect the extinction and we were interested in the correlations of the 

consequences of the crisis with the role played by the state and the attempt to rank the 

consequences of the crisis from the most important to the least important. Finally, we 

tried to collect methods and ways that could help reduce, perhaps prevent or even 

eliminate the phenomenon of teachers burnout. 

As a research tool, we used personal interviews of a semi-structured form for 

reasons of flexibility and immediacy and because it contributes to in-depth gathering 

of information, views and attitudes of the interviewees. 

From the processing of the results, a direct correlation of economic crisis and burnout 

occurred, but also a simultaneous impact on teachers and students, as well as the need 

for recognition and respect for the role, prestige and work of the educational, who 

feels moral and social depreciation. 

 

KEY-WORDS 

Stress, anxiety, occupational teacher 's burnout, economic crisis, factors, 

consequences, effect, treatment. 
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Δηζαγσγή 

Aπηνζθνπφο θαη ζηφρνο ησλ θνηλσληψλ απνηειεί ε επδαηκνλία, ε επεκεξία θαη  

ε πξφνδνο, πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ θάζε δνκηθφο ιίζνο ηεο ζπκπνξεχεηαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε, επηδηψθεη θαη ππεξεηεί ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Ζ επηηπρία ηνπ 

ζπλφινπ, εμαξηάηαη θαη πξνυπνζέηεη ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ησλ αηφκσλ ηνπ θαη 

απηφ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πγηή ςπρνζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θάζε αηφκνπ πνπ δεη κέζα ζε απηφ, ε νπνία θαζξεθηίδεηαη ζε θάζε επίπεδν ηεο δσήο 

ηνπ. εκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπ, αθηεξψλεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν λα απνξξνθά κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Αλακθηζβήηεηε θαη θαζνξηζηηθή 

ζπληζηψζα ηεο επηηπρεκέλεο εξγαζηαθήο δσήο, απνηειεί ε απνθφκηζε ζεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, απφ ηα βηψκαηα θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν, ηα νπνία ππνζπλείδεηα θαη άζεια ηνπ, κεηαθέξεη θαη ζην 

εμσεξγαζηαθφ, πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. πλεπψο ηα πγηή 

εξγαζηαθά βηψκαηα, αληηθαηνπηξίδνληαη θαη εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, θαη 

ηνπ εμαζθαιίδνπλ κία βάζε πάλσ ζηελ νπνία δχλαηαη λα δνκεζεί κηα επηπρηζκέλε 

πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ζπλεηζθέξνληαο πεξαηηέξσ ζεηηθά θαη 

ζηνπο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο ηεο θνηλσλίαο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηή, εθηφο απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εξγαζία, πφζν ζεκαληηθφ απνηειεί γηα θάζε 

εξγαδφκελν, λα βηψλεη ζεηηθά εξγαζηαθά αηζζήκαηα θαη  θαηαζηάζεηο. 

κσο ε αλαγθαηφηεηα ηεο εξγαζίαο δελ αληαλαθιάηαη κφλν ζηελ 

αλακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, πνπ νδεγεί ζηελ απηνλνκία θαη ειεπζεξία 

ησλ αηφκσλ, αιιά θπξίσο ζηελ επθαηξία πνπ ηνπο δίλεηαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

μεδηπιψζνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπο, κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, ψζηε λα λνηψζνπλ ρξήζηκνη, ηθαλνί, 

δεκηνπξγηθνί, επηηπρεκέλνη, απνδεθηνί θαη ελζσκαησκέλνη ζηελ κηθξνγξαθία ηεο 

εξγαζηαθήο θνηλσλίαο. Σν επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ δελ παίξλεη θαη δελ απνξξνθά 

κφλν απφ ηνλ εξγαδφκελν, αιιά ηαπηφρξνλα αληαπνδίδεη θαη επηζηξέθεη ζηνλ 

εξγαδφκελν ζηνηρεία θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζεηηθά, αιιά πνιιέο 

θνξέο θαη αξλεηηθά. Πξνζθέξεη ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο,  νκαδηθφηεηαο, επηθνηλσλίαο αιιά θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επαθέο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.  Παξφια απηά δελ παχεη λα είλαη έλαο ρψξνο πνπ αζθεί πηέζεηο 

θαη θαη' επέθηαζε ζηξεο θαη άγρνο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σαπηφρξνλα δελ πξέπεη λα 
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ιεζκνλνχκε φηη ην ζηξεο θαη ην άγρνο είλαη αηζζήκαηα πνπ έρνπλ δηεηζδχζεη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ 

ξπζκψλ, ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ έληνλνπ ηξφπνπ δσήο πνπ έρεη επηιέμεη. 

πλεπψο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εξγαζηαθφ πεξίγπξν ηνπ αηφκνπ, θαη 

νη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ζπρλά ηνλ ζηξεζάξνπλ θαη είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε 

κηα κεγάιε γθάκα ςπρνινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ αηζζήκαηα επδηαζεζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο, έσο άγρνπο, εμνπζέλσζεο 

θαη εμάληιεζεο. 

Σα ςπρνζσκαηηθά αηζζήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ εξγαδφκελν, κεηά ην πέξαο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ρξφλνπ, ζην εμσεξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ. Άξα 

έλαο εξγαζηαθά ηθαλνπνηεκέλνο ππάιιεινο, εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα  

βηψλεη θαη κία αληίζηνηρε  πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε  πξνζσπηθή δσήο, έηζη ζπγρξφλσο 

ζπλεηζθέξεη κηα ζεηηθή ζπληζηψζα ζηελ επίηεπμε  θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη 

πξνφδνπ, θαη επηπιένλ ζα είλαη πην απνδνηηθφο θαη παξαγσγηθφηεξνο κε πξνθαλή 

νθέιε γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ εξγάδεηαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

δπζαξεζηεκέλνο, θάπνηεο θνξέο ίζσο θαη εμνπζελσκέλνο εξγαδφκελνο, ζα ζπκβάιεη 

αξλεηηθά ζε φια ηα πξνεγνχκελα επηδησθφκελα  επηηεχγκαηα. 
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1. Οη έλλνηεο ηνπ ηξεο θαη ηνπ Άγρνπο ζηελ ζύγρξνλε επνρή θαη ην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

Με βάζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εξγαζία γηα ηνλ άλζξσπν, 

ηνλ νξγαληζκφ φπνπ εξγάδεηαη θαη γηα ηελ θνηλσλία, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

εξεπλεζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ νη ζπλζήθεο θαη νη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη θαη 

πξνθαινχλ ζεηηθά αιιά θπξίσο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο 

απηά αληαλαθινχλ θαη έρνπλ αληίθηππν ζε φια ηα επίπεδα.   

Οη έλλνηεο πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη, είλαη ην ζηξεο, ην άγρνο θαη ε εμνπζέλσζε. 

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκεο έλλνηεο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπλ δηαθνξέο.  

1.1  Σν ηξεο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν. 

Σν ζηξεο είλαη έλα αίζζεκα πνπ λνηψζεη ζπρλά έλαο άλζξσπνο θαη πξνεγείηαη 

ησλ ππνινίπσλ. Πεγάδεη απφ πνιιέο θαη δηάθνξεο αηηίεο θαη παξάγνληεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην άηνκν θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, κε ηελ εξγαζία ηνπ, κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, θαη άιινηε κπνξεί λα νθείινληαη ζε νξγαλσηηθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο ή πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Παξαηεξείηαη κηα αικαηψδεο αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ ζηξεο ζηηο κέξεο καο, εμαηηίαο ησλ νινέλα απμαλνκέλσλ αλαγθψλ 

θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο έληνλε δσήο πνπ βηψλεη ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο. Ζ εκθάληζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αζζελεηψλ,  φπσο είλαη νη 

λεπξψζεηο, ηα έιθε, νη πνλνθέθαινη, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ επίδξαζε 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ,  πνιιέο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία νθείινληαη 

ζε ζηξεο θαη φρη ζε θαζαξά ζσκαηηθέο αζζέλεηεο (Burke & Richardsen, 1996). 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ην ζηξεο είλαη ην 

δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην έλα ηξίην 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν ζηξεο είλαη έλαο κεραληζκφο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε «θηλδχλνπ» 

(πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ). Με ην ζηξεο ελεξγνπνηνχληαη φια ηα ζσκαηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ε επηβίσζε ηνπ. Ο Selye (1956) ζεσξεί φηη ην ζηξεο απνηειεί 

αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε κία πηεζηηθή θαηάζηαζε θαη κίιεζε γηα ηε ζρέζε κηαο 

νιηθήο ζσκαηηθήο αληίδξαζεο κε θάπνηνλ πεξηβαιινληηθφ ζηξεζνγφλν παξάγνληα, 

ελψ ηαπηφρξνλα ηφληζε (1976) φηη ην ζηξεο ελδπλακψλεη ηνλ άλζξσπν σο έλα βαζκφ 
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θαη είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ λνηψζεη αλία θαη δπζηπρία. Άιινη εηδηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζηξεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηη κπνξεί λα έρεη θπζηνινγηθέο,  ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληνινγηθέο  παξακέηξνπο,  νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηα αλεμάξηεηεο ε κία 

απ’ ηελ άιιε (Lazarus, 1993) θαη άιινη φηη φηαλ ην άηνκν αληηιεθζεί φηη ν 

απαηηήζεηο κηαο θαηάζηαζεο είλαη δπζαλάινγα κεγάιεο κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ,  ηφηε 

ν νξγαληζκφο αληηδξά (Sarafino, 1999). Καηά ηνλ Jones (1990) ην ζηξεο ζεσξείηαη σο 

ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ζην άηνκν κηα απαίηεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη ην άηνκν πξέπεη λα αληηδξάζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε 

λα αληαπεμέιζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη θάζε 

άλζξσπνο έρεη έλα κνλαδηθφ δηθφ ηνπ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη πάληα ν παξάγνληαο 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, σο πξνο ην πσο ν θαζέλαο δέρεηαη 

θαη πσο αληηδξά ζε θάζε ινγήο πίεζε θαη εξέζηζκα. 

1.1.1 Σο ηπερ ζηον επγαζιακό σώπο. 

Δηδηθά ην ζηξεο πνπ απνξξέεη απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη 

ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν «εξγαζηαθφ ζηξεο» ή «επαγγεικαηηθφ ζηξεο» 

(occupational stress). Σν εξγαζηαθφ ζηξεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο, είλαη κηα θαηάζηαζε θαη 

φρη αζζέλεηα. Σέηνηνπ είδνπο ζηξεο αηζζάλνληαη εξγαδφκελνη νη νπνίνη λνηψζνπλ λα 

κελ «ηαηξηάδνπλ - ηαπηίδνληαη» κε ηελ εξγαζία ηνπο ή φηαλ επηθνξηίδνληαη κε 

επζχλεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε αζθάιεηα, ε επεκεξία θαη άιισλ πξνζψπσλ, ή 

αλαιακβάλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζπλαληνχλ θαη 

επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο.  

1.1.1.1 Σηξεο θαη εθπαηδεπηηθόο 

ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλαληψληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα αλζξσπηζηηθά 

επαγγέικαηα θαη ηδηαίηεξα ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ν ππεχζπλνο παηδαγσγφο, πνπ ζα ρεηξηζηεί θαη ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ ραξαθηήξα 

θαη ηελ εχπιαζηε πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ηελ αγλή ςπρή ησλ καζεηψλ ηνπ, ζα 

ηνπο κπήζεη ζε αμίεο, αξρέο θαη ηδαληθά, ζα απνηειέζεη ηνλ δίαπιν γηα ηελ 

κεηαβίβαζε γλψζεσλ ζηνρεχνληαο ζηελ απφδνζε ςπρνζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά 

πγηψλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ πνιηηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Άξα είλαη 
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αλακθηζβήηεηνο θαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε 

παηδεία ζηελ νηθνδφκεζε πγηψλ θνηλσληψλ θαη ζπλεπψο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

λα εξγάδεηαη κέζα ζε έλα ηζνξξνπεκέλν πεξηβάιινλ πνπ ζα απνηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία αηζζεκάησλ ζηξεο θαη άγρνπο. 

Δμαηηίαο ινηπφλ ηνπ πνιχ δχζθνινπ ξφινπ ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ην 

επάγγεικα ηνπο ηδηαίηεξα επίπνλν, απαηηεηηθφ θαη ζηξεζνγφλν κε ην νπνίν  

ζπκθσλνχλ θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο. Χο  θπξηφηεξνπο ιφγνπο, νη νπνίνη πξνθαινχλ 

εξγαζηαθφ ζηξεο, αλαθέξνπλ ηηο απμεκέλεο δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ έιιεηςε 

θηλήηξσλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, ηελ 

απεηζαξρία θαη ηελ δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηηο πνιππιεζείο ηάμεηο (Karr & Landerholm, 1991∙ 

Wisniewski & Gargiulo,1997). Ζ θα Παππά, ςπρνιφγνο, Πξφεδξνο θαη Δπηζηεκνληθή 

Τπεχζπλε ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζµνπ ρνιψλ Γνλέσλ (2006), ζεσξεί ζεκαληηθνχο 

ιφγνπο αλάπηπμεο ζηξεο, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ  

αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά, ηελ έιιεηςε πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ηελ δπζθνιία 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ αθφκε θαη ηελ αλεπαξθή πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. 

1.2  Σν άγρνο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν 

Δπηζηεκνληθά, ζεσξείηαη φηη κεηά ην ζηξεο αθνινπζεί ρξνληθά ην άγρνο, ην 

νπνίν είλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, απνηειεί παζνινγηθή πξνζαξκνγή ζην ζηξεο 

θαη πιένλ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γλψξηζκα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Ζ θπξίαξρε ζέζε 

πνπ θαηαιακβάλεη ζηηο δσέο φισλ, δηεπξχλεηαη θαη θιηκαθψλεηαη ζπλερψο. Φαίλεηαη 

λα επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αβεβαηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη θάζε 

ηνκέα ηεο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή θαη θπξίσο ηελ εζηθή θξίζε, ηελ αλαζθάιεηα πνπ 

λνηψζεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο απφ ην επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ, αιιά θαη ην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ, ηελ απψιεηα παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ηνλ πιηζηηθφ θαη 

θαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο. Πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ έιιεηςε πγηψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη απνθνηλσληθνπνίεζε, ζηελ απνμέλσζε θαη ζε πνιιά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 

λνζήκαηα. Σν άγρνο πξνθαιεί ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

πγείαο απ' ην ζηξεο, κπνξεί λα θαηαζηεί ρξφλην -ζπλήζσο φκσο είλαη παξνδηθφ θαη 

ειεγρφκελν- θαη επηβαξχλεη νηθνλνκηθά κε πςειά θφζηε ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο 

παγθνζκίσο.  
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Μπνξεί λα νξηζηεί σο κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, φπνπ ην 

άηνκν βηψλεη αηζζήκαηα θηλδχλνπ, έληαζεο θαη γεληθήο αλεζπρίαο. Ο Cox (1985) 

ζεσξεί φηη ην άγρνο αλαπηχζζεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ν Κάληαο (1995) πηζηεχεη φηη ην άγρνο είλαη ε 

αδπλακία αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα 

φηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη ε αδπλακία ηνπ απηή ζα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην ίδην 

θαη ζπγρξφλσο ζεσξεί φηη ην άγρνο απνηειεί θπζηνινγηθή εθδήισζε θάζε αλψηεξνπ 

δψληνο νξγαληζκνχ, εθφζνλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ (Κάληαο 2009). 

Καηά ηνλ Beyer (1987), ε  ιέμε άγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα ζεηξά απφ 

πνιχπινθεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ πξαγκαηηθέο ή 

ππνζεηηθέο απεηιέο εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο πξνέιεπζεο. 

1.2.1  Σο επγαζιακό άγσορ 

Δθφζνλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο δπλακηθφο ρψξνο κε έληνλε 

θηλεηηθφηεηα θαη δπλακηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζα είλαη θαη ρψξνο 

φπνπ αλαπηχζζνληαη θαη αλαδχνληαη αγρνγφλα αηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Σν άγρνο 

πνπ πεγάδεη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη σο εξγαζηαθφ ή 

επαγγεικαηηθφ άγρνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην επαγγεικαηηθφ άγρνο έρεη αλαδεηρηεί 

ζε κείδνλ αληηθείκελν κειέηεο, γηαηί ζπλεηδεηνπνηήζεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ φιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο (Κάληαο, 2009). Δπίζεο, φιν θαη ζπρλφηεξα  

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο παξαθίλεζεο, κε ηα θίλεηξα θαη ηηο αμίεο. Καηά ηνπο 

Kyriacou θαη Harriman  (1993) ην εξγαζηαθφ άγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην βίσκα 

αξλεηηθψλ θαη κε επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ν ζπκφο, ε αγσλία, ε έληαζε, ε 

θαηάζιηςε θαη ε απνγνήηεπζε σο απνηέιεζκα θάπνησλ ζεκάησλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο (Κάληαο, 2009). 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νξηζκέλνη επηζηήκνλεο θαη 

εξεπλεηέο, ζην ηαίξηαζκα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ επαγγέικαηνο πνπ 

επηιέγνπλ νη εξγαδφκελνη, κε ηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο (Holland, 1985) θαη 

ην ζπλδένπλ σο έλα κεγάιν βαζκφ κε ην επαγγεικαηηθφ άγρνο ή ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ζα λνηψζνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ επίδξαζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζην βαζκφ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή θαη άξα 
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επεξεάδεη ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

επαγγεικαηηθφ άγρνο πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ παξαγσγή 

θαη ηελ νηθνλνκία (Κάληαο, 2009).  

1.2.1.1 Πεγέο εξγαζηαθνύ άγρνπο 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ Cooper et al. (1988) 

εληνπίδνληαη έμη θαηεγνξίεο πεγψλ άγρνπο: 

1. Απηέο πνπ είλαη εζσγελείο ζηε δνπιεηά. 

2. Απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ξφιν ηνπ αηφκνπ ζηελ νξγάλσζε.  

3. Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ξφιν.  

4. Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αηφκνπ. 

5. Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ην θιίκα ηεο νξγάλσζεο.  

6. Καη ηέινο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

κε ηελ εξγαζηαθή δσή (Κάληαο, 2009).  

1.2.1.2 Αηηίεο εξγαζηαθνύ άγρνπο 

πλήζεηο αηηίεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, νη νπνίεο θαη' επέθηαζε επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ δπζαξέζθεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη θπξίσο ε θαθή 

νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο, ε βία ή ε απεηιή ρξήζε βίαο, ε 

εμχβξηζε απφ ηνπο πειάηεο ή ν εθθνβηζκφο απφ ζπλαδέιθνπο, ε εξγαζία ππφ έληνλα 

πηεζηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνζεζκίεο, ε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο, νη 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη ε θαθή δηαρείξηζε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη 

ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ζε ζρέζεηο κε ηνπο πθηζηάκελνπο. Οη θαθέο 

ζρέζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζκφ, απνκφλσζε θαη δπζαξέζθεηα πξνο 

ηελ δνπιεηά θαη θαη’ επέθηαζε ζε αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο (Κάληαο 2009). 

1.2.1.3Άγρνο θαη εθπαηδεπηηθόο 

πσο ην ζηξεο, έηζη θαη ην άγρνο κε ην νπνίν επηθνξηίδνληαη ηα αλζξσπηζηηθά 

επαγγέικαηα, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα επαγγέικαηα, 

εθφζνλ νη εξγαδφκελνη ζπλδηαιέγνληαη κε άιινπο αλζξψπνπο, παίξλνπλ ζπρλά 
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γξήγνξεο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νηθνλνκηθέο θαη  θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ή 

ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ελφο αηφκνπ. Έηζη ηα επαγγέικαηα γεληθά ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ηνπ λνζειεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

ηδηαίηεξα αγρνγφλα επαγγέικαηα (Κάληαο 2009), κε πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απφδνζε. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ 

πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ, βξίζθνληαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο     

(Εαβιάλνο, 2002). ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο ζε δηάθνξα 

επαγγέικαηα, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ρεηξφηεξα απφ ην κέζν φξν ζε ςπρηθή πγεία, 

ςπρνινγηθή επεκεξία θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Johnson et al., 2005).  

Έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Μηλεζφηα 

ησλ Ζ.Π.Α., έδεημε φηη ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δήισζαλ φηη ην 

άγρνο πνπ βίσλαλ ζηελ εξγαζία ηνπο, είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, ελψ κφιηο ην 12% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξαλ κηθξφ βαζκφ 

άγρνπο. 

Καηά ηνπο Kyriacou θαη Sutcliffe (1977 & 1978), ην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νξίδεηαη σο κηα εθδήισζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. νξγή ή θαηάζιηςε), πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ελδερφκελεο 

παζνγφλεο κεηαβνιέο (π.ρ. ηαρππαικία) σο απνηέιεζκα απαηηήζεσλ απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, ζε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν. Καζέλα απφ ηα δηάθνξα 

κνληέια επαγγεικαηηθνχ άγρνπο πνπ ππάξρνπλ, ζα πξνέβιεπε δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο ζε θαζεκία απφ ηηο δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο: 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζην ηδησηηθφ ή ζην δεκφζην ζρνιείν, πνπ βξίζθνληαη 

ζε αζηηθφ θέληξν ή αγξνηηθή πεξηνρή, πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο παλεπηζηεκίνπ ή 

λεπηαγσγείνπ, ή ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο κε πνιιά 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα θ.η.ι. (Guglielmi & Tatrow, 1998). Οη θαζεγεηέο 

παλεπηζηεκίνπ ζεσξνχλ φηη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο άγρνο είλαη πςειφηεξν  απφ απηφ 

πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Paulic, 2001), ελψ άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλαπηχζζνπλ πςειφηεξν άγρνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κεγαιχηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο θαη κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Πνιπρξφλε & Αλησλίνπ, 2006), 
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ελψ άιιεο δείρλνπλ αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα (Κάληαο, 2001). Δμαηηίαο ησλ 

ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ην ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην 

ζέκα απηφ απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ, 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Παζηαξδήο, 2006).  

1.2.1.4 Τξόπνη εθδήισζεο άγρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη παξάγνληεο πνπ 

ην επεξεάδνπλ 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο ζπρλά κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζχγρπζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, απμεκέλε ηάζε γηα απνθπγή ηεο ηάμεο αιιά θαη γηα απνπζίεο, 

κεησκέλε απφδνζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ, κείσζε ζηελ δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θ.α.   

Φαίλεηαη φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ 

άγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη: 

 Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ ή ε αζάθεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη δελ είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο. 

 Ζ κεησκέλε ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο, εμαηηίαο κε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 Άγλσζηεο ή λέεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θαη, 

 Πεγέο έμσ απφ ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δμαηηίαο φισλ απηψλ, αιιά θαη ηεο δηαπίζησζεο φηη ην άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθαιεί αζζέλεηεο θαη γεληθφηεξα επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Kyriacou, 1987), έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ γηα απηφ ην ζέκα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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2. Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

2.1 Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο  

Δθηφο φκσο απφ ην ζηξεο θαη ην άγρνο, πνπ δηαθέξνπλ σο έλλνηεο, αλαθέξεηαη 

θαη κηα ηξίηε έλλνηα πνπ αθνινπζεί ρξνληθά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, φκσο είλαη 

ζνβαξφηεξε θαη κεγαιχηεξεο έληαζεο θαη είλαη ε εμνπζέλσζε. Δίλαη κία θαηάζηαζε 

πην αθξαία θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμάληιεζε, ηελ θαηάπησζε, ηελ θαηαβνιή 

ησλ δπλάκεσλ θάπνηνπ, ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμαζζέλεζε, ηελ 

απνζηξάγγηζε  ησλ ζπλνιηθψλ δπλάκεσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Οη νξηζκνί γηα ηελ εμνπζέλσζε είλαη πνιινί θαη απηφ δείρλεη φηη δελ είλαη 

απφιπηα μεθαζαξηζκέλε ε έλλνηα δηφηη ζηεξείηαη ζηαζεξήο ζεσξεηηθήο βάζεο, θαη 

απνπζηάδεη ε ηεθκεξίσζε ησλ αηηηαηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη επηπηψζεσλ, ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ (Guglielmi & 

Tatrow, 1998). Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πάλησο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη 

απνηειεί θάπνην είδνο ζπλδξφκνπ.  

Υξνληθά ν φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (burnout syndrome), εηζήρζε 

ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνςπρνινγίαο απφ έλαλ Ακεξηθαλφ ςπρίαηξν θαη 

ςπραλαιπηή, ηνλ Dr Herbert J. Freudenberger ην 1974 γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ 

θνξεζκφ ή ηελ εμάληιεζε απφ ην επάγγεικα θαη απφ ηελ Christina Maslach  ην 

1976, ε νπνία ήηαλ θνηλσληθή ςπρνιφγνο θαη κειεηνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Αξρηθά νη έξεπλεο γχξσ απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

αθνξνχζαλ θπξίσο εξγαδφκελνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε επαγγέικαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο άιια άηνκα, φπσο γηαηξνχο, λνζειεπηέο, εθπαηδεπηηθνχο θ.α. θαη 

αξγφηεξα επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο.  

Ο Freudenberger (1974) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν απηφ κεηά απφ παξαηεξήζεηο πνπ 

δηεμήγαγε ζε βνεζνχο θνηλσληθψλ επαγγεικάησλ. πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη 

ζπρλά πνιπάζρνινη θαη ππεχζπλνη βνεζνί παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο 

εμάληιεζεο θαη ππλειίαο θαη γίλνληαλ επέμαπηνη, κεξνιεπηηθνί θαη θαρχπνπηνη, µε 

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

εμειίζζνληαλ ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Χο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φξηζε 

ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εξγαζία ηνπ, σο 

αληίδξαζε ζην ρξφλην επαγγεικαηηθφ άγρνο.  
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Ζ Maslach (1976) αληίζηνηρα, αλέθεξε, φηη νη εμαζζελεκέλνη επαγγεικαηίεο 

ππνθέξνπλ  απφ  ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνπξνζσπνπνίεζε  θαη  κεησκέλε 

αίζζεζε  πξνζσπηθψλ  επηηεπγκάησλ. Ζ εμάληιεζε πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο 

πξνζδηνξίδεηαη  επίζεο  σο  ζπλαηζζεκαηηθφο  θνξεζκφο,  απνπξνζσπνπνίεζε  θαη 

κεησκέλε ηθαλφηεηα επίδνζεο. Ηδηαίηεξα ε απνπξνζσπνπνίεζε, ζεκαίλεη ηελ απαζή 

αληίδξαζε πξνο ηα άηνκα ηα νπνία είλαη απνδέθηεο ηεο θξνληίδαο ηνπο. 

Oη Maslach θαη Leiter (1997), ζεψξεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζαλ 

ηελ «δηάβξσζε ηεο δέζκεπζεο», παξαηεξψληαο φηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ 

εμνπζέλσζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο, αιιά ε εμνπζέλσζε αλαπηχζζεηαη 

θαζψο «ε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε εμάληιεζε, ε ζπκκεηνρή κεηαηξέπεηαη ζε 

θπληζκφ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα γίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα», άιινη 

εξεπλεηέο, φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα «Φπρνινγηθή έληαζε πνπ 

πξνθχπηεη ζηνπο αλζξψπνπο απφ ην ζηξεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο»  (Shinn, 

Rosario, Morch, & Chestnut, 1984) θαη άιινη φηη «Πξφθεηηαη γηα ζχλδξνκν θπζηθήο, 

δηαλνεηηθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο θφπσζεο πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη 

ζε ζπγθηλεζηαθά απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. 

Παξαηεξείηαη βαζκηαία απψιεηα κέξηκλαο γηα ηνπο πειάηεο θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο. Παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα επαγγεικαηηθφ, θπζηθφ 

άδεηαζκα θαη ζαλ ζπγθηλεζηαθή εμάληιεζε» ( Pines & Kafri, 1978 ).  

Ο Cherniss (1980),ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαλεξψλεη ηελ 

ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο αξλεηηθέο 

πξνζσπηθέο αιιαγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ησλ 

καηαηψζεσλ πνπ βηψλεη ή ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ (Αβεληηζηάλ-

Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο, 2002). Ηδηαίηεξα ε ςπρνινγηθή 

απνκάθξπλζε απνηειεί  έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ ζηξεο ή ηεο 

δπζαξέζθεηαο (Rajesh & Suganthi, 2013).  

Ζ Maslach et al. (2001) αλαθέξνπλ φηη ε εμάληιεζε πξνθχπηεη απφ 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο, δχλακεο ή πφξσλ θαη ην άγρνο εμειίζζεηαη ζην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο φηαλ ε απνγνήηεπζε θαη ε έληαζε 

επηκέλνπλ ή απμάλνληαη. εκείσζε, επίζεο, φηη κεξηθέο θνξέο νη εμνπζελσκέλνη 

άλζξσπνη δελ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο θπληθφ θαη θαηαζιηπηηθφ. Οη Shukla θαη 

Trivedi (2008), ζπκθσλνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ, φηη ηφηε βξίζθνπλ ειαηηψκαηα ζε 
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φια θαη φινπο γχξσ ηνπο, δηακαξηχξνληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη αληηδξνχλ θξηηηθά 

ζε φηη πξνηείλεηαη απφ ηνπο άιινπο. Οη ίδηνη ζεσξνχλ, φηη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη έλα αηνκηθφ, ςπρνινγηθφ θαη αξλεηηθφ θαηλφκελν θαη ην 

πεξηγξάθνπλ, σο θζνξά απφ ηηο πηέζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλζξψπηλε εμππεξέηεζε. 

Άιινη πεξηγξάθνπλ ηελ  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα ρξφληα θαηάζηαζε 

εμάληιεζεο ιφγσ καθξάο δηάξθεηαο δηαπξνζσπηθνχ άγρνπο ζηα επαγγέικαηα 

αλζξψπηλεο εμππεξέηεζεο. Αθνξά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ησλ νπνίσλ 

ην επάγγεικα ηνπο απαηηεί επαλεηιεκκέλε έθζεζε ζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Schwarzer & Hallum, 2008).  

Έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο, θαζψο πεξηέρεη αξθεηέο παξακέηξνπο πνπ 

πνιινί εξεπλεηέο ζπλδένπλ κε ην burnout,  ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφο ησλ Maslach, 

Schaufeli θαη Leiter (2001), πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ην κνληέιν ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ. ' απηφ, ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νξίδεηαη σο έλα 

ςπρνινγηθφ ζχλδξνκν πνπ επέξρεηαη εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ζην ρξφλην εξγαζηαθφ 

ζηξεο θαη ην ζπλζέηνπλ ηξείο αιιειέλδεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα δηαθξηηέο δηαζηάζεηο : 

α) ε εμάληιεζε, β) ν θπληζκφο (ηα αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο), θαη γ) ε 

κεησκέλε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ή ε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε. 

Ζ εμάληιεζε απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ζε ζεκείν πνπ νξηζκέλνη ηαπηίδνπλ ηηο δχν έλλνηεο, θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ αίζζεζε κηαο παξαηεηακέλεο εμάληιεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

αληνρψλ ηνπ αηφκνπ. Ο θπληζκφο εθθξάδεη ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε πνπ παίξλεη ην άηνκν απφ εθείλνπο πνπ 

εμππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ, ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη 

απξφζσπα(απνπξνζσπνπνίεζε) θαη κε ραξαθηεξηζηηθή απάζεηα θαη ηελ απφκαθξε 

ζηάζε πνπ πηνζεηεί απέλαληί ηνπο. Ζ αίζζεζε κεησκέλεο επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο, αληηπξνζσπεχεη ην κέξνο ηεο εμνπζέλσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, κε ηα αηζζήκαηα ηεο 

αληθαλφηεηαο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αληηπαξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

έιιεηςεο επίηεπμεο πνπ λνηψζεη γηα ηελ εξγαζία ηνπ ην άηνκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

λνεηηθή θφπσζε θαη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε κε ηελ νπνία απηνβαζκνινγνχληαη. 
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2.2  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

Αλαθέξζεθε φηη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε βηψλνπλ ζε κεγάια πνζνζηά νη 

εξγαδφκελνη ησλ ιεγφκελσλ αλζξσπηζηηθψλ επαγγεικάησλ, φκσο πιένλ έρεη 

δηεηζδχζεη ζε έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα επαγγεικάησλ. Ο δξφκνο πνπ νδεγεί ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, πηζαλφηαηα δελ είλαη κφλν έλαο, αιιά πνιινί.  

χκθσλα κε κηα ζεσξία, παξάγνληεο φπσο, ε καθξφρξνλε έθζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε αγρνγφλεο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο, ην παξαηεηακέλν ζηξεο, έλα 

καθξνρξφλην δηαπξνζσπηθφ άγρνο ζηα αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα θαη ηδηαίηεξα 

επίκνλα αηζζήκαηα έληαζεο θαη απνγνήηεπζεο, πνπ ίζσο λα απμάλνληαη ζηαδηαθά, 

εμειίζζνληαη ζην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη γη' απηφ ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.   

Άιιε ζεσξία αλαθέξεη φηη  ην ζχλδξνκν απηφ αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε 

εξγαδφκελνπο πνπ είλαη αθνζησκέλνη θαη ηδεαιηζηέο, θαζψο απφ ηελ κηα ηνπο 

αλαηίζεληαη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δπζαλάινγνο φγθνο εξγαζίαο θαη απφ ηελ 

άιιε γηα λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, νδεγνχληαη ζπρλά ζε 

εμάληιεζε θαη θπληζκφ, φηαλ νη πξνζπάζεηεο θαη νη ζπζίεο ηνπο αληηιακβάλνληαη φηη 

δελ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε.  Τπάξρεη επίζεο δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ην αλ ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεγάδεη απφ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ή απφ ηελ 

ππναπαζρφιεζε (κνλνηνλία θαη αλία). ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεηθζνχλ 

ζνβαξά ππ' φςηλ ηα ππνθεηκεληθά γλσξίζκαηα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ. 

Έηζη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κπνξνχλ 

λα θαηαλεκεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο:  

α) Ζ θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ν ξόινο ηνπ εξγαδόκελνπ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη 

ν θφξηνο θαη νη γξήγνξνη ξπζκνί εξγαζίαο, ε αζάθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ, ε 

ζχγθξνπζε ξφισλ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε έιιεηςε εξγαζηαθψλ πφξσλ, ε 

έιιεηςε νξγάλσζεο, ην πςειφ επίπεδν επζχλεο, ζπρλέο θαη έληνλεο  ζπγθξνχζεηο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εξγαζία, ην νξγαλσζηαθφ θιίκα θ.α. 

β) Σα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδόκελνπ. Ζ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ ηδηαίηεξα αλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αληαγσληζηηθφηεηα, αλππνκνλεζία, 
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λεπξηθφηεηα - λεπξσηηζκφ, επζπλεηδεζία, ηειεηνκαλία, θηινδνμία θαη γεληθά 

αλαιακβάλεη πνιιέο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, αζρνιείηαη  ζπγρξφλσο κε πνιιά 

πξάγκαηα θαη είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνο. Σα άηνκα πνπ είλαη  ζπλαηζζεκαηηθά, 

ζπρλά ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε απηφ πνπ λνηψζνπλ θαη φρη κε βάζε ηελ 

ινγηθή. Οη κε αλζεθηηθνί ραξαθηήξεο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, νη δπζαλάινγεο 

πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά επηηεχγκαηα. 

γ) Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, ηα αληηθεηκεληθά γλσξίζκαηα ηνπ αηφκνπ φπσο 

ην θχιιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία θ. α. 

2.3  πκπηώκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Σν burnout εθδειψλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη πνιχκνξθή 

ζπκπησκαηνινγία. χκθσλα κε ηνλ Figley (1995), ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

νη ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ηα εμήο: 

· ηνλ γλσζηαθό ηνκέα: Σν βίσκα ηνπ αηφκνπ κεηαθξάδεηαη κε έληνλε 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπγθέληξσζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ κεηψλεηαη ζπλερψο. Απνθηά αηζζήκαηα ρακειήο εθηίκεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη απάζεηαο, κηα γεληθφηεξε απνζάξξπλζε αιιά θαη ηειεηνκαλία, 

πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζε επψδπλε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε. 

· ην ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν: Δκθαλίδεη αηζζήκαηα αδπλακίαο, ελνρήο, 

ζπκνχ, θφβνπ, ζιίςεο, καηαίσζεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ 

κνχδηαζκα θαη απφηνκεο αιιαγέο ζηελ δηάζεζε ηνπ.  

· ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο: Σν άηνκν παξνπζηάδεη αλππνκνλεζία ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ, θνηλσληθή απφζπξζε, δηαηαξαρέο χπλνπ κε 

έληνλνπο εθηάιηεο. Αληηζηέθεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ζθέςε ηεο αλαρψξεζεο ηνπ απφ 

ην ζπίηη  γηα ηελ δνπιεηά θαη απνπζηάδεη ζπρλά απφ απηήλ. 

· ε ππαξμηαθό επίπεδν: Σν άηνκν βηψλεη ηελ παληειή έιιεηςε λνήκαηνο γηα 

ηελ ίδηα ηελ δσή, ακθηζβεηψληαο ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεη, ράλνληαο ηελ ειπίδα 

ηνπ θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηελ δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. 
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· ε επίπεδν δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ: Σν άηνκν κπνξεί λα αξρίζεη λα 

απνκνλψλεηαη, λα ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ ή ηελ 

δηαηήξεζε απηψλ πνπ έρεη ήδε νηθνδνκήζεη. Πξννδεπηηθά παξαηηείηαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ δσήο θαη θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Γίλεηαη 

ππεξπξνζηαηεπηηθφο γνλέαο ή ζχληξνθνο πξνβάιινληαο ζηνπο άιινπο ηνλ ζπκφ ηνπ. 

Νηψζεη ζπλήζσο έληνλε κνλαμηά θαη εκπιέθεηαη ζε ζπρλνχο δηαπξνζσπηθνχο 

δηαπιεθηηζκνχο. Απνθηά θπληθφηεηα, επηζεηηθφηεηα έλαληη ησλ άιισλ θαη λνηψζεη 

ελνρέο. 

· ε ςπρνζσκαηηθό επίπεδν: Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν, είλαη 

έληνλε εθίδξσζε, επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο, πεξηφδνπο δχζπλνηαο 

κπτθνχο πφλνπο, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θεθαιαιγίεο, ππέξηαζε, θφπσζε, 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαθεΐλεο, αιθνφι, θαπλνχ θαη ςπρνθαξκάθσλ θαη άιια 

ζσκαηνπνηεκέλα ζπκπηψκαηα. 

2.4 ηάδηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη ψζηε 

θάπνηνο εξγαδφκελνο λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη 

ηελ ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν σο κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πεξλάεη απφ 

νξηζκέλα ζηάδηα παξά σο κεκνλσκέλν ζπκβάλ. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ 

εκθαλίδεηαη μαθληθά, νχηε νθείιεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Σν άηνκν 

δηέξρεηαη απφ πνιιέο δηαδνρηθέο θάζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία κεγάιε 

ζρεηηθά ρξνληθή δηάξθεηα. χκθσλα κε ηνπο Edelwick J. θαη Brodsky A. (1980), ηα 

δηαδνρηθά ζηάδηα απ' φπνπ πεξλάεη ν εξγαδφκελνο γηα λα βηψζεη ην ζχλδξνκν ηεο 

εμνπζέλσζεο, είλαη ηα αθφινπζα ηέζζεξα: 

1ν ηάδην ηδεαιηζκνύ-ελζνπζηαζκνύ: Αξρηθά ην άηνκν, φηαλ 

πξσηνεηζέξρεηαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ππεξεπελδχεη ζηελ εξγαζία ηνπ, 

έρνληαο πςεινχο ζηφρνπο θαη κεγάιεο κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη ππεξβνιηθά ελζνπζηψδεο θαη  

αθηεξψλεη ζηε δνπιεηά ηνπ πνιχ ρξφλν, ςπρηθά απνζέκαηα θαη ελέξγεηα. 

2ν ηάδην αδξάλεηαο-απάζεηαο: Ο εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη φηη ην 

επάγγεικα δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Αξρηθά θάλεη 

πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη επηπιένλ εθφδηα, παξαθνινπζψληαο ζεκηλάξηα θαη 
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πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη αθηεξψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη εξγάδεηαη πην 

εληαηηθά γηα λα θαιχςεη ην θελφ. Πξννδεπηηθά φκσο αξρίδεη λα απνζηαζηνπνηείηαη 

θαη παξάιιεια λα ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα πνπ δελ ηνλ απαζρνινχζαλ ζην 

παξειζφλ, φπσο νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε ζηαδηνδξνκία θαη ην εξγαζηαθφ σξάξην. 

3ν ηάδην απνγνήηεπζεο-καηαίσζεο: Ο εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη απνθηά 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο απφ ην επάγγεικά ηνπ θαη εκθαλίδνληαη έληνλεο 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηηο πηεζηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ. Αλαξσηηέηαη αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα δηεθπεξαηψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ ππφ 

ζπλζήθεο πίεζεο θαη ρσξίο ηελ αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ησλ άιισλ. Σν ζηάδην απηφ 

είλαη κεηαβαηηθφ θαζψο ην άηνκν αλαζεσξεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη θαιείηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ή λα επηιέμεη ηελ αδηαθνξία θαη λα απνμελσζεί.  

4ν ηάδην απάζεηαο: ην ηειηθφ ζηάδην ν εξγαδφκελνο παξαηηείηαη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, επελδχεη ειάρηζηε ελέξγεηα, απνθεχγεη ηηο επζχλεο, αγλνεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη παχεη λα αζρνιείηαη κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Cherniss (1980), ηα ζηάδηα πνπ αλαθέξεη γηα λα 

δηακνξθσζεί επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, είλαη ηξία:  

α) Φάζε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο,  

β) Φάζε εμάληιεζεο θαη  

γ) Φάζε ακπληηθήο θαηάιεμεο. 

2.5 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Δίλαη αλακθηζβήηεηνο  θαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη  ε 

εθπαίδεπζε ζηελ δηαζθάιηζε ζηαζεξψλ θαη πγηψλ θνηλσληψλ, απφ ηε πνηφηεηα ηεο 

νπνίαο εμαξηάηαη θαη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ελφο έζλνπο (Schultz, 1988). Σφζν θαη 

ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην νηθνδφκεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, σο ν θαη' εμνρήλ κεηαιακπαδεπηήο ηεο γλψζεο θαη εθθξαζηήο ησλ 

αμηψλ, ηδεψλ θαη αξρψλ ηεο παηδείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ έζλνπο, ζηνπο καζεηέο 

ηνπ. Σν πην ζεκαληηθφ θαη αθξηβφ κέξνο ηνπ θάζε δεδνκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν δάζθαινο (Ingersoll & Merrill, 2010∙ Maslach & Leiter, 1999). 

Δπεηδή, φζν πεξηζζφηεξν κηα ζέζε εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε επαθή κε αλζξψπνπο θαη 
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ππεπζπλφηεηα, ηφζν επίζεο απμάλνληαη ηα επίπεδα άγρνπο ησλ εξγαδφκελσλ θαη νη 

πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ αηζζήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θφπσζεο, γη' απηφ, 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη απμεκέλε δηείζδπζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Δμ' αηηίαο ηεο κεγάιεο 

ζεκαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο, απνηειεί κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο πεξηνρέο 

έξεπλαο παγθνζκίσο θαη αλαθέξεηαη δηεζλψο σο teacher 's burnout. 

Αλ θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζεσξείηαη απφ ηνλ πεξηζζφηεξν 

θφζκν, απφ ηα πιένλ πξνλνκηνχρα, νη δηεζλείο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη απνηειεί έλα 

απφ ηα πην ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα παγθνζκίσο. Σα νθέιε απφ ηηο πνιπήκεξεο 

δηαθνπέο ζηηο γηνξηέο θαη ην θαινθαίξη αιιά θαη ην πεξηνξηζκέλν δηδαθηηθφ σξάξην, 

θαίλεηαη λα ππεξθαιχπηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αγρνγφλσλ 

παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο νη απμεκέλεο θαη απαηηεηηθέο 

επζχλεο θαη νη ππεξβνιηθά κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ ηνπο βαξαίλνπλ. χκθσλα κε 

πξφζθαηε (2012) κειέηε ηεο UNESCO θάζε ψξα δηδαθηηθνχ έξγνπ ελφο θαζεγεηή 

αληηζηνηρεί ζε 4 ψξεο εξγαζίαο γξαθείνπ. Άξα νη 21 ψξεο πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη 

έλαο εθπαηδεπηηθφο αλά εβδνκάδα, αληηζηνηρνχλ κε 84 ψξεο γξαθείνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε δπζθνιία κίαο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη θαηά βάζε απφ ην πιήζνο θαη 

ηε δπζθνιία ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ν εξγαδφκελνο θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί, πην πνιχ απφ άιινπο εξγαδφκελνπο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζπλερψο ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ παζαίλνπλ ζπρλά ππεξθφπσζε, burnout θαη γεληθψο ζηξεζάξνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ άιινπο εξγαδφκελνπο. Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ, είλαη 

πνιχ ζνβαξέο, ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε. Οη  

εθπαηδεπηηθνί πνπ  ραξαθηεξίδνληαη απφ  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε επηδξνχλ 

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

(Hughes, 2001). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αλαθέξνπλ φηη 

λνηψζνπλ εμνπζελσκέλνη θαη απηφ επεξεάδεη ηελ δηδαθηηθή ηνπο απφδνζε θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπο (Blandford & Grundy, 2000). ρη κφλν ζπρλά 

νδεγνχληαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αιιά αξθεηνί απφ απηνχο ηειηθά, 

εγθαηαιείπνπλ νξηζηηθά ην επάγγεικα, ελψ άιινη ζπληαμηνδνηνχληαη πξφσξα θαη 

πάξα πνιινί απνθηνχλ ζπρλά θαη ζνβαξά ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο 
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θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο χπλνπ,  ζπρλνί 

πνλνθέθαινη, λεπξψζεηο, θαηάζιηςε, έιθε, δηαβήηε, έσο θαη  θαξθίλν.  

2.5.1 Burnout ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ παγκοζμίωρ 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 30% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ - φισλ ησλ βαζκίδσλ - παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (Kyriacou, 1987∙ Antoniou et al., 2000). Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ 

Οιιαλδία, ζηελ θαλδηλαβία, ζηελ Απζηξαιία, ζην Υνλγθ Κνλγθ, ηε Νέα Εειαλδία 

αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεη φηη 

ε δηδαζθαιία πξνθαιεί άγρνο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη ππεξβνιηθφ (Pithers & Soden, 

1998). ηελ Οιιαλδία βξέζεθε φηη 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαηηήζεθαλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο, ππέθεξαλ θπξίσο απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ελψ ζην Υνλγθ 

Κνλγθ, νη εθεκεξίδεο ζπρλά αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

απηνθηνλίεο εθπαηδεπηηθψλ. ηελ Γεξκαλία ην 1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη 

επαγγεικαηηθά αθξσηεξηαζκέλν, ελψ άιιν 1/3 λνηψζεη παξαγθσληζκέλν θαη 

θνπξαζκέλν. ηελ Γαιιία νκνίσο έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε άιια 

επαγγέικαηα, ελψ θαη ζηνλ Καλαδά νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ιφγσ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο. ηελ Μ. Βξεηαλία 

ππνινγίδεηαη  φηη  ην  40%  ησλ  επαγγεικαηηθψλ  αζζελεηψλ  θαη  ην  50-60%  ησλ 

απνπζηψλ  απφ  ηελ  εξγαζία,  νθείινληαη  ζην  εξγαζηαθφ  άγρνο,  ελψ  νη  αλάινγεο 

δαπάλεο ην 2006 μεπέξαζαλ ηα 530 εθαη. ζηεξιίλεο (Health & Safety Executive, 

2013).  

ηελ Ακεξηθή, ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηε δηδαζθαιία θαη ην κέιινλ ηεο 

Ακεξηθήο (National Commission on Teaching and America’s Future, 2014), εθηηκά 

φηη ε θζνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη απμεζεί θαηά 50% ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, 

θνζηίδνληαο ζηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία πεξίπνπ 7 δηζεθαηνκκχξηα $ εηεζίσο, ελψ ν 

Οξγαληζκφο American Psychological Association Practice (2010) ππνινγίδεη ηηο 

ζπλέπεηεο ζην ππεξβνιηθφ πνζφ ησλ 300 δηο $ ηνλ ρξφλν, εμαηηίαο απνπζηψλ, αδεηψλ 

θαη παξαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηαηξηθψλ, 

λνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δαπαλψλ. ρεδφλ ην ήκηζπ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, εγθαηαιείπνπλ εληφο ησλ πξψησλ πέληε εηψλ 

(Ingersoll, 2003). χκθσλα κε ηηο Maslach θαη Leiter (1997), ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε έρεη θηάζεη πιένλ ζε πνζνζηά επηδεκίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  
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2.5.2 Επαγγελμαηική εξοςθένωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηην Ελλάδα 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Οη Koystelios θαη Kousteliou (1998) κειέηεζαλ 

100 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

αλέθεξαλ φηη ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά φρη κε ηνπο 

κηζζνχο ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο εξγαζίαο ηνπο. Οη Leontaris, Kiridis θαη Gialamas 

(1996) ξψηεζαλ 370 θαζεγεηέο θαη δηαπίζησζαλ φηη ην 1/4 δελ ήηαλ θαζφινπ 

επραξηζηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο, ελψ κφλν ην 13% ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη. Ζ 

Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε ζε επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο 

κε πνζνζηφ 55%, φκσο ηα αληίζηνηρα γεληθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο ρακειά ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

(Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007∙ Platsidou & Agaliotis, 2008) θάηη πνπ 

πξνθαιεί αίζζεζε αιιά θαη πνιιά εξσηεκαηηθά. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηέιεμαλ θαη νη Kantas θαη Vassilaki (1997),  νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ πνιχ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαπίζησζαλ επίζεο, φηη νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

Διιάδα εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο, δελ αμηνινγνχληαη ζπζηεκαηηθά, έρνπλ κηα 

κφληκε δνπιεηά γηα φιε ηελ δσή ηνπο, θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαζνξίδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Έηζη, εθφζνλ ε 

δηεζλήο βηβιηνγξαθία απνδίδεη αξθεηά πςειά πνζνζηά ζηελ εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο επί ην πιείζηνλ σο εξγαιείν κέηξεζεο ηελ 

θιίκαθα ηεο Maslach, ελ αληηζέζεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ 

ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

απνηχπσζεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην ίδην εξγαιείν, θαη απηφ απνηέιεζε 

έλαλ επηπξφζζεην ιφγν πνπ καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ  γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.  

2.5.3 Παπάγονηερ πος οδηγούν ηον Έλληνα εκπαιδεςηικό ζε εξοςθένωζη. 

Οη αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα εμειίμνπλ ην ζχλδξνκν ηεο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζίγνπξν φηη είλαη πνιινί θαη αιιειέλδεηνη. χκθσλα κε ηελ 

Παππά (2006), ζπλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
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νδεγνχλ ηνλ Έιιελα εθπαηδεπηηθφ ζε εμνπζέλσζε, ζε ηξείο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 

ηελ πεγή πξνέιεπζεο:  

α)  Πξνζσπηθνί, ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο (Απηνί πνπ ζε κηθξφ ή κεγάιν 

βαζκφ νθείινληαη ζηα ππνθεηκεληθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εζσηεξηθνί παξάγνληεο), 

 β)  Γηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο (Δθείλνη πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη άλζξσπνη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εμσηεξηθνί παξάγνληεο), 

γ)  Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο (Δθείλνη πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ε νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο). 

Σαπηφρξνλα ζα κπνξνχζακε λα ηνπο εληάμνπκε θαη ζε δχν νκάδεο, ζρεηίδνληαο 

ηνπο κε ηνλ πξν απφθηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, ρξφλν θαη 

ηνλ κεηά: Σνπο πξφδξνκνπο (ππάξρνπλ πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ), θαη ηνπο ζχλδξνκνπο (εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο). Αμίδεη λα  αλαθέξνπκε αλαιπηηθά αξθεηνχο απφ απηνχο, φπσο ηνπο 

ζπλαληνχκε ζε δηάθνξεο έξεπλεο θαη ζηελ βηβιηνγξαθία. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ 

έξεπλα (Γεκεηξφπνπινο, 1998, ζει. 241 – 244), νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ θαηά 

ζεηξά ζπρλφηεηαο, ηνπο παξαθάησ ιφγνπο δπζαξέζθεηαο απφ ην επάγγεικα ηνπο:  

1. Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

2. Σελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζηνξγήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ 

πνιηηεία.   

3. Σελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηνπο καζεηέο.  

4. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

5. Σελ ςπρηθή θφπσζε πνπ πξνθαιεί ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

6. Σελ έιιεηςε επαξθνχο αλεμαξηεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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7. Σελ έιιεηςε δπλαηνηήησλ αιιά θαη αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηεξαξρηθή 

εμέιημε.  

8. Σε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο 

απφ απηφ.  

9. Σελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

10. Σε κε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

11. Σελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ηζνπέδσζε πνπ ε 

έιιεηςε απηή ζπλεπάγεηαη.  

12. Σελ άθξαηε θνκκαηηθνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

13. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ απηά ζπλεπάγνληαη.  

14. Σελ έιιεηςε θηηξηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο.  

15. Σε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ηδίσο ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ην ηη γίλεηαη 

ζην ζρνιείν.  

16. Σηο δνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

17. Σε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν.  

18. Σνλ ηξφπν επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

19. Σελ θνηλσληθή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηε 

βηψλεη ν ίδηνο.  

20. Σελ επηζηεκνληθή- επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

21. Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ζρνιείν, ηε ζρνιηθή θνηλσληθή δσή, θιπ.  

χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο νη βαζηθφηεξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο είλαη ν 

κεγάινο εξγαζηαθφο θφξηνο, ν απμεκέλνο αξηζκφο επζπλψλ, ν κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά ηάμε, ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε θαθή ζρέζε κε ηελ 

δηεχζπλζε θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Kyriacou, 2001∙ Λενληαξή, Κπξίδεο & 

Γηαιακάο, 1997). Να ηνλίζνπκε επίζεο φηη ππάξρνπλ θαη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο 
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νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε πνιιέο έξεπλεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν εμνπζέλσζεο ζε 

κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θ.α. ηνπο νπνίνπο ζα δηεξεπλήζνπκε θαη εκείο ζε 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεη θαλείο, φηη νη παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη πνιινί θαη ν θαζέλαο απφ απηνχο 

ρσξηζηά ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία εκθάληζεο ηνπ 

ζπλδξφκνπ ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

2.5.4 Σα ζηάδια ηηρ εξοςθένωζηρ ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ. 

Αλ θαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ςπρνζσκαηηθφ θφζκν 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα εκθαληζηεί ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, είλαη πνιινί, δηαπηζηψλεηαη φηη ν θαζέλαο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη 

αξθεηφο θαη ηθαλφο λα ην πξνθαιέζεη. Θα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ αξθεηνί απφ 

απηνχο ζε ζρεηηθέο θαη πνιππνίθηιεο αλαινγίεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ δηαδηθαζία εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ φκσο, απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ν εθπαηδεπηηθφο νδεγείηαη ζ' απηφ πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ θάπνηα 

ζηάδηα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Edelwich θαη Brodsky (1980) είλαη ηέζζεξα:  

Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηνπ ελζνπζηαζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη λενδηφξηζηνη 

εθπαηδεπηηθνί, δηαθαηέρνληαη απφ έλαλ έληνλν ελζνπζηαζκφ θαη κηα εηιηθξηλή 

επηζπκία λα βνεζήζνπλ, ζέηνληαο πςεινχο ζηφρνπο θαη έρνληαο κεγάιεο απαηηήζεηο 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηε δηνίθεζε. Ξεθηλνχλ κε 

δηάζεζε θαη γεκάηεο ηηο απνζήθεο ελέξγεηαο ηνπο, εθνδηαζκέλνη κε ηδαληθά θαη 

ζπζηήκαηα αμηψλ, ηζρπξά θίλεηξα θαη ειπίδεο. 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην θπξηαξρνχλ ε ακθηβνιία θαη ε αδξάλεηα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ακθηβάιιεη αλ ε εξγαζία ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη 

ζηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ. Αξρίδεη λα πξνβάιιεη δεηήκαηα ακνηβψλ θαη σξψλ 

εξγαζίαο, αξλνχκελνο λα αλαζεσξήζεη ηηο ππεξβνιηθά πςειέο πξνζδνθίεο ηνπ. 

ην ηξίην ζηάδην επέξρεηαη ε απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε. Σα αξρηθά πςειά 

επίπεδα πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρακειψλνπλ δηαξθψο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, φηαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ζέζεη δελ επηηπγράλνληαη θαη πξνζγεηψλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ράλνληαο ηνλ αξρηθφ ηνπο ελζνπζηαζκφ θαη νδεγνχληαη ζηελ 

απνγνήηεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαξσηηνχληαη, αλ θαη θαηά πφζν  αμίδεη ηνλ θφπν λα 
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δηδάζθνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, άγρνπο θαη απνγνήηεπζεο θαη ζεσξνχλ θάζε 

πξνζπάζεηα κάηαηε. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε απάζεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο απνζηαζηνπνηείηαη 

αιιάδνληαο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απάζεηα, αιαδνλεία 

θαη θπληζκφ. Γηαθαηέρεηαη απφ έλα αίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Παξακέλεη ζην ζρνιείν, παίξλεη ην κηζζφ ηνπ, 

αδηαθνξψληαο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ησλ καζεηψλ, δελ είλαη δηαζέζηκνο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζπρλά 

απνκνλψλεηαη θαη απνμελψλεηαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί νδεγνχληαη έσο θαη ζηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

πρλά φια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζεκείν λα 

κεηαζέηνπλ ηελ επζχλε ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο θαηεγνξνχλ γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο απνηπρία. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αξζξψλεηαη ζηε δηδαθηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα σο αγσλία, αζπκία, πιήμε, θπληζκφο, ελνρέο, απζηεξή θαη επαρζήο 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο καζεηέο, αθφκε θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζε. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, ε απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ 

γηα ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ κεηψλνληαη δξακαηηθά (Talmor, Reiter, & Feigin, 

2005). πλεπψο αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο ε ζεκαζία ηνπ ζπλδξφκνπ 

γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζην άηνκν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη γεληθφηεξα ζηελ 

εξγαζηαθή παξαγσγή θαη απφδνζε (Κνπηειέθνο & Πνιπθαλδξηψηε, 2007∙ Burke, 

Greenglass & Schwarzer, 1996∙ Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001∙ Zopiatis & 

Orphanides, 2009∙ Naring et al., 2006∙ Talmor et al., 2005∙ Papastyliannou   et   al.,   

2009).  
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3.  Ζ θξίζε ζηελ ζύγρξνλε επνρή. 

Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο «θξίζε» ζηηο κέξεο καο είλαη νινέλα θαη πην ζπρλή. Δίλαη 

κία έλλνηα ηφζν πνιχπιεπξε θαη πνιπζήκαληε ψζηε ππάξρεη αζάθεηα ζην 

πξνζδηνξηζκφ ηεο. ηηο ζχγρξνλεο ιεμηθνγξαθηθέο θαηαρσξήζεηο δίλνληαη νη εμήο 

δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο:  

ηε Λνγηθή, θξίζε είλαη ε δηαλνεηηθή ελέξγεηα πνπ κε ηε ζχγθξηζε 

πξνζδηνξίδεη ηε ινγηθή ζρέζε κεηαμχ δχν ελλνηψλ θαη απνδίδεη ζην ππνθείκελν έλα 

θαηεγνξνχκελν, κηα ηδηφηεηα. ηελ Κνηλσληνινγία, ηελ Πνιηηηζκνινγία θαη ηελ 

Ηζηνξία θξίζε ζεσξείηαη ε ακθηηαιάληεπζε ησλ δπλάκεσλ κηαο θνηλσλίαο ή ελφο 

πνιηηηζκνχ, ν θινληζκφο ηνπο, ε πνξεία ηνπο πξνο ηελ απνζχλζεζε, ηνλ καξαζκφ, 

ηελ παξαθκή. «Κξίζε είλαη ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη πξηλ απφ ηελ παξαθκή θαη πνπ 

ηειηθά κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ παξαθκή ή ηνλ αθαληζκφ». Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

ζηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε θξίζε, γίλεηαη ιφγνο γηα «εζηθή θξίζε», «νηθνλνκηθή 

θξίζε», «ζξεζθεπηηθή θξίζε», «θξίζε ησλ αμηψλ», αιιά θαη γηα «γεληθή θξίζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ» (σθξάηεο Γθίθαο, 2011, Φηινζνθηθφ Λεμηθφ). 

3.1 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θξίζε αμηώλ 

Δλψ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαθέξεηαη θαζεκεξηλά πιένλ θαη αθνχκε ζπλερψο 

γηα ηελ  ''νηθνλνκηθή θξίζε'', αλακθηζβήηεηα απηή ε θξίζε, γίλεηαη αληηιεπηή θαη 

απιψλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εμαηηίαο ηεο ηαρείαο αιινίσζεο 

ησλ εζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αμηψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ πξφνδν ηνπ 

έζλνπο. Σα κέζα  ελεκέξσζεο έρνπλ θαηαθιχζεη ηνλ θφζκν κε εηδήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηε βία, ηε δηαθζνξά θαη ηηο αλαηαξαρέο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Ο θαηαηγηζκφο απηψλ ησλ εηδήζεσλ πνπ πθίζηαηαη ν 

άλζξσπνο, έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο, ηελ ζεηηθή ζθέςε 

θαη ζηάζε θαη ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε, θπξίσο ηεο λέαο γεληάο. ηελ θνηλσλία καο, 

παξαηεξείηαη έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζξεζθεία, 

ηηο εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο. ια απηά, καδί µε ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

απψιεηα ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο, είλαη ε πξνέθηαζε κηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δηαπηζηψλνπκε µηα ζεκαληηθή έιιεηςε αμηψλ. Τπεξάλσ φισλ ηίζεηαη ην αηνκηθφ 

ζπκθέξνλ θαη ππεξηεξεί ν θαηαλαισηηζκφο. Ζ ηξέρνπζα θξίζε αμηψλ δελ έρεη αθήζεη 

αλεπεξέαζην θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή 
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θξίζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ έιιελα εθπαηδεπηηθφ. Ζ θνηλσλία θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρεη ινηπφλ λα αληηκεησπίζεη έλα δηπιφ κέησπν. 

3.2 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη εμνπζέλσζε. 

Δλψ απμάλεηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηείζδπζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηε δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο είλαη πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο 

νη αηηίεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζπζηάδνληαο ηελ πνηφηεηα 

δσήο ζηνλ βσκφ ησλ νινέλα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ζηνλ φιν θαη πην έληνλν 

ξπζκφ δσήο πνπ βηψλνπκε, επηπιένλ πξνζηίζεληαη εθζεηηθά φπσο θαίλεηαη θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ αθξαία βηψλεη ε ρψξα καο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ελεξγνπνίεζε ηελ πνιπεηή δηεζλή θξίζε πνπ δεη ν 

πιαλήηεο θαη αληαλαθιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πνιηνξθεί αζθπθηηθά ηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη ε Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε 

είλαη ζπλέρεηα ηεο θξίζεο πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

ηνκέα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (subprimes δάλεηα) ην 2007.  

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Αθνινχζεζε ε κεηαθνξά ηεο θξίζεο κε ζθνδξφηεηα 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, θαη 

ε αλαπφθεπθηε δηείζδπζή ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Αλ θαη 

αληέδξαζαλ άκεζα φιεο ζρεδφλ νη ρψξεο, ιακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο,  θαηάθεξαλ αξρηθά απιά λα κεηψζνπλ ηελ έληαζή ηεο. Οη κεγάιεο ρψξεο φπσο νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θ.α. ηζνξξφπεζαλ ηελ θαηάζηαζε, ελψ 

απφ ηελ άιιε κεξηά νη ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο ρψξεο θαη ηδίσο φζεο δελ είραλ 

αλαπηπγκέλα ζπζηήκαηα αληίδξαζεο θαη πξνζηαζίαο, αληηκεηψπηζαλ, θαη νξηζκέλεο 

φπσο θαη ε δηθή καο, αληηκεησπίδνπλ αθφκα απμεκέλνπο θηλδχλνπο. Παξφηη 

ζεσξείηαη κηα εηζαγφκελε θξίζε, δελ είλαη άκνηξε επζπλψλ θαη ε ρψξα καο, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επέιεμε λα πνξεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο ηεο 

ηζηνξίαο. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, είλαη 

δξακαηηθέο, θαζψο ε κείσζε ή αθφκε θαη ε ζπλνιηθή απψιεηα εηζνδήκαηνο νδεγνχλ 

κεγάια ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα. 

ηαλ έρνπκε αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο, 

φπσο κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ησλ ηηκψλ, ησλ 
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επελδχζεσλ θ.ιπ., ηφηε ε ρψξα βηψλεη θαηλφκελα νηθνλνκηθήο θξίζεο. κσο απηή ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα ιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο θαη δηεηζδχεη ζε πνιιά 

επίπεδα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Γελ έρεη κφλν νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη 

πνιηηηθέο, ζεζκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, αλζξσπηζηηθέο, εζηθέο πξνεθηάζεηο θαη 

επεξεάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Παξά ηελ πξνζθπγή ηεο 

ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ην 2010 θαη κεηά, ην 

απνηέιεζκα είλαη πσο ν ειιεληθφο ιαφο, βηψλεη κηα πξσηνθαλή χθεζε θαη ε Διιάδα 

ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε κία εμαηξεηηθά θαίξηα θακπή ηεο ηζηνξίαο ηεο. Έρεη 

ππνζηεί κηα ηεξάζηηα  κείσζε ηνπ ΑΔΠ (25%), εθξεθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

(26%), πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, δηεχξπλζε ηεο θηψρηαο, θνηλσληθή 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη απνζηαζεξνπνίεζε. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα ζθιεξά κέηξα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ, εθηφο ησλ άιισλ πξνθάιεζε θαη ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο, επεξεάδνληαο θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Έηζη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα νπνία επηηείλνπλ ηα βάξε πνπ ηνλ πηέδνπλ θαη ηνλ 

νδεγνχλ ζε δπζαλαζρέηεζε θαη δπζθνξία. 

Οη δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εθπαίδεπζε, νη 

ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ξαγδαίεο εξγαζηαθέο 

κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηεινχλ κφλν ηελ θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Οη κεγάιεο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ 

επηδνκάησλ, ε αλεξγία, ε ππέξνγθε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ην απμεκέλν θφζηνο 

δηαβίσζεο, νη κεησκέλεο παξνρέο πγείαο θαη πξφλνηαο, είλαη κφλνλ ιίγα απφ ηα κέηξα 

πνπ αλέηξεςαλ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη νδήγεζαλ ζηελ πηψζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ (Kondilis et al., 2013). Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηελ 

πεξίνδν 2009-2014, κεηψζεθαλ θαηά 35.5% νη δαπάλεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ελψ ζηελ πεξίνδν 2013-2016 πξνθιήζεθε πξφζζεηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14%. Οη 

δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία κέζα ζε επηά ρξφληα ππνινγίδεηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 

49.5%, θαιχπηνληαο ζπλνιηθά κφιηο ην 2.23% επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο (ΑΔΠ). Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα ζπγρσλεπζνχλ πάλσ απφ 2.000 

ζρνιεία. Ο Νφκνο 4024/2011, κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ην Δληαίν Μηζζνιφγην 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ήηαλ απηφο πνπ επέθεξε ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηελ 
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βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή  εμέιημε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  κε κεγαιχηεξεο  

νηθνλνκηθέο  απψιεηεο  γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κε ιηγφηεξα  απφ δέθα  ρξφληα  

πξνυπεξεζίαο. Οη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ππέζηεζαλ πνιχ κεγάιεο κεηψζεηο ζηηο 

απνδνρέο ηνπο θαη ηηο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο. Ο βαζηθφο κηζζφο εηδηθά γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππέζηε 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 40%. Δπηπιένλ ππέζηεζαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο 

αδείαο θαη ηνπ δψξνπ ησλ ενξηψλ θαη βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε δξαζηηθά κέηξα, 

φπσο:  

- Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά 30% 

- Καηάξγεζε δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ 

- Σέζεθαλ, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε δηαζεζηκφηεηα 2500 πεξίπνπ 

εθπαηδεπηηθνί 

- Μεηψζεθαλ θαηά 87% πεξίπνπ νη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ 

- Μείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο έσο θαη 45% ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

- Διαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

- Αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη ησλ νξίσλ ειηθίαο ηνπο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε. 

- Ληγφηεξα έζνδα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ 

- Μεηαβνιή ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ – πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ζε δχν ή ηξία ζρνιεία – πεξηζζφηεξνη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο 

(σξνκίζζηνη) αλαγθαζηηθέο απνζπάζεηο ζε άιιεο πεξηθέξεηεο. 

- ηακάηεζαλ νη πξνζιήςεηο θνηλσληθψλ ςπρνιφγσλ, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επσκίδνληαη θαη απηφλ ην ξφιν θαη ην ζρνιείν λα 

ππνιεηηνπξγεί. 

Έηζη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχζαλ ζπλζήθεο αλάδπζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

θαη εμνπζέλσζεο, πξνζηέζεθαλ θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο κε ζνβαξά επηβαξπληηθά 

κέηξα πνπ ηνπο αθνξνχζαλ άκεζα, ηα νπνία έδξαζαλ ζπζζσξεπηηθά 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηα επίπεδα ζηξεο, αλαζθάιεηαο θαη δπζθνξίαο. 

Οη αληίθηππνη ηεο θξίζεο δελ κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη ην νηθνγελεηαθφ  ηνπο πεξηβάιινλ, πιήηηνληαο ην πξψην ειηθηαθφ 

επίπεδν ηεο ρψξαο κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο θαη πηζαλφηαηα, θξηζηκφηεξα 
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απνηειέζκαηα γηα ην κέιινλ ηεο. Ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ πεγαίλνπλ ζην 

ζρνιείν θαηά 11.4%. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ππνζηηηζκνχ ησλ 

καζεηψλ θαη ξαγδαία αχμεζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ σο 

απφξξνηα ησλ δπζκελψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Φαηλφκελα εθδήισζεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγίαο ζπκκνξηψλ θ.α.  

Ζ δηεζλείο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πσο φζν δπζθνιεχεη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνληαη νη επηδφζεηο 

ηνπ παηδηνχ. ηελ Διιάδα ζε έξεπλα ηεο Pulse RC ην 2012, ζε καζεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έλα ζηα πέληε παηδηά ζε νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κέηξηα έσο θαθή επίδνζε, ελψ αληηζέησο ζηηο εχπνξεο 

νηθνγέλεηεο ην πνζνζηφ απηφ γίλεηαη 1 ζηα 12. 

Παξάιιεια, ζε δηνηθεηηθφ-επηζηεκνληθφ επίπεδν, θαηαξγήζεθαλ 50 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ 

θαη ν Οξγαληζκφο Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, κεηαθέξνληαο κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηψζεθε ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηα 

παλεπηζηήκηα θαηά 50% θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ θαηαξγήζεθαλ θαη 

ζπγρσλεχζεθαλ πνιιά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

αλεζπρεηηθέο, θαζψο φπσο θαίλεηαη επηηπγράλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, ε κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο απφ δεκφζην 

θνηλσληθφ αγαζφ ζε εκπφξεπκα, ε ζηαδηαθή κεηάιιαμε ηνπ ξφινπ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνο νινέλα θαη πην παξαγσγηθά 

πξφηππα θαη ε αλαγσγή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ππέξηαηε θνηλσληθή αμία. 

Ζ δηείζδπζε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο πνιπζρηδνχο θξίζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, απνηππψλνληαη κε ζπλερηδφκελεο 

αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο. Οη ζρεηηδφκελεο κε ηελ θξίζε, παξαηεξνχκελεο εμειίμεηο 

είλαη απνζαξξπληηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηα άηνκα, ηελ 

θνηλσλία θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο, απξφβιεπηα. Έηζη ε εθηελέζηεξε δηεξεχλεζε θαη 

απνζαθήληζε ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ βάζνπο δξάζεο ηεο θξίζεο ζηελ επαγγεικαηηθή 
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εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ηεο 

έξεπλαο.  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αμηνινγνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κε 

δηάθνξα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κε ζεκαληηθφηεξν ην εξγαιείν ΜΒΗ ηεο Maslach 

(MBI, Maslach & Jackson 1984). Σν κνληέιν ηεο Maslach ρξεζηκνπνηεί ηελ θιίκαθα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Maslach Burnout Inventory or Measure – MBI) γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. πσο αλαθέξεη 

ν Kristensen (2005), πάλσ απφ ην 90% ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιια, φπσο ην κνληέιν Pines θαη 

Aronson (1988), ην κνληέιν Shirom - Melamed (2006) θ.α.. Αμηνζεκείσηε είλαη 

επίζεο θαη ε επηζθφπεζε ησλ Glass θαη McKnight's (1996) ζε 18 έξεπλεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ θαηάζιηςε ζηελ νπνία δηαπίζησζαλ φηη κφλν κηα 

απφ απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχζε ην εξσηεκαηνιφγην ΜΒΗ, σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. 

ηελ Διιάδα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην ζπγθεθξηκέλν 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. 

Δκείο δελ ζα επηιέμνπκε ηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαη δηαδηθαζία θαη ζα 

δηεμάγνπκε ηελ έξεπλα καο κε ηελ κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Απηή ε 

ηδηαηηεξφηεηα απφ κφλε ηεο δίλεη κηα άιιε πξννπηηθή ζηελ έξεπλα θαη ειπίδνπκε λα 

θσηίζνπκε λέεο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξελέξγεηεο ηεο 

θξίζεο, ε νπνία ζηελ ρψξα καο δηαλχεη ηνλ έλαην ρξφλν ηεο, πξνθαιψληαο πνιιά θαη 

ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, ζα έρεη, ειπίδνπκε, λα πξνζθέξεη αξθεηά λέα ζηνηρεία.  
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4. Έξεπλα 

4.1 θνπόο  θαη ηόρνη ηεο έξεπλαο. 

Δλψ ε χπαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είρε εληνπηζζεί αξθεηά λσξίο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ είραλ αηζζαλζεί ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο, άκεζα ή έκκεζα πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο, νη εξεπλεηέο ρξεηάζηεθαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ηελ εληνπίζνπλ θαη λα ηελ αλαδείμνπλ, θαη ιηγφηεξν ρξφλν 

γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο. Ζ θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο νθεηιφηαλ, θπξίσο ζηελ αζάθεηα πνπ ππήξρε γχξσ απφ 

ηελ έλλνηα ηεο εμνπζέλσζεο θαη ζηελ αδπλακία ησλ επηζηεκφλσλ λα δψζνπλ κηα 

θνηλά απνδεθηή ελλνηνινγηθή ππφζηαζε θαη θνηλφ νξηζκφ, ζην ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελν θαηλφκελν. Παξ' φιεο ηηο δηρνγλσκίεο θαη ηηο ακθηζβεηήζεηο, αθφκε 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ, νη δηεζλείο έξεπλεο πνιιαπιαζηάδνληαη 

θαη κάιηζηα φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα κε φιν θαη κεγαιχηεξε έληαζε, θαη 

επηθεληξψλνληαη  ζηνλ βαζκφ θαη ηελ έθηαζε δηείζδπζήο ηεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

αιιά θαη ζε φιεο ηηο πξνεθηάζεηο θαη ζηα πνιπάξηζκα, πνιπζρηδή πινθάκηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. 

Ο ξπζκφο έξεπλαο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά αξγφο θαη νη έξεπλεο ιίγεο, φκσο 

αλαπφθεπθηα αθνινπζνχκε ηελ δηεζλή ηάζε, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ 

εξεπλψλ είλαη αληηθξνπφκελα θαη θάπσο αληηθαηηθά. Οη ηδηφκνξθεο θαη εθηεηακέλεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο, επέβαιαλ επηηαθηηθά ηελ 

αλάγθε εληαηηθφηεξεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηελ ρψξα καο, θαη απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Αλ θαη δηαπηζηψζεθαλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπζαλάινγα ρακειά 

θαη απφ ηα ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ. Σα αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, εηθάδεηαη φηη νθείινληαη ζηελ ρξήζε ηνπ 

επξέσο δηαδεδνκέλνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  ηεο 

Maslach, πνπ κάιινλ δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφο ήηαλ θαη έλαο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αληί ηνπ δεκνθηινχο ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ ΜΒΗ ηεο 

Maslach. Απφ απηή ηελ επηινγή ειπίδνπκε λα σζήζνπκε ηελ έξεπλα ζε λέα 
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πξννπηηθή, ζπλππνινγίδνληαο ηηο έληνλεο παξελέξγεηεο θαη ζπλέπεηεο πνπ πξνμέλεζε 

ε θξίζε, αιιά θαη ηελ παξαηεηακέλε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηεο. Θα καο 

απαζρνιήζεη επίζεο ην είδνο ηεο κέξηκλαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ έρεη ιάβεη ε πνιηηεία 

γηα ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

αιιά θαη ηη ζεσξνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί φηη κπνξεί λα βειηηψζεη, λα ειαηηψζεη ή 

ίζσο θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πεγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζνβαξφ απηφ ζέκα.  

θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ χπαξμή ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηελ αλαγλψξηζε ηεο απφ ηνπο 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηελ αληηιακβάλνληαη. Σελ 

απαξίζκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ εθηηκνχλ φηη ηελ επεξεάδνπλ, ηελ 

ζεκαληηθφηεηα πνπ ηνπο απνδίδνπλ, ηελ ηεξάξρεζε ηνπο, ηελ επίδξαζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, αιιά θπξίσο ηελ ζρέζε θαη ηελ 

ζχλδεζε ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε αλίρλεπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ηφζν ζηνλ 

Έιιελα εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθαιεί ζηελ  εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Σελ ηεξάξρεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηνλ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε πνιηηεία, ηηο επζχλεο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ θχξνπο, ηεο αμίαο θαη ηνπ αλαζηήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. 

Σειηθά απηή ε πξνζπάζεηα επηδηψθεη λα αθνπγθξαζηεί ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αιιά θαη νπνηαδήπνηε πξφηαζε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Δηδηθφηεξα, ηα εξσηήκαηα πνπ ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη ηα νπνία καο 

νδήγεζαλ θαη ζηελ εθπφλεζε ησλ εξσηήζεσλ (Παξάξηεκα Α) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, είλαη: 
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1. Αλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ, νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο έλλνηεο ηνπ 

άγρνπο, ηεο εμνπζέλσζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εηδηθφηεξα θαη πνηά 

ζρέζε ζεσξνχλ φηη ηηο ζπλδέεη. 

2. Πνηέο επηδξάζεηο ζεσξνχλ φηη έρεη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πάλσ ζηνπο 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. 

3. Πνηνί παξάγνληεο πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο, απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ. 

4. Αλ θαη πσο επηδξά ε θξίζε ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηέο 

ζπλέπεηεο αλαγλσξίδνπλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο επίζεο, απφ ηηο ζεκαληηθέο πξνο ηηο 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο. 

5. Πσο εκπιέθεηαη θαη πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο πνιηηείαο ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

6. Πσο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πσο κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ην θξάηνο 

θαη ηη επηπιένλ έρνπλ λα πξνηείλνπλ. 

4.2 πκκεηέρνληεο 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, επηιέρηεθαλ  λα ζπλεληεπμηαζηνχλ, 20 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ επξχηεξνπ δήκνπ Δνξδαίαο, απφ 5 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

4.2.1 Φύλο 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, απνηεινχλ ην 75%, 

ελψ νη άλδξεο ην 25% ηνπ δείγκαηνο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα (βι. 

Γηάγξακκα1). 

Φφλο υχνότητα Ποςοςτά 

Άλδξαο 5 25% 

Γπλαίθα 15 75% 

Πίλαθαο 1. 
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4.2.2 Ηλικίερ 

Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γεληθά δελ είλαη κηθξέο. πσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα,(βι. Γηάγξακκα 2). δελ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί κε ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ 

30 εηψλ, νη ειηθίεο απφ 30 έσο 50 εηψλ εκθαλίδνληαη 10 θνξέο δειαδή ζε πνζνζηφ 

50% θαη ίζνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδνπλ ειηθίεο απφ 50 εηψλ θαη πάλσ θαη 

επίζεο ζε πνζνζηφ 50%. Ήδε παξαηεξνχκε φηη νη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη κεγάιεο, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ πνιηηηθή ησλ  κεησκέλσλ 

πξνζιήςεσλ πνπ έρεη επηβάιεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, νη νπνίεο ζε πνιιέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη έσο θαη αλχπαξθηεο, νδεγψληαο ζε κε αλαλέσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζε γεξαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ έιιεηςε 

νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο θαη 

εληέιεη ζηελ ειιεληθή παηδεία. 

Ηλικία υχνότητα Ποςοςτά 

Μηθξφηεξνο απφ 30 εηψλ 0 0% 

Μεηαμχ 30 θαη 50 εηψλ. 10 50% 
Μεγαιχηεξνο απφ 50 εηψλ 10 50% 
Πίλαθαο 2.  

  

0

20

Άνδρασ
Γυναίκα

5

15

ΦΤΛΟ

75%25%

Διάγραμμα 1. Φφλο
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4.2.3 Οικογενειακή καηάζηαζη 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη έγγακνη 

ζε πνζνζηφ 70%, νη άγακνη απνηεινχλ ην 25% θαη νη δηαδεπγκέλνη ην 5% ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Απηά απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (βι. Γηάγξακκα 

3). 

Οικογενειακή 
κατάςταςη 

υχνότητα Ποςοςτά 

Άγακνο 5 25% 

Έγγακνο 14 70% 

Γηαδεπγκέλνο 1 5% 

Πίλαθαο 3. 

 
 

 

 

4.2.4 Ειδικόηηηερ 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηά εηδηθφηεηεο, δείρλεη φηη ε 

πιεηνςεθία είλαη θηιφινγνη ζε πνζνζηφ 40%, έπνληαη νη καζεκαηηθνί κε πνζνζηφ 

15%, έπεηηα ηεο γαιιηθήο θηινινγίαο κε 10% θαη φιεο νη άιιεο εηδηθφηεηεο έπνληαη 

κε ην ίδην πνζνζηφ, 5% (βι. Πίλαθαο 4 θαη Γηάγξακκα 4). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

Μικρότεροσ από 30 
ετϊν

Μεταξφ 30 και 50 
ετϊν.

Μεγαλφτεροσ από 
50 ετϊν

ΗΛΙΚΙΑ

Διάγραμμα 2. Ηλικία

50% 50%

Άγαμοσ

Ζγγαμοσ

Διαηευγμζνοσ

25%

70%

5%

Διάγραμμα 3. Οικογενειακι κατάςταςθ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ
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απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ν έλαο είλαη ελ ελεξγεία δηεπζπληήο, δχν 

πξψελ δηεπζπληέο, έλαο λπλ ππνδηεπζπληήο θαη έλαο ηέσο ππνδηεπζπληήο. 

Ειδικότητα υχνότητα Ποςοςτά 
ΠΔ 02 θηιφινγνο 8 40% 

ΠΔ 03 καζεκαηηθφο 3 15% 
ΠΔ 04.05 γεσιφγνο 1 5% 
ΠΔ 05 γαιιηθψλ. 2 10% 
ΠΔ 06 αγγιηθήο 1 5% 

ΠΔ 07 γεξκαληθήο 1 5% 

ΠΔ 11 γπκλαζηήο 1 5% 

ΠΔ 17.03 ειεθηξνιφγνο κεραληθφο 1 5% 

ΠΔ 19 πιεξνθνξηθήο 1 5% 
ΠΔ 20 πιεξνθνξηθήο 1 5% 
Πίλαθαο 4  

  

 

4.2.5 Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε επηπιένλ ζπνπδέο εθηφο ηνπ πξψηνπ βαζηθνχ ηνπο 

πηπρίνπ, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη δελ δηαζέηνπλ επηπιένλ ζπνπδέο ζε πνζνζηφ 

65%, έλαο απάληεζε φηη δηαζέηεη 2ν πηπρίν κε πνζνζηφ 5%, έλαο φηη δηαζέηεη 1 

κεηαπηπρηαθφ επίζεο κε πνζνζηφ 5%, δχν δηέζεηαλ δχν κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο κε 

πνζνζηφ 10%, έλαο δηέζεηε έλαλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν κε πνζνζηφ 5%. ην ηέινο δχν 

εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία απφθηεζεο  ηίηινπ, ν έλαο 

ΠΕ 02 φιλόλογοσ

ΠΕ 03 μακθματικόσ

ΠΕ 04.05 γεωλόγοσ

ΠΕ 05 γαλλικϊν.

ΠΕ 06 αγγλικισ

ΠΕ 07 γερμανικισ

ΠΕ 11 γυμναςτισ

ΠΕ 17.03 θλεκτρολόγοσ 
μθχανικόσ
ΠΕ 19 πλθροφορικισ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ

5%5%
5%

5%
5%

5%

5%
10%

40%

15%

Διάγραμμα 4. Ειδικότθτεσ



ειίδα 47 απφ 168  Μπηηζαθάθεο Ησάλλεο 

 

κεηαπηπρηαθνχ(5%) θαη ν άιινο δηδαθηνξηθνχ(5%), φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 

θαη ζην Γηάγξακκα 5 παξαθάησ. 

Επιπλζον ςπουδζσ υχνότητα Ποςοςτά 
ρη 13 65% 

2ν Πηπρίν 1 5% 
Δλ κέζσ κεηαπηπρηαθνχ 2 10% 
1 Μεηαπηπρηαθφ 1 5% 
2 Μεηαπηπρηαθά 2 10% 

Δλ κέζσ δηδαθηνξηθνχ 1 5% 

1 Γηδαθηνξηθφ 1 5% 

Πίλαθαο 5  

  

 

4.2.6 Έηη ςπηπεζίαρ 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηξείο κφλν ζε πνζνζηφ 15%, είραλ ιηγφηεξα απφ 12 

ρξφληα ππεξεζίαο, δέθα ζε πνζνζηφ 50%, πνπ ήηαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη, είραλ απφ 12 

έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηέινο νη ππφινηπνη εθηά κε πνζνζηφ 35% δηέζεηαλ 

πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο(βι. Πίλαθα 6 θαη Γηάγξακκα 6). Σα ζηνηρεία 

ζπκθσλνχλ κε εθείλα ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δείρλνπλ 

έλα ειηθηαθά κεγάιν αιιά θαη ζπγρξφλσο έλα δηδαθηηθά θαη εθπαηδεπηηθά έκπεηξν 

πξνζσπηθφ, πνπ ζε πνζνζηφ 85% έρνπλ πάλσ απφ 12 ρξφληα ππεξεζίαο. 

Ζτη υπηρεςίασ υχνότητα Ποςοςτά 
Ληγφηεξα απφ 12 έηε 3 15% 

12 έσο 20 έηε 10 50% 
Πεξηζζφηεξα απφ 20 έηε 7 35% 

Πίλαθαο 6  

 

Όχι

2ο Πτυχίο

Εν μζςω 
μεταπτυχιακοφ

1 Μεταπτυχιακό

2 Μεταπτυχιακά

65%

5%

5% 5%

10%

10%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΤΔΕ

Διάγραμμα 5. Επιπλζον ςπουδζσ

5%
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4.3 Μεζνδνινγία 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ πνπ 

ζέζακε, επηιέμακε έλα δείγκα 20 κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ κέζνδν ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ακεζφηεηα ηεο κεζφδνπ, θαη ε πξνζσπηθή επαθή, ηνπο 

νδεγνχλ ζηελ απφδνζε κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη ζεκαζίαο ζε θάζε εξψηεζε, ζηελ 

αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ θαη ζηελ δηαηχπσζε νπζηαζηηθφηεξσλ απαληήζεσλ 

ρσξίο ππεθθπγέο θαη ηελ δηάζεζε ''λα ηειεηψλσ απφ ηελ ππνρξέσζε'' πνπ 

αλακθηζβήηεηα επεξεάδεη ηελ ζπκπιήξσζε ελφο απξφζσπνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Άιισζηε ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα αλ επηζπκνχκε ηελ βαζχηεξε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, αθνχ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ 

πιεξνθνξίεο ζε βάζνο, κέζα απφ έλα θιίκα δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηνλ ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν (Γξίβα & ηάκνπ, 2014). χκθσλα κε πνιινχο 

εξεπλεηέο, κέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε αλαδχνληαη νη γλψζεηο, νη αμίεο θαη νη 

πξνηηκήζεηο αιιά θπξίσο νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

(Παξαζθεπνπνχινπ & Κφιιηα, 2008). 

Ζ ζπλέληεπμε ήηαλ εκηδνκεκέλνπ ηχπνπ. Δπηιέμακε κηα ζεηξά βαζηθψλ 

εξσηήζεσλ, πνπ ζηφρεπαλ ζηελ θαξδηά θαη ζηελ νπζία ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη 

ησλ επί κέξνπο θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο είρακε δνκήζεη ηελ έξεπλα, νξίδνληαο  ηελ 

γεληθή θαηεχζπλζε ηεο ζπλέληεπμεο, αιιά παξέρνληαο ζπλάκα ηελ επρέξεηα ζηνλ 

ζπλεληεπθηή λα πξνζζέζεη, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αιιάμεη ηελ ζεηξά ηνπο κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, λα παξνηξχλεη φπνηε ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηνπ θαη ηελ ξνή ηεο ζπλέληεπμεο. Έηζη θαηαθέξακε λα κελ έρνπκε 

Λιγότερα από 12 
ζτθ

12 ζωσ 20 ζτθ

Περιςςότερα από 
20 ζτθ

15%
35%

50%

Διάγραμμαα 6. Ετθ υπθρεςίασ

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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απζηεξή δφκεζε, δίλνληαο ειεπζεξία έθθξαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο, νδεγνχκελνη 

απφ ηνλ ράξηε ησλ εξσηεκάησλ, αιιά αθινπζψληαο δηάθνξα κνλνπάηηα, αλάινγα κε 

ηηο απαληήζεηο θαη ηελ πεξίπησζε θάζε θνξά, ζπιιέγνληαο φκσο ηηο πιεξνθνξίεο 

ρσξίο λα ζπκπηέδνπκε θαη λα πεξηνξίδνπκε ηηο απαληήζεηο θαη κέζα ζε έλα θιίκα 

φπνπ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο έλνησζε άλεηα θαη ζην επίθεληξν, δειαδή ζεκαληηθφο, 

πνιχηηκνο θαη ππνινγίζηκνο. 

4.3.1 Επεςνηηικά επγαλεία 

4.3.1.1 Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε εκηδνκεκέλεο πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο  (βι. Παξάξηεκα Β),νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε πνιχ πξνζνρή θαη κε ηελ 

βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο, φπνπ ρξεηάζηεθε. Ζ 

εκηδνκεκέλε κνξθή ησλ ζπλεληεχμεσλ δίλεη ην πιενλέθηεκα ζηνλ εξεπλεηή λα 

πξνζζέηεη, λα αθαηξεί ή λα ηξνπνπνηεί ηα εξσηήκαηα θαη ηελ ζεηξά ηνπο, νπνχ θαη 

φπνηε ζεσξεί απαξαίηεην θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ηδαληθέο ζπλζήθεο ψζηε λα λνηψζεη άλεηα ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, θαζψο απνθεχγεηαη 

ε αίζζεζε κηαο απζηεξφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο.  

Παξ' φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο, δελ 

παχεη λα απνηειεί πξφθιεζε ε επηηπρήο επίηεπμε ηεο, θαζψο απαηηεί ζπλεξγαζία κε  

ελήιηθνπο, φπνπ ε άληιεζε σθέιηκσλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί κηα απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία (Παξαζθεπνπνχινπ & Κφιιηα, 2008). πσο επίζεο δελ πξέπεη λα 

μερλάκε ηελ ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο πνπ 

αθνινπζεί, αιιά θαη ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ν ξφινο 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα έλα επηηπρέο εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην 2017, απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ 

Ννέκβξην ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Γήκν Δνξδαίαο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ 21 πεξίπνπ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, απφ ηηο νπνίεο νη 8 πξψηεο 

αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθέο θαη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο:  θχιιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε-παηδηά, ρψξα θαηαγσγήο, εηδηθφηεηα, επηπιένλ ζπνπδέο,  

έηε ππεξεζίαο θαη πφζα έηε εξγάδνληαη ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ ηψξα. Αθνινπζεί 

κηα εξψηεζε πην γεληθή, φπνπ δεηάκε ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην πσο αηζζάλνληαη 

κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν πνπ ηψξα 

ππεξεηνχλ. Ζ εξψηεζε απηή έρεη σο ζθνπφ απφ ηελ κία λα δψζεη κηα νκαιφηεηα 
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ζηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζην ''ζπάζηκν ηνπ πάγνπ'' αλάκεζα ζηνλ 

ζπλεληεπθηή θαη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη απφ ηελ άιιε λα καο δψζεη ηηο πξψηεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο έκκεζα ζα αληηιεθζνχκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εξσηψκελνπ ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή φρη αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο, αιιά θαη ηα 

πξψηα δείγκαηα γξαθήο ζε ζρέζε κε ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ εηθφλα πνπ έρεη 

ζρεκαηίζεη γηα ην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί. 

Οη ππφινηπεο 12 εξσηήζεηο θαηαλέκνληαη ζε 10 ζπλνιηθά ππνθαηεγνξίεο πνπ 

αλήθνπλ ζε 3 ζεκαηηθνχο άμνλεο νη νπνίνη είλαη: 

Α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο «εμνπζέλσζεο απφ ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν», θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γ.  Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα -Πξνζδηνξηζκφο ηεο «εμνπζέλσζεο απφ ηελ 

εξγαζία ζην ζρνιείν», θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ - πεξηέρνληαη 4 

ππνθαηεγνξίεο θαη νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ απνζθνπνχζαλ αξρηθά ζηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληίιεςε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζέλσζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ πηζαλή ζχλδεζε ηεο κε ην άγρνο. Με ηελ επφκελε 

εξψηεζε, δεηνχζακε ζπγθεθξηκέλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζρεηηθά κε ην αλ 

είραλ βηψζεη αηζζήκαηα άγρνπο ή εμνπζέλσζεο, πφζν ζπρλά, αιιά θαη λα καο 

πεξηγξάςνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα αηζζήκαηα πνπ έλνησζαλ. Με απηέο ηηο 

εξσηήζεηο επαλέθεξαλ ζην κπαιφ ηνπο ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, έηζη ψζηε 

κπνξνχζαλ επθνιφηεξα λα κπνπλ ζην θιίκα ησλ επφκελσλ εξσηήζεσλ, πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ εθείλνη ζεσξνχλ ππεχζπλνπο γηα ηελ πξφθιεζε 

θαηλνκέλσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε πνηφλ ηξφπν 

ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη ν θαζέλαο θαη ηέινο λα καο ηνπο θαηαηάμνπλ ζε ζεηξά 

θζίλνπζαο ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ θαηά ηελ άπνςε ηνπο. 

Οη επφκελεο 4 εξσηήζεηο αλήθνπλ ζηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα - Ζ επίδξαζε 

ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ν νπνίνο δηαηξείηαη ζε 3 

ππνθαηεγνξίεο. Οη εξσηήζεηο απηέο ζηφρεπαλ ζηελ απνθφκηζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ γεληθφηεξε θξίζε, ην θαηά πφζν επεξέαζε, επεξεάδεη θαη κε πνηφλ ηξφπν 
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απηνχο πξνζσπηθά, αιιά θαη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη έρεη επεξεάζεη θαη ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη θπζηθά ζην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο, δειαδή 

αλ ζεσξνχλ φηη ε θξίζε επηδξά θαη ζε πνηφλ βαζκφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

ηνπο νδεγεί ζε αθξαία θαηλφκελα εμάληιεζεο θαη εμνπζέλσζεο. Καηφπηλ ηνπο 

δεηήζακε λα εληνπίζνπλ, λα απαξηζκήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλέπεηεο πνπ νθείινληαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα επεξεάζνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμνπζέλσζεο. Με ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηνχ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα, ζειήζακε λα καο ηνπνζεηήζνπλ απηέο ηηο ζπλέπεηεο απφ απηήλ πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξε, πξνο ηελ ιηγφηεξε ζεκαληηθή, ψζηε λα έρνπκε κηα εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ ζέζε ζεκαληηθφηεηαο θαη ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε ζπλέπεηαο, φπσο 

απνξξένπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν ηειεπηαίν ζθέινο ηεο ζπλέληεπμεο - Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο - αθηεξψζεθε ζηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί θαη κε πνηνχο ηξφπνπο, λα 

αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, αηνκηθά ζπιινγηθά 

αιιά θαη πψο κπνξεί λα ζπκβάιεη, ην θξάηνο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ηέινο αθέζεθαλ ειεχζεξνη λα πξνηείλνπλ, λα πξνζζέζνπλ, λα 

αθαηξέζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ νηηδήπνηε πίζηεπαλ φηη ζα 

ζπκπιήξσλε θαη ζα νινθιήξσλε ηελ ζπλέληεπμε ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. 

 

4.3.1.2 Γηαδηθαζία ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, 

δηήξθεζε πεξίπνπ 8 κήλεο, απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017. Ζ δηάξθεηα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ καγλεηνθσλήζεθαλ, ήηαλ απφ 20 έσο 30 ιεπηά πεξίπνπ γηα 

θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ 

Δνξδαίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηξία Γπκλάζηα, ζην Μνπζηθφ Γπκλάζην-Λχθεην 

Πηνιεκαΐδαο θαη ζην 1ν ΔΠΑΛ Πηνιεκαΐδαο. Πξψηα ελεκεξψζεθαλ νη δηεπζπληέο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηνπο 

δηαβεβαηψζακε φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζα δηαηεξνχζαλ ηελ αλσλπκία 

ηνπο. Έπεηηα νη δηεπζπληέο ελεκέξσζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηνπο νπνίνπο 

δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά αξθεηνί θαη κε πνιχ δηάζεζε ζηελ φιε 
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δηαδηθαζία θαη γη' απηφ ηνπο επραξηζηψ ηδηαηηέξσο, φπσο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ θαη ηελ ζπλαηλεηηθή ηνπο ζηάζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ψξεο 

πνπ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είραλ θελφ, φκσο κεξηθέο έιαβαλ ρψξα ζε ρψξν 

θαη ρξφλν εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Ηδηαίηεξα επράξηζην, απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη 

φινη επέδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε έξεπλα θαη 

πνιχ θαιή δηάζεζε ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έγηλαλ 

δνθηκαζηηθέο ζπλεληεχμεηο γηα λα δηαπηζησζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα κε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ξνή θαη ην γεληθφ θιίκα, 

ψζηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο γηα λα επηηχρνπκε ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο πνπ επηδηψθακε. 

Έηζη κε πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα, πξαγκαηνπνηήζακε 20 

ζπλεληεχμεηο θαη έπεηηα αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο. 

4.3.1.3 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Αθνχ ζπγθεληξψζακε ηηο πνιχηηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, αθνινχζεζε ε γξαπηή 

απνηχπσζή ηνπο  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θαη έπεηηα ε 

επεμεξγαζία ησλ ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηελ κέζνδν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (Miles & Huberman, 1994). 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, αθνχ απνκαγλεηνθσλήζακε πξνζερηηθά ηηο 

καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, αθνινχζεζε ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ιέμεσλ, εθθξάζεσλ θαη λνεκάησλ ζε θάζε ζπλέληεπμε, ζηα νπνία 

απνδφζεθαλ θαηάιιεινη θσδηθνί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ έρνπκε επηιέμεη. 

νκαδνπνηήζακε θαη ηαμηλνκήζακε ηνπο θσδηθνχο ζε θαηάιιειεο θαηεγνξίεο ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Με ζηφρν ηελ ζσζηφηεξε θαη 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ θσδηθψλ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ 

έγηλαλ αξθεηνί επαλέιεγρνη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο, κε απνηέιεζκα, φπνπ θξίζεθε 

αλαγθαίν, θάπνηνη λα θαηαξγεζνχλ, άιινη λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ 

ψζηε λα απνδίδνπλ νξζφηεξα ηα λνήκαηα ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο. 
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Μεηά απφ ηελ πξνζερηηθή θαη ρξνλνβφξα νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

θαηάιιεινπο θσδηθνχο κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ηνπο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηάιιειεο θαηεγνξίεο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηνπο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο ηεο έξεπλαο, ζπληάρζεθαλ αηνκηθνί πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ, πνπ 

πεξηείραλ φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ αλάιπζεο γηα 

θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν (Παξάξηεκα Γ). ηεξηδφκελνη ζε απηνχο ηνπο αηνκηθνχο 

πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ, ζπληάρζεθαλ θαη νη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο έθζεζεο 

δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 8, 9 θαη 10) γηα θάζε ζεκαηηθφ άμνλα, φπνπ πεξηεθηηθά 

πεξηέρνληαη φιεο νη ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο έξεπλαο, καδί κε ηηο ζπρλφηεηεο 

εκθάληζεο θάζε μερσξηζηνχ θσδηθνχ. 
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5. Απνηειέζκαηα 

χκθσλα κε ηνπο Miles θαη Huberman (1994), «ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνπηηθή 

ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζπκβάιεη φρη κφλν ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ». Με ζηφρν ηελ νξζή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη κεηά ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνέθπςαλ 254 

θσδηθνί, πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζε 11 θαηεγνξίεο: 

1. Απφςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα ζην ζρνιείν. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο εμνπζέλσζεο. ρέζε κεηαμχ   εμνπζέλσζεο  θαη άγρνπο. 

3. Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

4. Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

5. Ηεξάξρεζε παξαγφλησλ απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. 

6. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

7. Ο ξφινο ηεο πνιηηείαο. 

8.   Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ  ηεο θξίζεο. 

9. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο  ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

10. Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. 

11. Δπηπιένλ πξνηάζεηο. 

Αλ αθαηξέζνπκε ηελ πξψηε θαηεγνξία, πνπ αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ 

εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ππφινηπεο 10 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

Α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο «εμνπζέλσζεο απφ ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν», θαη παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γ.  Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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ηεξηδφκελνη ζηνπο θσδηθνχο, ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νξγαλψζεθαλ θαη 

ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, θαηαξηίζηεθαλ νη αηνκηθνί πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

θάζε εθπαηδεπηηθφ (βι. Παξάξηεκα Γ), αιιά θαη νη επί κέξνπο ζπγθεληξσηηθνί 

πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ, αλά ζεκαηηθφ άμνλα (βι. Πίλαθεο 8, 9 θαη 10). 

5.1 Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα ζην ζρνιείν. 

Με απηήλ ηελ πξψηε γεληθήο θχζεσο εξψηεζε δεηάκε ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη γηα ην ζρνιείν πνπ ηψξα 

ππεξεηνχλ, φζν κηθξφο ή κεγάινο είλαη απηφο ν ρξφλνο ππεξεζίαο. Με ηελ εξψηεζε 

απηή επηδηψθνπκε  ν εθπαηδεπηηθφο λα λνηψζεη άλεηα θαη αζθαιήο, θαζψο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζέκα ην νπνίν γλσξίδεη θαιά, έρεη άπνςε θαη  κπνξεί γεληθά θαη 

ειεχζεξα λα αλαπηχμεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ην πσο αηζζάλεηαη κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν ηνπ. Έηζη ε ζπδήηεζε, απνθηά 

κηα νκαιφηεηα θαη ζπλάκα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε ή ε δπζαξέζθεηά ηνπ απφ ηελ γεληθφηεξε 

αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί, νδεγεί θαη ζε δεπηεξνγελή ζπκπεξάζκαηα γηα πηζαλή 

χπαξμε ή κε αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο ή ζηελ αλαθνξά δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλεί ή δηαθσλεί, πνπ 

κπνξεί λα αλαθεξζνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα (Πίλαθαο 7). 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν 

ηνπο κε 13 αλαθνξέο θαη πνζνζηφ 65%, ζε πνζνζηφ 10% (2 αλαθνξέο) είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ζεσξνχλ φηη είλαη θηιηθφο, έλα 

15% (3 αλαθνξέο) είλαη ηθαλνπνηεκέλν θαη απφ ηνλ δηεπζπληή, ηέζζεξηο (πνζνζηφ 

20%), είπαλ φηη είλαη θαιφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαη έμη απφ απηνχο 

(πνζνζηφ 30%) είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ 

ηξεηο (πνζνζηφ 15%) ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν είλαη θαιά νξγαλσκέλν.  

Απηέο είλαη νη ζεηηθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (βι. Γηάγξακκα 7). Απφ ηελ άιιε κεξηά, 2 εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 

10%), δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν ηνπο, άιινη 

ηφζνη (2 κε πνζνζηφ 10%), έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (πνζνζηφ 5%)ηνλίδεη φηη είλαη δπζαξεζηεκέλνο απφ ηελ ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε πνπ απνιακβάλνπλ νη παιαηνί ζπλάδειθνη ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο 
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(εθπαηδεπηηθφο 5), ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «...ζεσξώ όηη ίζσο ππάξρεη κηα 

ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ παιαηώλ ζπλαδέιθσλ έλαληη ησλ λεσηέξσλ από ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Απηό ζεκαίλεη πξνζηξηβέο θαη θαπγάδεο ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο.».Έλαο εθπαηδεπηηθφο (πνζνζηφ 5%) απιά ιέεη φηη δελ είλαη πνιχ 

επραξηζηεκέλνο απφ ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, άιινο έλαο (πνζνζηφ 5%) επηζεκαίλεη 

σο ζέκα, ηελ έιιεηςε ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζην ζρνιείν, ηξεηο 

(πνζνζηφ 15%) πξνβάινπλ σο ζνβαξφ έιιεηκκα ζην ζρνιείν, ηηο πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο. Σέινο, δπζαξεζηεκέλνη απφ ην θαθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, δήισζαλ 4 εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 20%).  

Φαίλεηαη φηη νη ζεηηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αξλεηηθέο, παξ' φια απηά, εθφζνλ απαληνχλ ζηελ εξψηεζε γηα ην θιίκα θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κε εθθξάζεηο φπσο, «Όρη (δελ είκαη 

επραξηζηεκέλνο), γηαηί ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη κε ηελ δηεύζπλζε 

θαηά θαηξνύο , αιιά θαη κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. Καη ό ηξόπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

θάπνηνη ζπλάδειθνη ηνπο καζεηέο.», θαίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο απφςεηο πξνέξρνληαη 

απφ έληνλε δπζαξέζηεζε, άιινο δπζαξεζηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, «...ζεσξώ όηη δελ είλαη θαιό ην θιίκα ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθό. 

Υπάξρεη αληαγσληζηηθόηεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο επηζεηηθόηεηα από 

ζπλαδέιθνπο...». 

Πίλαθαο 7. Απόψεισ για τον τρόπο λειτουργίασ και το κλίμα ςτο ςχολείο. 
Αναφορζσ 

                          Κωδικοί/ Εννοιολογικοί οριςμοί 
ΗΚΑΝΥΚΛ=     Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. 13 

ΔΤΥΦΗΛΤ=     Δπραξίζηεζε  απφ ηνλ θηιηθφ ζχιινγν. 2 

ΗΚΑΝΓΗΔΤ=        Ηθαλνπνίεζε απφ δηεχζπλζε. 3 

ΚΑΔΡΓΠΔΡ=     Καιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 4 

ΜΖΗΚΚΛΥ=    Με ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. 2 

ΠΡΟΒΓΗΔΤ=     Πξνβιήκαηα κε ηελ δηεχζπλζε. 2 

ΗΚΚΑΟΡΥ=    Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. 3 

ΗΚΚΑΛΔΥ=    Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 6 

ΓΤΚΛΤ=       Γπζαξέζηεζε απφ ην θαθφ θιίκα κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 4 

ΟΥΠΟΛΔΤΥ=   ρη πνιχ επραξηζηεκέλνο. 1 

ΔΛΤΛΣΔΤΠ=    Έιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ. 3 

ΔΛΦΤΚΟΛΔ=    Έιιεηςε ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. 1 

ΓΤΗΓΜΔΠΑ=    Γπζαξέζηεζε απφ ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ παιαηψλ 

ζπλαδέιθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. 
1 



ειίδα 57 απφ 168  Μπηηζαθάθεο Ησάλλεο 

 

 

 

5.2 Πξνζδηνξηζκόο ηεο «εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν», θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηεο θαη ζην άγρνο, ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηνπο θαηαηάμνπλ ζε 

θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. Γηαηξέζακε απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 8):  

1.  Πξνζδηνξηζκφο ηεο εμνπζέλσζεο. ρέζε κεηαμχ  εμνπζέλσζεο  θαη άγρνπο. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγφλησλ απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. 

0 2 4 6 8 10 12 14

ΙΚΑΝΧΚΛ= Ικανοποίηςη από το κλίμα του …

ΕΤΧΦΙΛΤ= Ευχαρίςτηςη  από τον φιλικό …

ΙΚΑΝΔΙΕΤ= Ικανοποίηςη από διεφθυνςη.

ΚΑΕΡΓΠΕΡ= Καλό εργαςιακό περιβάλλον.

ΜΗΙΚΚΛΧ= Μη ικανοποίηςη από το κλίμα …

ΠΡΟΒΔΙΕΤ= Προβλήματα με την διεφθυνςη.

ΙΚΚΑΟΡΧ= Ικανοποίηςη από την καλή …

ΙΚΚΑΛΕΧ= Ικανοποίηςη από την καλή …

ΔΤΚΛΤ= Δυςαρζςτηςη από το κακό κλίμα …

ΟΧΠΟΛΕΤΧ= Όχι πολφ ευχαριςτημζνοσ.

ΕΛΤΛΣΕΤΠ= Ζλλειψη υλικοτεχνικϊν …

ΕΛΨΤΚΟΛΕ= Ζλλειψη ψυχολόγων και …

Διάγραμμα 7. Απόψεισ για το κλίμα και τθν λειτουργία του ςχολείου
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5.2.1 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ εξοςθένωζηρ. σέζη μεηαξύ  εξοςθένωζηρ  και 

άγσοςρ. 

Δδψ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο εμνπζέλσζεο, ζε πνηφλ βαζκφ ηελ γλσξίδνπλ, πσο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

έλλνηα θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηέινο αλ θαη πσο ηελ ζπζρεηίδνπλ κε 

ην άγρνο (βι. Πίλαθα 8). 

ρεηηθά κε ηελ εμνπζέλσζε γεληθά, δφζεθαλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο. 

ινη ζρεδφλ πηζηεχνπλ φηη απνηειεί κηα θαηάζηαζε θάησ απφ ηελ νπνία λνηψζεηο θαη 

αηζζάλεζαη αζπλήζηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη βηψλεηο ηδηαίηεξεο ςπρνζσκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη είλαη ζπλψλπκε κε ηελ εμάληιεζε (8 

αλαθνξέο), ν εθπαηδεπηηθφο 6 ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Δμάληιεζε, δελ έρσ άιια 

πεξηζώξηα, δελ κπνξώ λα δώζσ ηίπνηα παξαπάλσ. Τειείσζα..., μνδεύηεθα.», ελψ έλαο 

άιινο, «Πσο λα ην πσ ηώξα, εμάληιεζε, ηα δίλεηο όια θαη θαηαξξέεη ν νξγαληζκόο, 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε θαηάζιηςε. Κνύξαζε, θνύξαζε κέρξη λα κελ αληέρεηο άιιν.» 

θαη επίζεο «Δμάληιεζε, όηη έρσ θηάζεη ζηα όξηά κνπ, ηα δίλσ όια θαη θηάλσ ζην 

ζεκείν λα κελ κπνξώ λα δώζσ άιια.». Πάξα πνιινί ηελ ζπλδένπλ κε θνχξαζε (12 

αλαθνξέο), επίζεο ηελ μερσξίδνπλ ζε ζσκαηηθή (7 αλαθνξέο), ςπρηθή ή ςπρνινγηθή 

(12 αλαθνξέο), ζε πλεπκαηηθή (6 αλαθνξέο), θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε (2 

αλαθνξέο), ζπλαληήζακε ηελ άπνςε φηη, «Δίλαη θπξίσο ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη 

πλεπκαηηθή θαη ιηγόηεξν ζσκαηηθή. Τελ ζπλδέσ θαη κε ςπρνινγηθή θζνξά.» ή 

«Σσκαηηθή θνύξαζε, πλεπκαηηθή θνύξαζε, ςπρηθή θνύξαζε. Απνκόλσζε από ηνπο 

αλζξώπνπο. Απηά είλαη γηα κέλα ε εμνπζέλσζε.». ιεο νη ππφινηπεο εθδνρέο έπνληαη 

κε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο. Έηζη επηζεκαίλεηαη φηη φηαλ είζαη 

εμνπζελσκέλνο, βξίζθεζαη ζε ηέικα, ζε αηνλία, φηη λνηψζεηο θαηαπίεζε, θαη 

θαηαπφλεζε, θαη φπσο ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 18 «Θα κπνξνύζεο λα ζπλδέζεηο ηελ 

εμνπζέλσζε κε ηελ εμάληιεζε, ηελ απνγνήηεπζε, αηνλία...». Τπήξμαλ θαη αλαθνξέο, 

φπσο φηη απνηειεί κηα δηαδηθαζία ιίγν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε, φηη ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα ιεηηνπξγείο, κε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο φηη ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα 

ηεο αδηθίαο, φπσο θαη φηη ζπλδέεηαη κε έιιεηςε θηλήηξνπ, κε ρακειή 

δεκηνπξγηθφηεηα, κε ρακειέο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο θαη κε ηελ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Μεξηθέο απηνχζηεο αλαθνξέο, είλαη φπσο απηή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 6, «Γελ έρεηο πιένλ δηάζεζε λα δνπιέςεηο κε ηνλ ίδην δήιν, ε δνπιεηά 

ζνπ δελ ζνπ δίλεη αλαηξνθνδόηεζε γηα λα πξνρσξήζεηο, ζνπ έρεη θύγεη πιένλ ην 
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κεξάθη, θαη ζε αθξαίεο κνξθέο πνπ θηάλεηο ζην ζεκείν λα κελ ζέιεηο πιένλ λα παο ζηελ 

δνπιεηά θαη ηα παξαηάο. Κξίζεηο παληθνύ, αξλνύκαη λα πάσ ζηελ δνπιεηά. Κπξίσο 

όκσο, γηα κέλα δελ έρσ λα δώζσ άιιν.» ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 16 «Να κελ ζε 

ηθαλνπνηεί απηό πνπ θάλεηο. Να κελ ζέιεηο λα πάο ην πξσί ζην ζρνιείν θαη λα λνηώζεηο 

επηπρία όηαλ ηειεηώζεη ε κέξα ζε απηό ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Να πεξηκέλεηο πσο θαη 

πσο πόηε ζα έξζεη ην Σ/Κ, νη δηαθνπέο...», επίζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 7 «...ςπρνινγηθή 

πίεζε πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από αηζζήκαηα αδηθίαο...» θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 15, 

«Κπξίσο ζεκαίλεη έιιεηςε θηλήηξνπ, άξα ιηγόηεξε δεκηνπξγηθόηεηα,  ρακειέο 

πξνζδνθίεο θαη από ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηό.». Τπήξμε θαη εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπλέδεζε 

ηελ εμνπζέλσζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ππνζηεξίδνληαο, φηη νη έγγακνη, πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο, πηέδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

άγακνπο, αιιά θαη κε ην θχιν, ζεσξψληαο, φηη νη έγγακεο γπλαίθεο κε ηέθλα, επίζεο 

νδεγνχληαη πην εχθνια ζε εμνπζέλσζε κε ηηο απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα παηδηά. Πάλσ ζε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο 3 ιέεη, «Οη γπλαίθεο είλαη πάλησο πην 

επηξξεπείο ζηελ εμνπζέλσζε γηαηί έρνπλ πην επηβαξεκέλεο ζπλζήθεο κε ην ζπίηη κε ηα 

παηδηά, εθηόο ηεο εξγαζίαο». Μία κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ζπλέδεζε ηελ εμνπζέλσζε κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, είηε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγφκελε εξγαζία είηε 

ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ, αιιά θαη κε ηνλ θφξην εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα, κία 

εθπαηδεπηηθφο ιέεη, «Ο εξγαδόκελνο θαιείηαη λα παξάγεη πεξηζζόηεξν  έξγν απ' όζν ζα 

έπξεπε, ή λα έρεη έλα αληηθείκελν πνπ λα κελ είλαη ζύκθσλν κε ηα πξνζόληα ηνπ, ή λα 

κελ αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπ, ή λα κελ ακείβεηαη όζν ζα έπξεπε...».  

Σν επφκελν θνκκάηη ζην νπνίν επηθεληξψζεθαλ, είλαη ε πηζαλή ζρέζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ην άγρνο θαη απάληεζαλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ θαη πσο 

ζπλδένληαη, αιιά θαη πνηφ απφ ηα δχν έπεηαη ή πξνεγείηαη ηνπ άιινπ. Οη κηζνί, 

πηζηεχνπλ φηη είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη φηη ε εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ην 

άγρνο, απφ απηνχο νη 9 πηζηεχνπλ φηη ην άγρνο νδεγεί ζε αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, 

αλαθέξζεθε φηη, «Ννκίδσ είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, ην άγρνο κάιινλ πξνεγείηαη θαη 

πξνθαιεί ηελ εμνπζέλσζε.» ή «Σπλδέεηαη κε ην άγρνο ην ζηξεο, ηελ πίεζε, έιιεηςε 

ρξόλνπ θαη είλαη κηα αθξαία θαηάζηαζε», επίζεο, «Σπλδέεηαη κε ην άγρνο, είλαη 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη ην άγρνο πξνεγείηαη ηεο εμνπζέλσζεο...», «Τν άγρνο είλαη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζέλσζε, ε εμνπζέλσζε κπνξεί λα είλαη θαη 

ζσκαηηθή ελώ ην άγρνο είλαη θαζαξά ςπρνινγηθόο παξάγνληαο», «Σπλδέεηαη κε ην 

άγρνο, ην νπνίν πξνεγείηαη ηεο εμνπζέλσζεο, πξώηα έρεηο άγρνο θαη θηάλεηο ζην 
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ηειεπηαίν ζηάδην πνπ είλαη ε εμνπζέλσζε», ν εθπαηδεπηηθφο 13 ηνλίδεη φηη «Μεγάιε 

θνύξαζε, ζε αθξαίν βαζκό, ηελ ζπλδέσ θαη κε ην άγρνο. Γελ είλαη ζπλώλπκεο, ε 

εμνπζέλσζε έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε ζσκαηηθή θνύξαζε, ελώ ην άγρνο κε 

ςπρνινγηθή, αλ ππάξρνπλ θαη ηα δύν είλαη ζνβαξόηεξα ηα πξάγκαηα», ηέινο ν 

εθπαηδεπηηθφο 19 ιέεη, «Θα κπνξνύζα λα πσ απνγνήηεπζε, θνύξαζε, ζηξεο, άγρνο  

ζηελ αθξαία δηαβάζκηζή ηνπο. Αληηιακβάλνκαη ηελ εμνπζέλσζε, σο κηα αθξαία εμέιημε 

ηνπ άγρνπο, απηό ην αίζζεκα ηνπ πλημίκαηνο πνπ λνηώζεηο, λα ην αηζζάλεζαη θαη 

βηνινγηθά, όηη δελ κπνξώ λα μππλήζσ ην πξσί γηα λα πάσ ζηελ δνπιεηά κνπ, δελ έρσ 

ηηο αληνρέο, δελ έρσ ην θνπξάγην, δελ ζέισ. Γειαδή ην άγρνο πξνεγείηαη ηεο 

εμνπζέλσζεο, είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ρξνλίδεη θαη νδεγεί ηειηθά ζηελ εμνπζέλσζε.». 

Παξ' φια απηά ππήξμε θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ν 20, πνπ πηζηεχεη φηη νη δχν έλλνηεο 

είλαη αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, «Δμάληιεζε, θνύξαζε, αδπλακία εθηέιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κνπ θαζεθόλησλ. Γελ λνκίδσ όηη ζπλδέεηαη κε ην άγρνο.». Ο 

εθπαηδεπηηθφο 1 ζεσξεί φηη ην άγρνο είλαη πεξηζζφηεξν ειεγρφκελν απφ ηελ 

εμνπζέλσζε θαη αλαθέξεη, «Τν άγρνο λνκίδσ όηη είλαη πην ειεγρόκελν, καζαίλεηο 

κεγαιώλνληαο λα απνθηάο κεραληζκνύο γηα λα ην ειέγρεηο. Η εμνπζέλσζε, ηόζν 

ζσκαηηθή, όζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή είλαη έλα κε δύν ζηάδηα πξηλ ηελ 

θαηάξξεπζε».  

Μία κεγάιε νκάδα απφ ηνπο εξσηεζέληεο πξνζδίδνπλ κία ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο ζηηο δχν έλλνηεο, φηη ε κία ηξνθνδνηεί ηελ άιιε ζαλ 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, έηζη, αθνχζηεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 1 λα ιέεη φηη, 

«Ννκίδσ ην άγρνο επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε, αιιά θαη αλάπνδα, δει. ε εμνπζέλσζε 

δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξν άγρνο όηαλ βιέπεηο όηη δελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο ζε απηά 

πνπ νθείιεηο λα θάλεηο. Ννκίδσ όηη ην έλα δεκηνπξγεί ην άιιν θαη δεκηνπξγείηαη 

παξάιιεια από ην άιιν.», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 6 είπε, «Έρεη ζρέζε κε ην άγρνο. Τν 

άγρνο ζπκβάιεη ζηελ εμνπζέλσζε, αιιά θαη ε εμνπζέλσζε ζην άγρνο, ππάξρεη 

αλαηξνθνδόηεζε, είλαη αιιειέλδεηα.», ελψ ηέινο ν εθπαηδεπηηθφο 17 ιέεη, «Καη 

ζίγνπξα ζπλδέεηαη κε ην άγρνο, ρσξίο λα είλαη ίδηα, όκσο ην έλα επεξεάδεη ην άιιν...». 

Σέινο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 4 πνπ ζπλδέεη ηελ 

εμνπζέλσζε κε ηελ ειηθία θαη φηη ζε κεγάιε ειηθία ηα αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο είλαη 

πην πηζαλά θαη πην έληνλα. Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο λνηψζεη κεγάιε 

απνγνήηεπζε θαη πηθξία κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα αλαγθάδεηαη ζε 2 επηπιένλ ρξφληα εξγαζίαο θαη επηζεκαίλεη ηα εμήο, 
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«Πνιύ ζεκαζία παίδεη ε ειηθία, όζν κεγαιώλεηο απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα 

λνηώζεηο εμνπζέλσζε.... Τα ηειεπηαία 2 ρξόληα έρσ θαηαβιεζεί, γηαηί άιιαμε ε 

λνκνζεζία θαη δελ κπνξώ λα ζπληαμηνδνηεζώ, όπσο ην είρα ζρεδηαζκέλν. Ιδίσο ηελ 

Κπξηαθή ην απόγεπκα, ή ην βξάδπ, κε πηάλεη κηα θαηάζιηςε ζηε ζθέςε ηεο Γεπηέξαο 

θαη ηνπ ζρνιείνπ. Καη εμαηηίαο απηνύ δελ ζέισ λα ζπκκεηέρσ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη είκαη απόκαθξνο. Ννηώζσ αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, θαη ην ρεηξόηεξν 

είλαη όηη νδεύσ πξνο ην ηέινο, ρσξίο λα μέξσ πνηό ζα είλαη ην ηέινο.», ζ' απηφ ην 

θνκκάηη ν εθπαηδεπηηθφο 2 ζπκπιεξψλεη, «κεγαιύηεξνη ζε ειηθία ζπλάδειθνη, κε πάλσ 

από 20 ρξόληα ππεξεζίαο, ιέλε ζπλερώο όηη θνπξάζηεθαλ, όηη άδηθα πξνζπαζνύλ θαη 

όηη δελ νδεγεί πνπζελά.». 

5.2.2 Επίδπαζη ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένωζηρ. 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο έξεπλαο, αλαθέξνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη εξσηψκελνη 

πξνέβαιιαλ αξθεηέο ζπλέπεηεο κε ηηο νπνίεο επηθνξηίδνληαη νη εμνπζελσκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί, απφ ηηο νπνίεο νη πξψηεο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ε επηξξνή πνπ 

πξνθαιεί ε εμνπζέλσζε ζηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε (12 αλαθνξέο), αιιά θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή (5 αλαθνξέο), ε εθπαηδεπηηθφο 1 ηνλίδεη φηη, «Δμνπζέλσζε, έρσ 

ηελ αίζζεζε, όηη δεκηνπξγείηαη από ην γεγνλόο όηη δελ κπνξείο λα θιείζεηο έλα θνπκπί 

θαη λα πεηο, ηειείσζε ην ζρνιείν , ηειείσζαλ θαη νη πξνβιεκαηηζκνί κνπ . Κνπβαιάο 

όια απηά ηα πξάγκαηα, ζην ζπίηη, ζηα παηδηά ζνπ, γεληθά ζε όιεο ηηο ζρέζεηο.», ε 

εθπαηδεπηηθφο 5 επίζεο ιέεη, «...λα ηα πξνιάβσ όια, λα είκαη θαιή ζηελ δνπιεηά κνπ, 

ζην ζπίηη, ζηηο ππνρξεώζεηο πξνο ηνπο θίινπο θαη ζε όηη εμσζρνιηθέο ππνρξεώζεηο 

έρσ.... Έληνλε δνπιεηά ζην ζρνιείν, επηπιένλ ώξεο δνπιεηάο ζην ζπίηη, γηα καο πνπ 

είκαζηε θηιόινγνη, ώζηε δελ κέλεη πνιύο ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα αζρνιεζνύκε κε 

πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ θαη κε ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο.». Οη αλαθνξέο ζε 

πνιππνίθηιεο αληηδξάζεηο θαη ζε πνιπάξηζκα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ 

πξνθαιεί ε εμνπζέλσζε είλαη ραξαθηεξηζηηθέο, φπσο φηη πξνθαιεί απνγνήηεπζε, 

πηθξία, ζιίςε, θαηάζιηςε, κειαγρνιία, απαμίσζε, αγαλάθηεζε, ζπκφ, νξγή, 

αδηαθνξία, εθλεπξηζκφ, επηζεηηθφηεηα, θξίζεηο παληθνχ, εμάληιεζε ηεο ππνκνλήο, 

επίζεο πξνθαιεί αηζζήκαηα καηαίσζεο,  θαηαπίεζεο θαη απνκφλσζεο, φπσο επίζεο 

φηη ζνπ απνξξνθά ηελ ελεξγεηηθφηεηα. Αο δνχκε κεξηθέο επηζεκάλζεηο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, «...λνηώζσ εθλεπξηζκό, επηζεηηθόηεηα, εμαληιείηαη ε 

ππνκνλή κνπ, δελ έρσ θνπξάγην λα θάλσ πξάγκαηα, ηα βάδσ κε ιάζνο αλζξώπνπο...», 
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«...αηζζήκαηα ζιίςεο, απνγνήηεπζεο κηα ςπρνζσκαηηθή θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε...», 

«Όηαλ θηάλσ ζε απηά ηα όξηα, έρσ ζπκό, νξγή, απνγνήηεπζε, κειαγρνιία, λνηώζσ 

απαμίσζε.», «...λα είλαη ζπλέρεηα ζε θαηάζηαζε γθξίληαο, λα επεξεάδνληαη ζπλερώο 

από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, λα βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε κέρξη θαη ζηα πξόζπξα 

θαηάζιηςεο», «...θόξην θαη ςπρνινγηθή θνύξαζε , επίζεο απνγνήηεπζε θαη όηη 

καηαηνπνλείο...», «...Έλνησζα αηζζήκαηα, αγαλάθηεζεο, καηαίσζεο, απνγνήηεπζεο, 

απαμίσζεο...», «...ήηαλ απνγνήηεπζε, δελ έρεηο ελεξγεηηθόηεηα, αηζζάλεζαη αηνλία....», 

«...Απνγνήηεπζε, πηθξία, δελ αλαγλσξίδεηαη ν θόπνο ζνπ ε δνπιεηά ζνπ, λνηώζεηο όηη 

δελ πέηπρεο ηνλ ζηόρν ζνπ, καηαίσζε, ίζσο λα πεξίκελεο πνιιά ίζσο επεδίσθεο 

πνιιά...». 

Τπήξμαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ηφληζαλ φηη ε εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε αθξαίεο 

κνξθέο, φηη κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηνπο ζε θαηάζηαζε λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ 

ηηο δηάθνξεο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, λα αξλνχληαη λα πάλε ζηελ εξγαζία ηνπο, κάιηζηα 

θάπνηνη παξαηηήζεθαλ ή ήζειαλ ή ζέινπλ θαη ηψξα λα παξαηηεζνχλ, φηη πξνθαιεί 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή θαηάπησζε, φπσο θαη φηη νδεγεί ζε ςπρηθά αιιά θαη ζε 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο. Ο εθπαηδεπηηθφο 4 είπε, «...εμαηηίαο απηνύ δελ ζέισ λα 

ζπκκεηέρσ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη είκαη απόκαθξνο... Μπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά  πξνβιήκαηα θαη ζην ηέινο ίζσο θαη ζε ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα.», νη εθπαηδεπηηθνί 6 θαη 7 ιέλε, «...ζε αθξαίεο κνξθέο πνπ θηάλεηο ζην 

ζεκείν λα κελ ζέιεηο πιένλ λα παο ζηελ δνπιεηά θαη ηα παξαηάο. Κξίζεηο παληθνύ, 

αξλνύκαη λα πάσ ζηελ δνπιεηά...», «...ην βίσλαλ ζαλ κηα πνιύ έληνλε θόξηηζε, δελ 

άληεραλ άιιν, ζε ζεκείν πνπ ήζειαλ λα θύγνπλ, λα παξαηηεζνύλ...», ν εθπαηδεπηηθφο 

19 αλαθέξεη, «...λνηώζεηο σο θαη λα κελ ζέιεηο θαη λα παο ζην ζρνιείν, ζέιεηο λα 

μεθνπξαζηείο. Έλνησζα εμαληιεκέλε, ήηαλ κηα αθξαία θαηάζηαζε, έλνησζα 

εμαληιεκέλε θαη ζσκαηηθά ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη, όκσο ήηαλ ε ςπρνινγηθή πίεζε 

ηόζε πνπ νδεγνύζε ζε ζσκαηηθή άξλεζε. Έλνησζα όηη δελ είρα ην θνπξάγην λα 

μππλήζσ θαη λα πάσ ζηελ δνπιεηά. Απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε...», ν εθπαηδεπηηθφο 

12, «...ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ είλαη ηπραίν, όηη από ην ζηξεο θαη ην άγρνο βγαίλνπλ 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο...» θαη ν εθπαηδεπηηθφο 20 ηέινο αλαθέξεη, «...Η 

εμνπζέλσζε όκσο δεκηνπξγεί θαη ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θνύξαζε.  ...».  

Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη 14 αλέθεξαλ φηη έρνπλ λνηψζεη αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο ζην 

παξειζφλ, άιινη ζπρλά θαη άιινη αξαηφηεξα, κάιηζηα ν εθπαηδεπηηθφο 3 ηνλίδεη φηη, 
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«.... Αθξαία έρσ λνηώζεη ηελ πεξίνδν πνπ έθαλα ην κεηαπηπρηαθό θαη ηδηαίηεξα πξνο ην 

ηέινο αηζζαλόκνπλ ηεξάζηηα πίεζε. Έλνησζα απόγλσζε... κέρξη πνύ έθιαηγα....», ή ν 

εθπαηδεπηηθφο 6 φηη, «...Ννηώζσ αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, θαη ην ρεηξόηεξν είλαη όηη 

νδεύσ πξνο ην ηέινο, ρσξίο λα μέξσ πνηό ζα είλαη ην ηέινο...», θαη ν εθπαηδεπηηθφο 19, 

«...Ναη, λαη θαη ην βηώλσ ςπρνζσκαηηθά εγώ. Η θνύξαζε απηή κνπ βγαίλεη θαη σο 

ζσκαηηθή αληίδξαζε, έηζη αληηδξά ν νξγαληζκόο ζε κηα πίεζε πνπ πθίζηακαη. ...».Γχν 

αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη εμνπζελσκέλνη ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ν έλαο ιέεη, 

«...Ννηώζσ ζρεδόλ θαζεκεξηλά εμνπζέλσζε. Ννκίδσ  όηη ν θάζε ρξόλνο πνπ βηώλεηο 

θαη πεξλάεη, πξνζζέηεη θαη αζξνίδεη εμνπζέλσζε. Σπκβαίλεη ζρεδόλ θαζεκεξηλά, απηή ε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάπησζε. Αηζζάλνκαη θνύξαζε θαη όηη ρξεηάδνκαη ιίγν ρξόλν 

γηα λα αλαδηνξγαλσζώ θαη λα αλαζπγθξνηεζώ...» (εθπαηδεπηηθφο 8) θαη ν άιινο, 

«....Πάξα πνιιέο θνξέο, ζπρλά, ζρεδόλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν...»(εθπαηδεπηηθφο 5).  

Οη ππφινηπνη 6 δελ έρνπλ αηζζαλζεί εμνπζέλσζε, ή έρνπλ αηζζαλζεί ζε πνιχ 

ειαθξηέο κνξθέο, θαη ν εθπαηδεπηηθφο 1 ηνλίδεη φηη, «...Όρη, δελ έρσ λνηώζεη 

εμνπζέλσζε αλ θαη έρσ πεξάζεη από πνιιά ζρνιεία. Με θάπνηνπο δηεπζπληέο είρα πην 

νηθία ζρέζε, κε άιινπο πην απόκαθξε, κε όινπο όκσο ζεσξώ όηη ήκνπλ ηπρεξή θαη δελ 

είρα νύηε πξνβιήκαηα ζπλελλόεζεο νύηε πξνζηξηβέο...», ή ν εθπαηδεπηηθφο 2 φηη, 

«...Δγώ δελ έρσ λνηώζεη εμνπζέλσζε, κόλν ζηηγκέο θνύξαζεο...», ν εθπαηδεπηηθφο 6, 

«...Μνπ έρεη ζπκβεί, όρη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, αιιά κνπ έρεη ζπκβεί. Δπηπρώο κνπ 

δίλνπλ θίλεηξν νη καζεηέο θαη δελ κνπ ζπκβαίλεη ζπρλά...» θαη ν εθπαηδεπηηθφο 17 

ιέεη, «...Δγώ δελ έρσ λνηώζεη εμνπζέλσζε, πνιιέο θνξέο θνπξάδνκαη ζηα εμάσξα θαη 

ηηο εθεκεξίεο όκσο δελ έρσ λνηώζεη αθξαίεο θαηαζηάζεηο. Μνπ αξέζεη πάξα πνιύ ε 

δνπιεηά κνπ, ηα θαηαθέξλσ θαη ηελ ώξα ηεο δνπιεηάο, βξίζθσ 1 ιεπηό λα ραιαξώζσ 

αλ ρξεηαζηεί....». 

5.2.3 Παπάγονηερ πος οδηγούν ζε επαγγελμαηική εξοςθένωζη. 

ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κηθξφ ή κεγάιν 

βαζκφ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, 

ππήξμαλ αξθεηέο αλαθνξέο , φκσο ην αμηνζεκείσην είλαη φηη ππήξμε κηα ηαχηηζε 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε θάπνηνπο απφ απηνχο. ινη νη εξσηψκελνη (20 αλαθνξέο) 

ζπκθσλνχλ φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε αηζζήκαηα 

εμνπζέλσζεο, είλαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ην 

θιίκα θαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 
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πνπ πθίζηαληαη κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο 8 επηζεκαίλεη γηα 

απηνχο ηνπο 3 παξάγνληεο, «...Ο πξώηνο παξάγνληαο είλαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη αλαγθαδόκαζηε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί λα αλνίμνπκε 

ηνλ νξίδνληά ηνπο θαη λα δερηνύλ ηα καζήκαηα καο πνπ ζπλήζσο ηνπο είλαη αδηάθνξα, 

έηζη έλαο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ινηπόλ νη καζεηέο. Άιινο 

παξάγνληαο είλαη νη ζπλάδειθνη θαη ην θιίκα ηνπ ζπιιόγνπ, όπνπ δελ κπνξείο λα 

επηθνηλσλήζεηο κε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απηό ζε θνξηίδεη αξλεηηθά ςπρνινγηθά. 

Δπίζεο επεξεάδεη ε δηεύζπλζε πνπ είλαη ε θεθαιή ηνπ ζρνιείνπ θαη πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ...», θαη ν εθπαηδεπηηθφο 1 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη, «...ην όηη έρεηο λα θάλεηο κε αλζξώπνπο. Γελ είλαη έγγξαθα όπνπ 

κπνξείο λα δηνξζώζεηο έλα ιάζνο, είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Η θξίζε ηεο επνρήο, γηαηί 

θνπβαιάο ήδε κηα εμνπζέλσζε από ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή θαη έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

θαη ην επαγγεικαηηθό άγρνο, ε επαγγεικαηηθή εμάληιεζε θαη δεκηνπξγείηαη έλα 

ζπλνζύιεπκα πνπ δελ κπνξείο λα ην μερσξίζεηο, αιιά πνπ επηηείλεη γεληθά ηελ 

εμνπζέλσζε. Μεηά αλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ππάξρνπλ έξηδεο, θαπγάδεο, δπζπηζηία ζα 

επηηείλεηαη ε εμνπζέλσζε, δει. ην θιίκα, ε αηκόζθαηξα θαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη κεηαμύ πξντζηάκελσλ θαη πθηζηάκελσλ. Έλαο βαζηθόο 

παξάγνληαο είλαη θαη νη γνλείο. Καλνληθά είλαη ζύκκαρνη θαη ζπλεξγάηεο, όκσο κεξηθέο 

θνξέο ελεξγνύλ ερζξηθά. Όηαλ λνηώζεηο όηη έρεηο θάπνηνλ απέλαληί ζνπ ν νπνίνο ζε 

θξίλεη θαη ςάρλεη ςεγάδηα, ηόηε επηηείλεηαη ε εμνπζέλσζε...». ην ηέινο ν 

πξνεγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε θαη ηνπο γνλείο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξνπλ θαη 

άιινη 16 εθπαηδεπηηθνί,(17 αλαθνξέο), πνπ αλάινγα κε ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή λα επηηείλνπλ ηελ 

πίεζε θαη ηα θαηλφκελα εμνπζέλσζεο. 

Έληεθα εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηελ εμνπζέλσζε κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 7, «...Άιινο παξάγνληαο είλαη ν νηθνλνκηθόο 

παξάγνληαο, όπνπ πνιιέο θνξέο δελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο...» θαη άιινη ηξεηο κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα νπνία ζπλδπάδεη ν εξσηψκελνο 11 ιέγνληαο φηη «...Έλα 

άγρνο πξνθύπηεη επίζεο, όηαλ αηζζάλεζαη όηη απηό κε ην νπνίν ακείβεζαη δελ 

αληηζηνηρεί ζηελ δνπιεηά θαη ζηηο ζπνπδέο πνπ έρεηο θάλεη, ζηα πξνζόληα ζνπ. 

Δληνλόηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηηο πεξηθνπέο ησλ 

κηζζώλ...». Έμη εθπαηδεπηηθνί ηελ ζπλδένπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο 19, ηνλίδεη, «...έρνπλ λα θάλνπλ κε 
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ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ην πσο δηαρεηξίδεζαη ηηο θαηαζηάζεηο...» θαη 

«...Έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζελόο, ην πόζν κπνξείο λα αληέμεηο 

ηελ θόξηηζε, πόζν πξνζσπηθά παίξλεηο θάπνηα πξάγκαηα...». ια ηα παξαπάλσ ηα 

επηζεκαίλεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 7, ιέγνληαο φηη, «...Ο ηξόπνο πνπ ρεηξίδεηαη ηα 

πξάγκαηα ε δηεύζπλζε, ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν, γηαηί ν ρώξνο εξγαζίαο είλαη ην 

δεύηεξν ζπίηη ζνπ άξα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα λνηώζεηο θαιά ζηνλ ρώξν απηό. Φπζηθά 

έλαο παξάγνληαο είλαη θαη ηα παηδηά θαη ε ζρέζε πνπ έρεηο αλαπηύμεη καδί ηνπο, όπσο 

επίζεο θαη νη γνλείο...». 

Ορηψ εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ή ειηθία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη έλαο 

ιέεη, «...Πνιύ ζεκαζία παίδεη ε ειηθία, όζν κεγαιώλεηο απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα 

λνηώζεηο εμνπζέλσζε....» (εθπαηδεπηηθφο 4), ελψ έλαο άιινο, «...Δπίζεο ε εμνπζέλσζε 

επηηείλεηαη όζν πεξλάλε ηα ρξόληα, αλ θαη ππάξρεη πεξηζζόηεξε εκπεηξία γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε θαηαζηάζεηο, αιιά ζπγρξόλσο κεηώλνληαη θαη νη αληνρέο καο...»., 

φκσο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 1 πνπ ιέεη, «...Σηα πξώηα 

ρξόληα έρεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ πξσηάξε πνπ ςάρλεη λέα πξάγκαηα. Απηό 

πξνζπαζώ λα ην δηαηεξώ θαη ηώξα πνπ έρνπλ πεξάζεη 15 ρξόληα, αιιά βιέπσ όηη θαη 

ζσκαηηθά κε εγθαηαιείπνπλ νη δπλάκεηο κνπ. Όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα ζπζζσξεύνληαη 

πξάγκαηα ... ζαλ ηελ ξαδηελέξγεηα. Μπνξώ λα ζθεθηώ όκσο ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο 

ζπλάληεζα πξνο ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο κε κεξάθη θαη θέθη εθήβνπ, 

αιιά θαη ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη εμαηξεηηθά θνπξαζκέλνη θαη ιεηηνπξγνύλ 

δηεθπεξαησηηθά, αιιά θαη  άιινπο ζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε. Διπίδσ εγώ λα αλήθσ ζηελ 

πξώηε θαηεγνξία....». 

Σα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζεσξνχλ πέληε εξσηψκελνη σο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θαη έλαο πεξηγξάθεη «...Έλα άιιν ζέκα είλαη ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

πνπ έρεη ν θαζέλαο, ηα νπνία πνιιέο θνξέο ηα θνπβαιάκε ζην ζρνιείν...» 

(εθπαηδεπηηθφο 12), ελψ έλαο άιινο, «...Δπεξεάδεη πνιύ ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεζαη ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. 'Όζν θαιύηεξα ιεηηνπξγώ ζηελ πξνζσπηθή κνπ 

δσή, κε έλα ειεγρόκελν άγρνο, ηόζν θαιύηεξα αληηκεησπίδεηο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ...» θαη ν ίδηνο ιέεη, «...Θέινπκε λα ιέκε όηη μερλάο θαη αθήλνπκε έμσ όια 

καο ηα πξνβιήκαηα, αιιά απηά ζε αθνινπζνύλ, έζησ θαη αζπλείδεηα....».  
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Δπίζεο αλαθέξζεθε σο παξάγνληαο ε αγάπε γηα ην επάγγεικα, ε νπνία φηαλ 

ππάξρεη ζσξαθίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη θάζε εξγαδφκελν πνπ αγαπά ηελ 

δνπιεηά ηνπ, ζε θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα εμνπζέλσζεο. Γχν πεξηγξάθνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά, «...Η ζσζηή επηινγή επαγγέικαηνο, κπνξεί λα 'ρεηο θαηαιήμεη ζε έλα 

επάγγεικα πνπ δελ ζνπ ''πεγαίλεη'', ή αλ δελ αγαπάο ηελ δνπιεηά ζνπ. Δπεηδή ην 

επάγγεικα καο είλαη ιεηηνύξγεκα, πξέπεη λα δίλεηο ηνλ εαπηό ζνπ , γηαηί έρεηο λα θάλεηο 

κε αλζξώπνπο κε παηδηά, δελ είζαη ππάιιεινο γξαθείνπ, θαη πξέπεη λα ην θάλεηο κε 

κεξάθη. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά  πξνβιήκαηα θαη ζην 

ηέινο ίζσο θαη ζε ζσκαηηθά πξνβιήκαηα....» (εθπαηδεπηηθφο 4), θαη «...Αλ θαη γηα κέλα 

ε ηάμε είλαη έλα είδνο ζεξαπεπηεξίνπ, απηό έρεη ζρέζε κε ην όηη κνπ αξέζεη απηό πνπ 

θάλσ, όηαλ κπαίλσ κέζα ζηελ ηάμε μερληέκαη θαη μερλώ θάζε πξόβιεκα, είλαη 

ζεκαληηθό λα έρεηο επηιέμεη ην θαηάιιειν επάγγεικα. Έρεη λα θάλεη θαη κε ην 

επάγγεικα καο, πνπ έρεηο λα θάλεηο κε αλζξώπνπο, παηδηά όπνπ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε...» (εθπαηδεπηηθφο 7). Απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη ε 

ζπζρέηηζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα θαη 

απφ άιινπο δχν, φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε πνπ απνιακβάλνπλ απφ ηελ 

θνηλσλία. Έηζη έλαο εθπαηδεπηηθφο απαληά, «...Η αβεβαηόηεηα θαη ε αλαζθάιεηα γηα 

ηε ζέζε κνπ, πνπ ζα είκαη θάζε ρξόλν....» (εθπαηδεπηηθφο 9), έλαο άιινο, «... όηαλ 

ππήξρε κεγάιε πίεζε από ηνπο πξντζηάκελνπο κε κεγάιε δηάζεζε γηα επηβνιή 

θπξώζεσλ, πνπ πξνθαινύζε κέρξη θαη αγαλάθηεζε. Δίρακε όινη αλαζηαησζεί κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο, ησλ απνιύζεσλ...» (εθπαηδεπηηθφο 15), φπσο επίζεο, 

«...αιιά ζεκαληηθόηεξν από απηό είλαη λα λνηώζεηο όηη ην θξάηνο θαη ε θνηλσλία ζε 

αλαγλσξίδεη, ζε ζέβεηαη ζαλ πνιίηε ζαλ εξγαδόκελν, ζαλ άλζξσπν.  Καη όηαλ μέξεηο 

όηη νηθνλνκηθά ζέκαηα έρεη όιε ε θνηλσλία, εθείλν πνπ ζε επεξεάδεη είλαη ε απαμίσζε. 

Καη παιηόηεξα ν δάζθαινο δελ πιεξσλόηαλ θαιά, αιιά είρε κηα θνηλσληθή θαηαμίσζε, 

ήηαλ ν ''δάζθαινο'', θάηη ζήκαηλε γηα ηελ θνηλσλία απηό, ηώξα είκαζηε νη παξίεο...» 

(εθπαηδεπηηθφο 15). 

Απφ κηα θνξά απαληψληαη φινη νη άιινη παξάγνληεο, φπσο ζπζρέηηζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηνλ ρξφλν εξγαζίαο, κε ηελ πιεζψξα εμσζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ηνλ ηαρχξπζκν ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, κε ηελ πιεζψξα επζπλψλ πνπ 

επηθνξηηδφκαζηε, κε ηελ κνλνηνλία, κε ηα θαθήο πνηφηεηαο ζρνιηθά εγρεηξίδηα, κε 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία, κε ην θχιν, ζεσξψληαο φηη νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εμνπζελψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη ηέινο κε ηελ καηαίσζε ησλ 
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πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ην ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μεξηθέο αλαθνξέο 

είλαη νη εμήο: «...δελ αλαγλσξίδεηαη ν θόπνο ζνπ ε δνπιεηά ζνπ, λνηώζεηο όηη δελ 

πέηπρεο ηνλ ζηόρν ζνπ, καηαίσζε, ίζσο λα πεξίκελεο πνιιά ίζσο επεδίσθεο πνιιά....» 

(εθπαηδεπηηθφο 6) θαη ν ίδηνο ιέεη παξαθάησ, «...Έλαο παξάγνληαο είλαη νη πξνζδνθίεο  

πνπ έρεηο εζύ από ηελ δνπιεηά ζνπ, θαη απηέο νη πξνζδνθίεο καηαηώλνληαη, εμαηηίαο ηνπ 

λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δελ ζνπ πξνζθέξεη ηα ερέγγπα λα πεηύρεηο, έξρεζαη κε κεξάθη θαη 

ηειηθά δελ πεηπραίλεηο....» θαη «,,,γεληθόηεξα ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ αθήλεη πεξηζώξηα λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ν δηδάζθσλ, ζα 

πξέπεη λα θάλεη ην κάζεκα κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο, ην σξάξην ηνπ, όηη όια είλαη 

πξναπνθαζηζκέλα θαη ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα πξναπνθαζηζκέλν 

κνληέιν. Κάπνηεο θνξέο ηα εγρεηξίδηα πνπ δελ είλαη ηα θαηάιιεια,...» (εθπαηδεπηηθφο 

11). 

5.2.4 Ιεπάπσηζη παπαγόνηων από ηον ζημανηικόηεπο ππορ ηον λιγόηεπο 

ζημανηικό. 

ην επφκελν βήκα επηδεηνχκε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν γηα ην 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ, πξνο ηνλ πην αζήκαλην. 

Ο πξψηνο ζε πξνηεξαηφηεηα παξάγνληαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (7 αλαθνξέο), είλαη νη καζεηέο θαη ε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε 

απηνχο, έπεηαη ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ (4 

αλαθνξέο), κεηά έξρεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (2 αλαθνξέο) θαη 

ηειεπηαίνη κε 1 αλαθνξά ζηνλ θαζέλα, απαληάηαη ε αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, 

ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο, ε χπαξμε 

αηζζήκαηνο ειεπζεξίαο απφ ην ππνπξγείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε αγάπε 

πνπ αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην επάγγεικά ηνπο. 

Χο δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ζεσξείηαη ε ζρέζε θαη ην θιίκα 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ (8 αλαθνξέο), έπεηαη ε ζρέζε κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ (4 αλαθνξέο), κεηά αλαθέξεηαη ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (3 αλαθνξέο), 

αθνινπζνχλ ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (2 αλαθνξέο) θαη ηέινο 

κε 1 αλαθνξά έξρνληαη, νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο, νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ηνπο θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. 
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εκαληηθφηεξνο ηξίηνο παξάγνληαο γηα ηνπο πην πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, κε 8 

αλαθνξέο, απνηειεί νη ζρέζε ηνπο κε ηελ δηεχζπλζε, κεηά ζεσξνχλ φηη είλαη νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο(4 αλαθνξέο), έπνληαη κε 2 αλαθνξέο ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηέινο αθνινπζνχλ κε 1 αλαθνξά, ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

ηελ ηέηαξηε ζέζε, σο πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηζνβαζκνχλ κε 5 αλαθνξέο, 

ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κεηά έξρεηαη 

κε 4 αλαθνξέο ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, κε 2 αλαθνξέο αθνινπζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο θαη ηέινο κε 1 αλαθνξά ν θαζέλαο έξρνληαη ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ δηνίθεζε. 

Πέκπηνο ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο, έξρεηαη 

ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο (5 αλαθνξέο), κεηά έπεηαη κε 2 αλαθνξέο ε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο θαη ζην ηέινο κε 1 αλαθνξά αθνινπζνχλ, ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα, 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζρέζε κε ηελ 

δηνίθεζε θαη ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ζνη αλαθέξζεθαλ ζε έθην παξάγνληα, έδσζαλ απφ 1 αλαθνξά ζε φινπο. 

Δηπψζεθε ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, κε ηελ δηνίθεζε, κε ηνπο γνλείο, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αχμεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπίζεο φζνη αλαθέξζεθαλ ζε έβδνκν παξάγνληα, ζεψξεζαλ ηζνδχλακνπο κε 1 

αλαθνξά ζε θαζέλαλ, ηελ ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, κε ηνπο γνλείο θαη ην πιήζνο ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πίλαθαο 8. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ Θεκαηηθνύ άμνλα «Πξνζδηνξηζκόο ηεο 

''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ.» 

Θεκαηηθόο άμνλαο Α: Πξνζδηνξηζκόο ηεο «εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν», θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 
ύλνιν 

αλαθνξώλ 
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1.  Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο εμνπζέλσζεο. 

ρέζε κεηαμύ  

εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

ΔΞΟΤΔΞΑ=       Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε εμάληιεζε. 8 

ΔΞΑΓΝΑΓΧ=    Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε αδπλακία λα δψζεηο 

άιιν. 

6 

ΔΞΦΤΥΓΗΑ=     Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή δηαδηθαζία. 12 

ΔΞΠΝΔΓΗΑ=     Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή δηαδηθαζία. 6 

ΔΞΧΜΓΗΑ=    Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή δηαδηθαζία. 7 

ΔΞΤΝΓΗΑ=     Ζ εμνπζέλσζε σο ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία. 2 

ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη άγρνπο. 10 

ΑΠΑΓΥΔΞ= Απνζχλδεζε άγρνπο εμνπζέλσζεο. 1 

ΑΓΥΠΡΟΔΞ=    Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 9 

ΔΞΑΓΛΔΗΣ=      Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε αδπλακία λα 

ιεηηνπξγείο. 

1 

ΑΛΑΓΥΔΞ=      Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο θαη εμνπζέλσζεο. 8 

ΑΓΥΔΛΔΓΥ= Σν άγρνο ειέγρεηαη. 1 

ΔΞΟΓΚΑΣ=    Μηα δηαδηθαζία ιίγν πξηλ ηελ  θαηάξξεπζε. 2 

ΔΞΟΤΚΟΤΡ=    Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε θνχξαζε. 12 

ΔΞΟΤΣΔΛΜ=   Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε ηέικα. 1 

ΑΓΥΦΤΥΚΟ=   χλδεζε ηνπ άγρνπο θπξίσο κε ςπρηθή θνχξαζε. 2 

ΤΔΞΟΗΚΑ=      χλδεζε εμνπζέλσζεο κε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε. 

1 

ΔΞΤΑΗΑΓ=      Ζ εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα ηεο 

αδηθίαο. 

1 

ΔΞΤΦΟΔΡ=   Ζ εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ηνλ θφξην εξγαζίαο. 1 

ΥΔΞΖΛΗΚ=     χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε ηελ ειηθία. 1 

ΔΞΔΚΜΔΡΓ=    Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε εθκεηάιιεπζε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγφκελε εξγαζία. 

1 

ΔΞΔΚΜΑΜΟ=   Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε εθκεηάιιεπζε ζε 

ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ. 

2 

ΔΞΓΤΤΓ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο. 

1 

ΔΞΚΑΣΑΠΟ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε θαηαπφλεζε. 1 

ΔΞΚΑΣΑΠΗ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε θαηαπίεζε. 1 

ΑΓΦΤΥΓΗΑ=      Σν άγρνο σο ςπρηθή δηαδηθαζία. 1 

ΔΞΔΛΛΚΗΝ=      ρέζε εμνπζέλσζεο κε έιιεηςε θηλήηξνπ. 1 

ΔΞΥΑΜΓΖΜ=   ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρακειή δεκηνπξγηθφηεηα. 1 

ΔΞΥΑΜΠΡΟ=    ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρακειέο πξνζσπηθέο 

πξνζδνθίεο. 

1 

ΔΞΜΖΗΚΔΡ=     Ζ εμνπζέλσζε σο κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 1 
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εξγαζία. 

ΔΞΟΤΑΣΟΝ=    Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε αηνλία. 1 

2.  Δπίδξαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

ΔΠΔΡΓΑΠΓ=      Δπηξξνή ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε. 12 

ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 5 

ΔΠΠΔΡΓΤΝ=      Δκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο γπλαίθεο. 1 

ΠΡΟΚΚΑΣΑ=     Πξφθιεζε θαηάζιηςεο. 5 

ΔΞΟΓΚΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ θαηαπίεζεο. 2 

ΑΠΟΥΓΗΑ=      Πξφθιεζε απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

1 

ΠΡΟΚΔΚΝ=       Πξφθιεζε εθλεπξηζκνχ. 2 

ΠΡΟΔΠΗΘ=        Πξφθιεζε επηζεηηθφηεηαο. 2 

ΠΡΔΞΑΤΠΟ=      Δμάληιεζε ππνκνλήο. 1 

ΔΞΠΡΟΑΠΟ=      Πξφθιεζε αηζζεκάησλ απνκφλσζεο.  1 

ΔΞΑΚΡΜΟΡ= Ζ εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε αθξαίεο κνξθέο. 4 

ΔΞΟΓΑΡΔΡ=        Πξφθιεζε άξλεζεο πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία. 2 

ΔΞΟΓΠΑΡ= Παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία. 2 

ΔΞΟΓΚΡΠΑ= Κξίζεηο παληθνχ. 1 

ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 9 

ΔΞΟΓΠΗΚ= Πξφθιεζε πηθξίαο. 2 

ΔΞΟΓΘΛΗ= Πξφθιεζε ζιίςεο. 1 

ΔΞΟΓΜΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ καηαίσζεο. 4 

ΠΡΟΦΤΥΚΑ= Πξφθιεζε ςπρηθήο θαηάπησζεο. 1 

ΠΡΟΧΜΚΑ=   Πξφθιεζε ζσκαηηθήο θαηάπησζεο. 1 

ΠΡΧΠΡΤΓ=     Πξφθιεζε ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 1 

ΠΡΦΤΠΡΤΓ=     Πξφθιεζε ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 1 

ΠΡΟΚΘΤΜΟ= Πξφθιεζε ζπκνχ. 1 

ΠΡΟΚΟΡΓΖ= Πξφθιεζε νξγήο. 1 

ΠΡΟΚΑΓΗΑ=       Πξφθιεζε αδηαθνξίαο. 1 

ΔΞΔΛΔΝΔΡ= Πξφθιεζε έιιεηςεο ελεξγεηηθφηεηαο. 1 

ΔΞΟΓΑΓΑ= Πξφθιεζε αγαλάθηεζεο. 1 

ΜΖΤΠΔΞΟΤ=     Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 6 

ΔΞΚΑΘΦΑΗ= Δκθάληζε εμνπζέλσζεο σο θαζεκεξηλφ 

θαηλφκελν. 

2 

ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο. 14 

3.  Παξάγνληεο 

πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή 

ΠΡΟΧΔΚΠ=      Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 6 

ΥΜΔΜΑΘ=       ρέζε κε καζεηέο. 20 

ΥΜΔΤΝ=        ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 20 

ΥΜΔΓΗΟΗ=        ρέζε κε δηνίθεζε. 20 
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εμνπζέλσζε. ΥΜΔΓΟΝ=        ρέζε κε γνλείο. 17 

ΥΔΞΑΝΑ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα. 

2 

ΥΔΞΖΛΗΚ=       χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε ηελ ειηθία. 8 

ΥΔΞΑΓΔΠ=       χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε ηελ αγάπε γηα ην 

επάγγεικά. 

3 

ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο. 

11 

ΥΜΔΦΤΛ=       χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε ην θχιιν. 1 

ΥΔΞΑΝΚΟ=     χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ θνηλσλία. 

2 

ΥΜΔΥΡΔΡ=      ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρξφλν εξγαζίαο. 1 

ΥΜΑΣΠΡΟ= ρέζε κε καηαίσζε πξνζδνθηψλ. 1 

ΥΜΔΔΞΤΠ= ρέζε κε εμσζρνιηθέο ππνρξεψζεηο. 1 

ΥΜΔΟΗΚΡ= ρέζε κε νηθνλνκηθή θξίζε. 3 

ΔΠΗΠΟΔΤΘ= Δπηθφξηηζε κε πάξα πνιιέο επζχλεο. 1 

ΥΔΞΜΟΝΟ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε κνλνηνλία. 1 

ΥΜΔΥΔΓ= ρέζε κε ηα θαθήο πνηφηεηαο ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 1 

ΥΜΔΜΔΔΚ= ρέζε κε κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά 

ζρνιεία. 

1 

ΥΜΔΔΡΔΜ= ρέζε κε εξγαζηαθή εκπεηξία. 1 

ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. 5 

 

4.  Ηεξάξρεζε 

παξαγόλησλ από 

ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν 

πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 
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ΠΡΠΑΠΡΠΡ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε ζπζρέηηζε 

κε ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. 

1 

ΠΡΠΑΥΤ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε 

ζπλαδέιθνπο. 

2 

ΠΡΠΑΑΤΜΑ= Πξψηνο παξάγνληαο ε αχμεζε ησλ 

καζεηψλ αλά ηκήκα. 

1 

ΠΡΠΑΑΝΑΒ=   Πξψηνο ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο, 

ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα. 

1 

ΠΡΠΑΥΓΗ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

4 

ΠΡΠΑΑΗΔΛ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε χπαξμε 

αηζζήκαηνο ειεπζεξίαο. 

1 

ΠΡΠΑΠΡΔΚ= Πξψηνο παξάγνληαο ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

2 

ΠΡΠΑΥΜΑ=  Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο. 

7 
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ΠΡΠΑΑΓΔΠ=  Πξψηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε ηελ 

αγάπε γηα ην επάγγεικά. 

1 
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ΓΔΠΑΥΤ=   Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

8 

ΓΔΠΑΥΓΟ=   Γεχηεξνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

1 

ΓΔΠΑΠΡΠΡ=   Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

2 

ΓΔΠΑΔΤΛΔ=   Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

1 

ΓΔΠΑΥΓΗ=    Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

4 

ΓΔΠΑΥΜΑ=   Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

3 

ΓΔΠΑΟΗΑΠ=    Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

1 
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ΣΡΠΑΟΗΑΠ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

4 

ΣΡΠΑΥΜΑ=  Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

2 

ΣΡΠΑΥΤ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

2 

ΣΡΠΑΔΡΠΔ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

1 

ΣΡΠΑΥΠΟ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ παηδεία. 

1 

ΣΡΠΑΥΟΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

1 

ΣΡΠΑΥΓΟ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

1 

ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

8 
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ΣΔΠΑΥΜΑ=   Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

4 

ΣΔΠΑΥΓΟ=   Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

5 

ΣΔΠΑΥΤ=   Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 5 
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ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ΣΔΠΑΥΓΗ=    Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

1 

ΣΔΠΑΥΠΡ=   Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

1 

ΣΔΠΑΟΗΑΠ=    Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 
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ΠΔΠΑΑΝΑΒ=   Πέκπηνο ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο, 

ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα. 

1 

ΠΔΠΑΥΓΟ=   Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε γνλείο. 

5 

ΠΔΠΑΟΗΑΠ=   Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

1 

ΠΔΠΑΜΔΔΚ=   Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

νη κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

1 

ΠΔΠΑΥΜΑ=   Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

2 

ΠΔΠΑΥΓΗ=    Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

1 

ΠΔΠΑΥΤ=   Πέκπηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 
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ΔΚΠΑΥΓΗ=    Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

1 

ΔΚΠΑΥΜΑ=   Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

1 

ΔΚΠΑΔΠΜΑ=   Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ. 

1 

ΔΚΠΑΟΗΑΠ=    Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

1 

ΔΚΠΑΜΔΔΚ=   Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

1 

 

ΔΚΠΑΑΤΤΠ=   Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε 

ησλ εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

1 

 

ΔΚΠΑΥΓΟ= Έθηνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ε 1 
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ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 
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ΔΒΠΑΥΓΟ= Έβδνκνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα, 

ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

1 

ΔΒΠΑΠΛΑΝ= Έβδνκνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα, 

ε ζρέζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ην πιήζνο 

ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

1 

ΔΒΠΑΥΜΑ=   Έβδνκνο παξάγνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα, 

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

1 

 

 

5.3 Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, επηδηψθνπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ θαη θαηά 

πφζν επηδξά ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα θαηλφκελα 

εμνπζέλσζεο, ζε πνηέο ζπλέπεηεο νδήγεζε, πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο πνιηηείαο θαη ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ . Γηαηξέζακε απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο,(Πίλαθαο 9):  

1.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

2.  Ο ξφινο ηεο πνιηηείαο. 

3.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ  ηεο θξίζεο. 

5.3.1 Οι ζςνέπειερ ηηρ κπίζηρ. 

Ζ αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 2 ψξεο, απνηειεί 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξσηήζεθαλ, κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλέπεηα πνπ 

νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο αλαθέξζεθε 19 θνξέο, δειαδή κφλν έλαο 

απφ ηνπο 20 δελ ηελ ηφληζε (Πίλαθαο 9). Πάλσ ζε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο 1 αλαθέξεη, 

«...ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ έγηλε ρσξίο λα ιεθζεί ππ όςηλ ν ρξόλνο πνπ εξγάδνκαη ζην 

ζπίηη γηα λα εηνηκάζσ ην πιηθό γηα λα δηνξζώζσ θαη λα βαζκνινγήζσ....». Δπίζεο 

ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, ζεσξνχλ φηη απνηειεί ε κείσζε ησλ κηζζψλ ηνπο 

(17 αλαθνξέο), φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο 6 ηνλίδεη, «...Πνιινί αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ 

θαη δεύηεξε δνπιεηά γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εηζόδεκά ηνπο θαη έηζη δελ έρνπλ ην ίδην 

θέθη, κεξάθη θαη αληνρέο λα πξνζθέξνπλ ζην ζρνιείν. Τα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρσ ζην ζπίηη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , λα κνπ ραινύλ ηελ δηάζεζε θαη λα κελ 
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κπνξώ λα πξνζθέξσ όζα ζέισ, γηαηί ζθέθηνκαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιύζσ. Πξέπεη 

λα ακείβεζαη γηα απηό πνπ πξνζθέξεηο...». φπσο θαη πάξα πνιινί  δέρνληαη (16 

αλαθνξέο) φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά θαη επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε, φπσο 

πεξηγξάθεη ν εθπαηδεπηηθφο 3, «...ζίγνπξα επεξεάδεη, γηαηί επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία 

ζνπ. Τν γεγνλόο όηη ακείβεζαη πνιύ ιηγόηεξν απ' όηη παιηά θαη εξγάδεζαη πεξηζζόηεξν 

από παιηά, ην γεγνλόο όηη γίλνληαη πηεζηηθόηεξνη ε δηεύζπλζε θαη νη πξντζηάκελνη, 

νδεγεί ζίγνπξα ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε...». Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξσηψκελσλ 

(14 αλαθνξέο), ραξαθηεξίδεη σο ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θξίζεο ηελ πνιηηηθή ηεο 

κείσζεο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ειάηησζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ κε αλαλέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ, πνπ νδεγεί ζε ζπιιφγνπο κε κεγάινπο κέζνπο φξνπο ειηθίαο, πάλσ ζε 

απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο 13 αλαθέξεη, «...ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ αλαλεώλεηαη ην 

δπλακηθό ησλ ζρνιείσλ, ζεκαίλεη όηη γίλνληαη ηα ίδηα θαη πην πνιιά πξάγκαηα από 

ιηγόηεξνπο, κε ηνλ ίδην ξπζκό πνπ γίλνληαλ θαη παιηόηεξα, θάηη πνπ θνπξάδεη. Παίδεη 

ξόιν όηη απμάλεηαη ζπλερώο ην ειηθηαθό ράζκα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 

καζεηέο...». 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα 

αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο (13 αλαθνξέο) κε ηα νπνία έρνπλ 

εκπνηηζηεί θαη ηα νπνία απέθηεζαλ εμ αηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ πνπ έρεη 

ιάβεη ην θξάηνο. Μέζα ζε απηά ηα αηζζήκαηα, ζπρλά θσιηάδεη θαη ν θφβνο, φπσο 

ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 6, «...ζπλέπεηα ζεσξώ ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη ηνλ 

θόβν όηη  ίζσο λα νδεγεζνύκε  θαη ζε απόιπζε...», ή «...ην ζέκα ηεο αμηνιόγεζεο 

δεκηνύξγεζε αλαζθάιεηεο θαη ερζξόηεηεο θαη θνβία...» (εθπαηδεπηηθφο 14). 

Ηδηαίηεξα νη μελφγισζζνη θηιφινγνη θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί πνπ βηψλνπλ έλα 

ηδηφκνξθν θαζεζηψο ζηα ζρνιεία (αξράξηνη, πξνρσξεκέλνη θ.α.), ή γεληθά δελ 

ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο, είλαη ινγηθφ λα αλαθέξνπλ σο κηα επηπιένλ ζπλέπεηα 

ηεο θξίζεο, ηελ κεηαθίλεζε πνπ πθίζηαληαη ζε πνιιά ζρνιεία (8 αλαθνξέο). 

Δμεγνχλ, φηη ε αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα ( θαη απηφ αλαθέξεηαη 6 θνξέο), ε 

αχμεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ε κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ, κεηψλεη θαη ηηο ψξεο ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπο ζηα ζρνιεία, κε απνηέιεζκα λα κελ αξθνχλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

πιήξνπο σξαξίνπ ζε έλα κφλν ζρνιείν θαη έηζη αλαγθάδνληαη θάπνηνη λα 

κεηαθηλνχληαη αθφκε θαη ζε 5 δηαθνξεηηθά, φπσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο, αλαιακβάλνπλ καζήκαηα 2εο θαη 3εο αλάζεζεο. 
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Πάλσ ζε απηφ ν εθπαηδεπηηθφο 1 ιέεη, «...ην όηη κεηαθηλνύκαζηε ζε πάξα πνιιά 

ζρνιεία, θέηνο εγώ πάσ ζε ηέζζεξα ζρνιεία, όια απηά επηηείλνπλ ην άγρνο, δελ ην 

ειέγρεηο ηόζν θαιά θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε....», ελψ 

άιινο ηνλίδεη, «...ε  αύμεζε ηνπ σξαξίνπ νδεγεί πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο λα πεγαίλνπλ 

ζε πνιιά ζρνιεία θαη λα θάλνπλ θαη κεγάιεο απνζηάζεηο, έρνληαο επηπιένλ έμνδα θαη 

νδεγνύληαη ζε απόγλσζε...» (εθπαηδεπηηθφο 9), ν εθπαηδεπηηθφο 18 αλαθέξεη, 

«...θάπνηεο εηδηθόηεηεο είλαη επί μύινπ θξεκάκελεο. Αλεζπρνύλ αθόκε θαη αλ ζα είλαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ή δελ ζα 'λαη. Όηαλ μέξεη γηα θέηνο πνπ έρεη ην σξάξηό ηνπ αιιά ηνπ 

ρξόλνπ ζα είλαη θάπνπ αιινύ, ζα κνηξαζηεί ζε πνιιά ζρνιεία, απηό ηνλ πξνβιεκαηίδεη, 

ηνλ αλεζπρεί θαη απηή ε αλαζθάιεηα θαη ν θόβνο ηνλ εμνπζελώλεη...» θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο 16 ηνλίδεη, «...δελ μερλάκε θαη κέηξα όπσο κεηώζεηο 

κηζζώλ, αύμεζε σξαξίνπ, ην όηη δελ γίλνληαη πξνζιήςεηο θαη έηζη απηνί πνπ απνκέλνπλ 

γίλνληαη ρίιηα θνκκάηηα...». 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί, πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία επεξεάδεη φρη 

κφλν ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηνπο καζεηέο, π.ρ. αλαθέξζεθε φηη, «...δελ 

επεξεάδεη κόλν εκέλα, αιιά θαη ηνλ καζεηή πνπ έρσ, όηαλ έξρεηαη κε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, αλεξγία από ην ζπίηη, είλαη πην εξηζηηθόο θαη δελ ζπλεξγάδεηαη...» 

(εθπαηδεπηηθφο 1), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 17 είπε, «...ηα παηδηά πνπ δνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε κέζα ζην ζπίηη ηνπο θαη απηό επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ηνπο, άζε πνπ κπνξεί λα 

κελ έρνπλ λα θάλε. Οη γνλείο ζην ζπίηη αδηαθνξνύλ γηα ηελ απόδνζε ησλ παηδηώλ γηαηί 

έρνπλ άιια πην ζνβαξά δεηήκαηα επηβίσζεο. Έηζη ηα παηδηά έξρνληαη αδηάθνξα ζην 

ζρνιείν θαη απηό επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο...» θαη ν εθπαηδεπηηθφο 14, «...ην 

πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ έρεη επεξεαζηεί θαη απηό αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα παηδηά θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ζε καο...». Δπίζεο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξηζαλ 

ζεκαληηθέο ηηο αιιαγέο πνπ επέβαιε ε πνιηηεία, ζαλ απηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα, φπσο ε αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, «...δελ μέξνπκε 

αλ θαη πόηε ζα πάξνπκε ζύληαμε...», ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 10. 

Οη ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ δχν θνξέο, ήηαλ, ε αχμεζε ησλ 

εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ επηβάιινληαη, ε κεησκέλε απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ην θιείζηκν πνιιψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 13 

πεξηγξάθεη, «...ε πίεζε λα θάλνπκε θαη όιεο ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ζην ζρνιείν, 

από ηελ γξακκαηεία έσο ηνλ λνζνθόκν, θάλνπκε θαη ηνπο ςπρνιόγνπο, πεξλάκε θαη 

απνπζίεο...», θαη εθπαηδεπηηθφο 13, «...ν άιινο ζθέθηεηαη πσο ζα βγάιεη ην δάλεηό ηνπ, 
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δελ έρεη θαη ηελ θαιύηεξε ςπρνινγία, λα αθνύεη έλαλ δηεπζπληή ή κηα δηεπζύληξηα λα 

σξύεηαη, αλ ππνζέζνπκε όηη δελ είλαη θαη ην θιίκα θαιό, νύηε κπνξεί λα επηκείλεη ηόζν 

κέζα ζηελ ηάμε. Γειαδή αλ έρεη πξνβιήκαηα πνιύ πην ζνβαξά, ιόγσ ηεο θξίζεο, 

νηθνλνκηθά, άξα δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, ηόηε λνκίδσ όηη δελ 

αζρνιείηαη όζν πξέπεη κε όια ηα άιια...». 

Σέινο, ε θαηεγνξία ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη επηθέξεη ε θξίζε, ζπκπιεξψλεηαη 

κε εθείλα ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ κία θνξά, φπσο, φηη ε θξίζε καο έρεη 

αθαηξέζεη ηελ ειπίδα, φηη νδεγεί ζε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, αθφκε θαη ζε 

δηαδχγην, θαη φηη ηειηθά ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη 

ζηα παηδηά καο. Υαξαθηεξηζηηθά θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί είπαλ,  «...ζίγνπξα ε θξίζε 

είλαη έλαο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο, γηαηί επεξεάδεη όιε ζνπ ηελ δσή θαη δεκηνπξγεί 

επηπιένλ άγρνο, θαη έιιεηςε ειπίδαο, θαζώο απηό είλαη παξαηεηακέλν θαη δελ πηζηεύεηο 

όηη ζα αιιάμεη ηίπνηα θαη επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή ζνπ ηζνξξνπία...» (εθπαηδεπηηθφο 

15), «...θάπνηνη ζαλ θαη κέλα, πνπ ζαλ γπκλαζηήο δελ έρσ ζηαζεξό ζρνιείν, είλαη 

καθξηά από ην ζπίηη ηνπο θαη ην νηθνλνκηθό ζέκα ηνπο έρεη θηάζεη ζην ακήλ. Σε 

νξηζκέλνπο κάιηζηα ήηαλ ε αηηία λα ρσξίζνπλ, ιόγσ αδπλακίαο λα αληαπεμέιζνπλ, 

έρνληαο 2 θαη 3 παηδηά. Τν έρσ δήζεη κε 3, 4 ζπλαδέιθνπο, απηή ε ζπλερήο κείσζε ησλ 

κηζζώλ ζα δεκηνπξγεί όιν θαη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα....» (εθπαηδεπηηθφο 9) θαη 

«...όηαλ λνηώζσ όηη ππνβαζκίδεηαη ε δνπιεηά κνπ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη άξα 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάισ πνιύ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα ώζηε λα εμαζθαιίζσ ηελ 

πνηόηεηα πνπ λνηώζσ όηη κνπ αμίδεη θαη πξέπεη λα πξνζθέξσ θαη ζηνπο άιινπο, απηό 

είλαη θάηη πνπ κε θζείξεη θαη είλαη κηα θζνξά ηεο νπνίαο δελ κπνξώ λα έρσ ηνλ έιεγρν 

θαη κε νδεγεί ζε εμνπζέλσζε. Έηζη πηζηεύσ όηη νπσζδήπνηε καο έρεη θζείξεη όινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο....» (εθπαηδεπηηθφο 19). Δπίζεο αλαθέξζεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εθηίκεζαλ ηελ κνληκφηεηα πνπ απνιακβάλνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο - δειαδή 

επηπρψο έρνπκε αθφκε ηελ δνπιεηά καο γηαηί ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα -  θαη αθφκε 

φηη ε εμνπζέλσζε δελ επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ κεηψλνληαη νη απνιαβέο 

ηνπο, έηζη ν εθπαηδεπηηθφο 2, ζε δχν ζεκεία ηεο θνπβέληαο καο, αλαθέξεη, «...Γελ 

ζεσξώ ζεκαληηθό ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ώζηε λα 

ηνπο νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε...» θαη «...κέρξη ελόο ζεκείνπ, λαη, όκσο από 

ηελ άιιε νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνύλ όηη έρνπλ κηα κόληκε δνπιεηά θαη ζηέθνληαη ζε 

απηό...». 
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5.3.2 Ο πόλορ ηηρ πολιηείαρ. 

Δθφζνλ ε πνιηηεία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο  ζπλέπεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ απηέο (Πίλαθαο 9). Έλα ζεκαληηθφ ινηπφλ 

ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ, επηξξίπηνπλ επζχλεο ζηελ πνιηηεία (5 αλαθνξέο) θαζψο 

πηζηεχνπλ φηη αθνινπζεί κηα επηπφιαηε θαη πξφρεηξε πνιηηηθή ζηνλ ρψξν ηεο 

παηδείαο, φπσο παξαηεξεί ν εθπαηδεπηηθφο 1, «...όηαλ νη αιιαγέο ζηελ παηδεία γίλνληαη 

βηαζηηθά, κέζα ζε κηα λύρηα, ρσξίο λα ιάβνπλ ππ όςηλ ηελ γλώκε απηώλ πνπ δνπιεύνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, γηα πνιηηηθνύο ή ηδενινγηθνύο ιόγνπο, ηόηε δεκηνπξγείηαη πξόζζεην 

άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο...»,  θαη ν 15 «...όιεο νη απνθάζεηο παίξλνληαη κε βάζε 

νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, θαη όρη βάζε ζρεδίνπ γηα ηελ παηδεία. Γελ ππάξρεη 

ζηξαηεγηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε θξηηήξην ην θαιό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηα 

παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο...», κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη αξλεηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο (1 αλαθνξά), λα «...έρεη επεξεάζεη κέζα ζην θιίκα γεληθήο απνγνήηεπζεο 

πνπ θπξηαξρεί...» (εθπαηδεπηηθφο 2), θαζψο κεηψλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

παηδεία, φπσο  ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 5, «...εθόζνλ ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα επελδύζεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ιόγσ ηεο θξίζεο, απηό ζεκαίλεη θαη κεγαιύηεξα πνιππιεζή 

ηκήκαηα, θαη ιηγόηεξεο πξνζιήςεηο θαη κείσζε κηζζώλ θαη όια ηα ζπλαθόινπζα, ώζηε 

θηάλνπκε πην ζπρλά ζε θαηλόκελα εμνπζέλσζεο...». 

Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θπβεξλήζεηο, αλαγθάδνπλ 

πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο λα εξγάδνληαη ζε δεχηεξε δνπιεηά (2 αλαθνξέο), «...πνιινί 

αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ θαη δεύηεξε δνπιεηά γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εηζόδεκά ηνπο 

θαη έηζη δελ έρνπλ ην ίδην θέθη, κεξάθη θαη αληνρέο λα πξνζθέξνπλ ζην ζρνιείν...» 

(εθπαηδεπηηθφο 6), νδήγεζε ζε αχμεζε σξαξίνπ θαη ζε κεηψζεηο πξνζιήςεσλ θαη 

κηζζψλ (8 αλαθνξέο), «...έλα ζέκα είλαη ε ζηάζε δηνξηζκώλ θαη όηη όιεο νη απνθάζεηο 

παίξλνληαη κε βάζε νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο...   ... κε βάζε ηελ εμνηθνλόκεζε 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ...». 

Σέινο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ππεχζπλν ην θξάηνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

αηζζεκάησλ θφβνπ θαη άγρνπο, εμαηηίαο ηεο πξννπηηθήο ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο (1 

αλαθνξά), αιιά θαη αλαζθάιεηαο ιφγσ ηεο πξφρεηξεο θαη επηπφιαηεο πξνζπάζεηαο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  φηη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία ππάξρεη ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα ζρνιεία (3 αλαθνξέο) θαη θπξίσο 
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ηνλίδνπλ φηη ην θξάηνο επηβάιεη ηηο απνθάζεηο ρσξίο λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηνπ ηηο 

πξνηάζεηο ή ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα ηνπο απνκνλψλεη θαη 

λα ηνπο δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αδπλακίαο παξέκβαζεο ζε απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη 

γηα απηνχο, ρσξίο απηνχο. ρεηηθά κε φια απηά, αθνχζηεθαλ απφ δηάθνξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιέγνληαη ραξαθηεξηζηηθά  ηα εμήο: «...βέβαηα, νηθνλνκηθά, ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο(απμήζεθε ην σξάξην), απμήζεθαλ νη καζεηέο αλά ηκήκα, 

απμήζεθαλ ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, θαη γεληθά ε θξίζε έρεη αξλεηηθή 

επίπησζε ζε όιν ην πεξηβάιινλ ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζ' όιε ηελ ρώξα ζηνπο 

αλζξώπνπο ζηηο ππνδνκέο ζηηο παξνρέο, ηα πάληα όια. Καη όια νθείινληαη ζηελ 

έιιεηςε ρξεκάησλ θαη όιεο νη ζπλέπεηεο νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο 

πόξσλ...» (εθπαηδεπηηθφο 4),  «...ίζσο λα κελ επζύλεηαη ην ζρνιείν γηα απηό θαζώο δελ 

ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, αιιά ην αληίζηνηρν ππνπξγείν. Οη 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ειιηπείο...» 

(εθπαηδεπηηθφο 6),  «...παίξλνπλ επηπόιαηεο θαη βηαζηηθέο  απνθάζεηο ζε όηη αθνξά ηελ 

παηδεία, γηαηί πξνθαινύλ αλαζθάιεηα. Σηα πιαίζηα ηεο θξίζεο αθνύγνληαλ δηάθνξα γηα 

απνιύζεηο, γηα αμηνιόγεζε πνπ πξνθαινύζαλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα...»(εθπαηδεπηηθφο 

3), θαη ηέινο «...λνηώζνπκε αλήκπνξνη λα παξέκβνπκε ζε όηη καο αθνξά, καο 

επηβάιινληαη πξάγκαηα, ρσξίο λα έρνπκε ξσηεζεί γηα ηίπνηα θαη ρσξίο δηάινγν...» 

(εθπαηδεπηηθφο 10). 

5.3.3 Ιεπάπσηζη ηηρ ζημανηικόηηηαρ ηων ζςνεπειών  ηηρ κπίζηρ. 

ηελ θαηεγνξία απηή, δεηήζακε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα καο ηαμηλνκήζνπλ 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε, απφ ηελ πην ζεκαληηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, 

πξνο ηελ πην αζήκαληε (Πίλαθαο 9). 

Έηζη σο πξψηεο ζε ζεκαληηθφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ δχν ζπλέπεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (8 αλαθνξέο θαζεκία), ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα πνπ 

ηνπο πξνθάιεζε θαη ηελ κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ απνιαβψλ ηνπο. Αθνινπζεί σο 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα (3 αλαθνξέο) θαη ηειεπηαία 

σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία (1 

αλαθνξά). 

Γεχηεξε ζε πξνηεξαηφηεηα ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί, 

κε 7 αλαθνξέο, ζεσξνχλ πξψηα ηελ κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ ηνπο, κεηά, ζηελ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα αλαθέξνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 
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δηδαθηηθνχ σξαξίνπ(4 αλαθνξέο), αθνινπζεί ε  αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

πξνθαιεί ε θξίζε (3 αλαθνξέο), έπεηαη ε θξίζε ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (2 αλαθνξέο), θαη κε 1 αλαθνξά αθνινπζνχλ, ε κείσζε 

ησλ πξνζιήςεσλ θαη  ε δεκηνπξγία αξλεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ ηξίηε ζέζε επηθξάηεζε κε 6 αλαθνξέο, ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 

πνπ επηβιήζεθε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κεηά κε 2 αλαθνξέο ηνπνζέηεζαλ, 

ηελ θξίζε απφ ηελ νπνία δηέπνληαη νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα πνπ λνηψζνπλ θαη ηελ κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ 

απνιαβψλ ηνπο. Αθνινπζνχλ κε κία αλαθνξά, ε αχμεζε ησλ νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο, ε αχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία αλαγθάδνληαη 

λα αζρνιεζνχλ θαη ε γελίθεπζε φηη φιεο νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είλαη ηζνδχλακεο. 

Χο ηέηαξηε πξνηεξαηφηεηα, έζεζαλ αξρηθά ηελ κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ (4 

αλαθνξέο), κεηά κε βαξχηεηα 2 αλαθνξψλ ζηελ θαζεκηά ηνπνζέηεζαλ ηελ ζπλέπεηα 

ηεο αχμεζεο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα θαη ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, 

θαη κε 1 αλαθνξά αθνινχζεζαλ, ε αχμεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κεηαθίλεζε πνπ πθίζηαληαη ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Σέινο, πέκπηε ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπνζέηεζαλ κε 1 αλαθνξά εμίζνπ ηελ 

αχμεζε ηνπ εμσδηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο. 

 

Πίλαθαο 9.  Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ Θεκαηηθνύ άμνλα «Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ 

εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.» 

Θεκαηηθόο άμνλαο Β:   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί ύλνιν 

αλαθνξώλ 

5.  Οη ζπλέπεηεο 

ηεο θξίζεο. 

 

ΚΡΔΠΗΣΔΞ=       Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 16 

ΚΡΔΠΔΚΜΑ= Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 4 

ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα. 13 

ΚΡΜΔΠΟΥ=    Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 8 

ΚΡΟΓΔΛΔΛ=    Πξφθιεζε έιιεηςεο ειπίδαο. 1 

ΚΡΜΔΗΜΗ=   Μείσζε κηζζψλ. 17 

ΚΡΠΡΟΗΠΡ= Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα(δηαδχγην). 1 
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ΚΡΟΓΑΤΧΡ=   Αχμεζε σξαξίνπ. 19 

ΚΡΜΔΘΔΔΡ=  Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζιήςεσλ. 14 

ΚΡΟΓΑΤΜΑ=  Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 6 

ΚΡΟΓΑΤΔΡ= Αχμεζε εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ. 2 

ΚΡΟΓΜΔΑΠ=    Μείσζε απφδνζεο ζηελ εξγαζία. 2 

ΚΡΟΓΚΛΥ= Κιείζηκν ζρνιείσλ. 2 

ΚΡΤΠΠΑΔΚ= Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο. 

1 

ΚΡΟΓΑΤΟΡ=     Αχμεζε νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 4 

ΔΚΣΜΟΝΔΡ=    Δθηίκεζε ηεο κφληκεο εξγαζίαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

1 

ΑΠΑΠΟΛΔΞ=    Απνζχλδεζε απνιαβψλ θαη εμνπζέλσζεο 1 

6.  Ο ξόινο ηεο 

πνιηηείαο. 

ΑΤΧΡΜΔΠΡ=    Ζ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ, νδήγεζε ζε κείσζε 

πξνζιήςεσλ. 

2 

ΜΗΘΔΠΔΞ=     Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 8 

ΔΠΔΚΠΠΟΛ=    Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 5 

ΚΛΓΔΝΑΠΟ=     Κιίκα γεληθήο απνγνήηεπζεο. 2 

ΦΟΒΥΡΔΥΧ=    Πξφθιεζε θφβνπ θαη άγρνπο γηα ηελ ρξενθνπία ηεο 

ρψξαο. 

1 

ΑΡΝΤΝΔΡ=     Πξφθιεζε αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 1 

ΜΔΗΓΑΠΠΑ=     Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία. 6 

ΠΡΑΞΔΠΔΞ= Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

5 

ΔΛΤΛΣΔΤΠ=     Διιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. 3 

ΑΝΓΔΤΓΟΤ=     Αλάγθε εχξεζεο δεχηεξεο δνπιεηάο. 2 

ΚΡΔΠΗΠΡ=         Σν θξάηνο επηβάιιεη απνθάζεηο. 2 

ΥΔΞΑΓΠΑ=     χλδεζε εμνπζέλσζεο  κε ην αίζζεκα αδπλακίαο 

λα παξέκβνπκε ζηηο απνθάζεηο. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ηεξάξρεζε 

ηεο 

ζεκαληηθόηεηαο 

Π
Ρ

Χ
Σ

Ζ
  

Π
Ρ

Ο
Σ

Δ
Ρ

Α
ΗΟ

Σ
Ζ

Σ
Α

 

ΠΡΠΡΔΠΑΝ=   Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

8 

ΠΡΠΡΜΗΘ=   Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηνπ 

κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

8 

 

ΠΡΠΡΜΔΓΑ=   Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

θξίζεο κε ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παηδεία. 

1 

ΠΡΠΡΑΤΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε αχμεζε 3 
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ησλ ζπλεπεηώλ  

ηεο θξίζεο. 

ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. 

Γ
Δ

Τ
Σ

Δ
Ρ

Ζ
  

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Δ
Ρ

Α
ΗΟ

Σ
Ζ

Σ
Α

 

ΓΔΠΡΜΗΘ=   Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε ζχλδεζε 

ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

7 

ΓΔΠΡΔΠΑΝ=   Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

3 

ΓΔΠΡΑΤΧΡ=   Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

4 

ΓΔΠΡΜΔΠΡ=   Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

1 

ΓΔΠΡΚΡ=   Γεχηεξε ζε πξνηεξαηφηεηα ε θξίζε 

ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2 

ΓΔΠΡΑΡΠΔ=   Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε δεκηνπξγία 

αξλεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

1 

ΓΔΟΛΤΠΠΑ=   Γεπηεξεχνληεο είλαη φινη νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κηαο θαη είλαη ζπλέπεηεο 

ηνπ πξψηνπ παξάγνληα. 

1 

 

ΟΛΤΝΖΜ=   ιεο νη ζπλέπεηεο εμίζνπ ζεκαληηθέο. 1 

Σ
Ρ

ΗΣ
Ζ

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Δ
Ρ

Α
ΗΟ

Σ
Ζ

Σ
Α

 

ΣΡΠΡΑΤΧΡ=   Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

6 

ΣΡΠΡΚΡΔΜ= Σξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα ε θξίζε ζηελ 

νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 

2 

 

ΣΡΠΡΔΠΑΝ=   Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

2 

ΣΡΠΡΜΗΘ=   Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηνπ 

κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

2 

ΣΡΠΡΑΤΤ=  

. 

Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

1 

ΣΡΠΡΑΤΑΝ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 1 
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εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ΣΡΠΡΚΡΤ= Σξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο θξίζεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

1 

Σ
Δ

Σ
Α

Ρ
Σ

Ζ
  

 Π
Ρ

Ο
Σ

Δ
Ρ

Α
ΗΟ

Σ
Ζ

Σ
Α

 

ΣΔΠΡΑΤΜΑ=   Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

καζεηψλ αλά ηάμε. 

2 

ΣΔΠΡΑΤΤΠ=   Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

1 

 

ΣΔΠΡΜΔΠΡ=   Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

4 

ΣΔΠΡΑΤΤ=  

. 

Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

2 

ΣΔΠΡΜΔΥ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε κεηαθίλεζε 

ζε πνιιά ζρνιεία. 

1 

Π
Δ

Μ
Π
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ΠΔΠΡΜΔΔΚ= Πέκπηε πξνηεξαηφηεηα, ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ κεηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

1 

ΠΔΠΡΑΤΧΡ=   Πέκπηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο 

εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

 

 

1 

 

5.4 Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

' απηφλ ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ή λα ειαηησζεί ην 

θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα, φπσο επίζεο λα αλαθεξζνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

επέκβεη θαη λα ζπκβάιεη ε πνιηηεία, θαη αθφκε λα πξνζζέζνπλ ή λα πξνηείλνπλ 

επηπιένλ νηηδήπνηε ζεσξνχλ επνηθνδνκεηηθφ θαη αξσγφ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Γηαηξέζακε απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 10):  
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1.  Σξφπνη αληηκεηψπηζεο  ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

2.  Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. 

3.  Δπηπιένλ πξνηάζεηο. 

5.4.1 Σπόποι ανηιμεηώπιζηρ  ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένωζηρ. 

Οη πξνηάζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο εθ κέξνπο ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αξθεηέο θαη 

ζεκαληηθέο. Πεξηζζφηεξν αθνχζηεθαλ, φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ 

ζπλδξφκνπ, είλαη πνιχ δχζθνιε θαη ζχλζεηε ππφζεζε ( 6 αλαθνξέο), αιιά θαη φηη ε 

ιχζε ελαπφθεηηαη ζηελ πνιηηεία θαη άξα είλαη ζέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ (7 

αλαθνξέο). Μάιηζηα ν εθπαηδεπηηθφο 1 εθθξάδεηαη σο εμήο, «...όζν ζύλζεην είλαη 

ζηελ δεκηνπξγία ηνπ, άιιν ηόζν ζύλζεην είλαη θαη ζηελ ιύζε ηνπ. Γηα λα κελ είκαη 

επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλε, ζα πξέπεη λα είκαη πξνζσπηθά ήξεκε, γηα λα είκαη ήξεκε 

ζα πξέπεη λα είκαη νηθνλνκηθά θαιά, λα ππάξρεη θνηλσληθή ζηαζεξόηεηα θαη εξεκία θαη 

ην ίδην γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ... Δίλαη πνιύ ζύλζεηε ε ιύζε θαη θαληάδεη 

καθξηλή...», ελψ ν 12, «...πηζηεύσ όηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί, αλ ππάξρεη ζέιεζε, 

αιιά ε πνιηηεία δελ λνκίδσ λα θάλεη ηίπνηα, ε πνιηηεία θνηηάεη λα θάλεη ηελ δνπιεηά 

ηεο θαη δελ ηελ ελδηαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα εμνπζέλσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί...». 

Με βάζε ηηο πξνηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, ζα κπνξνχζακε λα ηηο θαηαηάμνπκε 

ζε πξνηάζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλάινγα 

κε ην αλ νη παξάγνληεο ειέγρνληαη, επεξεάδνληαη ή εθπνξεχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ή απφ ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ ή ζρνιηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

Έηζη ζηηο πξνηάζεηο πνπ επεξεάδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, ηνπνζεηήζακε, ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, 

πνπ αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο, ηελ αλάγθε βειηίσζεο φισλ ησλ ζπλζεθψλ (1 

αλαθνξά), πνπ ηφληζε ν εθπαηδεπηηθφο 8 ιέγνληαο, «...ζα πξέπεη λα θαιπηεξέςνπλ 

όιεο νη ζπλζήθεο, ην θξάηνο λα αληηιεθηεί θαιύηεξα ηνλ ξόιν ηεο παηδείαο...», ηελ 

αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

αλαγλσξίδεηαη ην έξγν θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο αλαθέξνπλ ν 

εθπαηδεπηηθφο 15 θαη 6, πνπ ιέλε ραξαθηεξηζηηθά, «...λα λνηώζεη ν εθπαηδεπηηθόο όηη 
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είλαη ζεκαληηθόο, είλαη ππνινγίζηκνο θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηεκπέιεο...», θαη 

«...πηζηεύσ όηη ην ππνπξγείν πξέπεη λα δίλεη θίλεηξν, λα αλαγλσξίδεη ην έξγν ζνπ θαη 

ηελ δνπιεηά ζνπ, ζεκαληηθή παξάκεηξν ζεσξώ όηη είλαη ε ύπαξμε εξεκίαο ζην ζρνιείν  

ε αλαγλώξηζε ηεο δνπιεηά ζνπ κε ην λα ζε εκπηζηεύνληαη θαη λα ηελ θάλεηο 

αλεκπόδηζηα...». Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο 

πθηζηάκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν εθπαηδεπηηθφο 18 ηνλίδεη, «...ε δηνίθεζε κπνξεί λα 

παίμεη ζεκαληηθό ξόιν, λα είλαη πην θνληά ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα επηιύεη 

πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίδεη κε δηθαηνζύλε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα έρεη θαηαλόεζε...», 

φπσο θαη φηη ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ 

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο (1 αλαθνξά) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (3 αλαθνξέο) θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο, απφ 

εηδηθνχο, ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο (3 αλαθνξέο) αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιείν (2 αλαθνξέο), φπσο ιέεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 2, 

«...λνκίδσ ζα βνεζνύζε ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ην 

θαηλόκελν ηεο εμνπζέλσζεο, λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην άγρνο ηνπο θαη 

θαηαζηάζεηο θξίζεσλ κέζα ζην ζρνιείν...», ή ν 15, «...θαη νη επηκνξθώζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζα βνεζνύζε αλ δελ γίλνληαη γηα λα πάξνπκε ηελ βεβαίσζε κόλν, ζα 

έδηλε θαη λέα ελδηαθέξνληα θαη επίζεο μεθεύγεηο θαη αλαλεώλεζαη...». 

ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, εθείλνπο πνπ  

ειέγρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εληάμακε ηελ άπνςε φηη ε ππφζεζε 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζέλσζεο, είλαη θπξίσο πξνζσπηθή ππφζεζε (4 αλαθνξέο), «...ε 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο έρεη θαηαιήμεη λα είλαη πξνζσπηθή ππόζεζε ηνπ θαζελόο, ελώ ζα 

έπξεπε λα ελδηαθέξεη θαη ηελ δηνίθεζε θαη ην ππνπξγείν, ελώ πηζηεύσ ππάξρνπλ ηξόπνη 

δελ βιέπσ λα ππάξρεη ε πξόζεζε. Τνπο ελδηαθέξεη λα βγεη ε εξγαζία, από εθεί θαη πέξα 

ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππ' όςηλ ηνπο ηελ ςπρνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ...», ιέεη ν 

εθπαηδεπηηθφο 11, επίζεο φηη ππάξρεη ε αλάγθε αλαδήηεζεο πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ 

απφ ηνλ θαζέλα, νη νπνίεο λα ηνλ απνθνξηίδνπλ θαη λα ηνλ ηθαλνπνηνχλ (6 αλαθνξέο), 

ν εθπαηδεπηηθφο 5 ιέεη, «...Πξέπεη λα αλαδεηήζεη δηεμόδνπο ν ίδηνο, όπσο νη θίινη, 

θάπνηα δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαη απηό έρεη λα θάλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θαζελόο...», ελψ ν 7, «...έρεη λα θάλεη κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δηεμόδνπο πνπ ζα 

αλαδεηήζεη, αθόκε θαη κέζα ζηνλ ρώξν ηεο δνπιεηάο ηνπ, θάηη πνπ λα ηνλ ηθαλνπνηεί. 

Πξέπεη λα βξεηο θαη λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ λα ζε ηθαλνπνηνύλ θαη λα ζνπ αθαηξνύλ 

βάξνο θαη κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν, όπσο λα αλαιακβάλεηο λα θάλεηο 
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πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ, κόλν αλ ην ζέιεηο όκσο...» θαη ν 14, «..όια έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε εκάο ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύκε, θάπνηνη ιεηηνπξγνύλ πην παξαδνζηαθά 

θαη ζπληεξεηηθά, ελώ άιινη ζέινπλ λα θάλνπλ θαηλνύξγηα πξάγκαηα....». Δηπψζεθε ε 

άπνςε, φηη πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ελδπλακψζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο (3 

αλαθνξέο), λα απνκνλψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη λα κελ ηα 

κεηαθέξνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (2 αλαθνξέο), λα βειηηψζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά θαη κε ηελ δηνίθεζε (4 θαη 2 αλαθνξέο), 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο 19 ηνλίδεη, «...όηη πξσηίζησο  πξέπεη λα θάλνπκε ν θαζέλαο ζε 

πξνζσπηθό επίπεδν θάηη ώζηε λα απμήζνπκε ηηο αληνρέο καο. Ννκίδσ όηη πξέπεη λα 

βξίζθεηο ηξόπνπο λα ηζνξξνπείο, θόληξα ξόινπο. Καη λα θάλεηο ηα πνιύ απιά, λα 

βξίζθεηο ιίγν ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ζνπ, λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ ώζηε λα 

ζε απνθνξηίδνπλ, κηα βόιηα, έλα γπκλαζηήξην, κηα εμόξκεζε ζηελ θύζε κόλνο ή κε 

παξέα. Έπεηηα λα θνπβεληηάδεηο ηα ζέκαηά ζνπ κε άιινπο ώζηε λα ππάξρεη θαη ςπρηθή 

απνθόξηηζε, αθόκε θαη αλ δελ βξίζθεηο ιύζεηο, εθηνλώλεζαη...».  

Μηα πξφηαζε πνπ επίζεο βνεζάεη ζηελ αιιαγή παξαζηάζεσλ, ηελ απνθφξηηζε 

θαη ηελ αλαλέσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, είλαη ε νξγάλσζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ, ή ε αλάζεζε εξγαζηψλ 

πνηθίινπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο, φπσο αλαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο 

17, «...ίζσο αλ γίλνληαλ πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο κέζσ ησλ καζεκάησλ, ζε κνπζεία, ζε 

ζέαηξα, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. Όκσο πξνθύπηεη έλα άιιν πξόβιεκα, νη γνλείο 

δπζαλαζρεηνύλ γηα ην νηθνλνκηθό ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ. Να γίλνπλ εθδειώζεηο ζην 

ζρνιείν πνπ λα παίξλνπλ κέξνο ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο, ή λα δίλνληαη εξγαζίεο ζην 

κάζεκα πνπ ζα αιιάδνπλ ην θιίκα ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη...». 

ην ηέινο κία αμηφινγε άπνςε πνπ αλαθέξζεθε, ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζσζηήο επηινγήο επαγγέικαηνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά 

θαη γεληθφηεξα γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαηά ζπλέπεηα ππνγξακκίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο 7 ην ραξαθηεξίδεη θιεηδί ζην ζέκα ηεο εμνπζέλσζεο, «...λνκίδσ φηη ην 

θιεηδί είλαη λα ζνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεηο λα έρεηο επηιέμεη απφ λσξίο ην επάγγεικα 

πνπ ζνπ αξέζεη θαη ζνπ ηαηξηάδεη. Άξα βνεζάεη θαη ην κάζεκα ηνπ ΔΠ, ζε θάπνην 

βαζκφ...» θαη ν εθπαηδεπηηθφο 4, «...Η ζσζηή επηινγή επαγγέικαηνο είλαη ζεκαληηθή. 

Μπνξεί λα ΄ρεηο θαηαιήμεη ζε έλα επάγγεικα πνπ δελ ζνπ'' πεγαίλεη'', ή αλ δελ αγαπάο 

ηελ δνπιεηά ζνπ. Δπεηδή ην επάγγεικα καο είλαη ιεηηνύξγεκα, πξέπεη λα δίλεηο ηνλ 
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εαπηό ζνπ, γηαηί έρεηο λα θάλεηο κε αλζξώπνπο κε παηδηά, δελ είζαη ππάιιεινο 

γξαθείνπ, θαη πξέπεη λα ην θάλεηο κε κεξάθη. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθά, 

ςπρνινγηθά  πξνβιήκαηα θαη ζην ηέινο ίζσο θαη ζε ζσκαηηθά πξνβιήκαηα...». 

5.4.2 Η ζςμβολή ηος κπάηοςρ 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ζηα θαηλφκελα εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ζθπηάιε πήξε ην θξάηνο θαη ε 

πνιηηεία. Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο πξνηάζεηο ησλ εξσηψκελσλ, ζε δχν 

θαηεγνξίεο. ηελ κία θαηεγνξία ζα αλαθέξνπκε ηηο ζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θξάηνο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη απαηηνχλ 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπκβνιή θαη ζηελ άιιε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ην θξάηνο πνπ φκσο δελ απαηηνχλ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή απφ απηφ.  

Έηζη, νη εξσηψκελνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πνιηηεία κπνξεί λα ζπλδξάκεη ψζηε 

λα κεηψζεη ηα αηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε 

ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, είλαη αξθεηνί. Αλέθεξαλ ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη 

γηα αχμεζε κηζζψλ απφ ηελ πνιηηεία (5 αλαθνξέο), ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνζιήςεσλ (2 αλαθνξέο), ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο (3 

αλαθνξέο), ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζηα ζρνιεία (6 

αλαθνξέο), φηη ζα πξέπεη λα κεησζνχλ ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο (3 αλαθνξέο), φηη ζα 

είρε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ε χπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία (10 αλαθνξέο), φηη ζα 

έπξεπε θάζε εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν, ηελ αλάγθε βειηίσζεο 

ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ (3 αλαθνξέο), ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο (2 αλαθνξέο) θαη γεληθά ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα αχμεζε ησλ πνζψλ πνπ 

δαπαλά ε πνιηηεία γηα ηελ παηδεία (2 αλαθνξέο). Πξνο  απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

εηπψζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηα εμήο, «...Η αύμεζε ηνπ σξαξίνπ έγηλε ρσξίο λα 

ιεθζεί ππ όςηλ ν ρξόλνο πνπ εξγάδνκαη ζην ζπίηη γηα λα εηνηκάζσ ην πιηθό γηα λα 

δηνξζώζσ θαη λα βαζκνινγήζσ...  ... Θα ήηαλ θαιό ζε θάζε ζρνιείν λα ππάξρεη θαη 

ςπρνιόγνο αξρηθά γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, αιιά θαηαιήγσ λα πσ, γηα λα 

βνεζήζεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο 

εμνπζέλσζεο...» (εθπαηδεπηηθφο 1), «...Ναη, πηζηεύσ όηη κπνξεί, αλ ιεθζνύλ δηάθνξα 

κέηξα, όπσο νηθνλνκηθή ηθαλνπνίεζε, λα γίλνπλ νιηγνκειή ηα ηκήκαηα, λα έρεη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθόο ην δηθό ηνπ γξαθείν...» (εθπαηδεπηηθφο 4), «...ην θξάηνο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, λα κεηώζεη 
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ηνπο καζεηέο αλά ηκήκα, λα έρσ ιηγόηεξε δνπιεηά ζην ζπίηη, λα έρσ ηα κέζα ζην 

ζρνιείν ώζηε λα κπνξώ λα θάλσ ζσζηά ηελ δνπιεηά κνπ, λα απμήζεη ηηο απνδνρέο 

κνπ...» (εθπαηδεπηηθφο 5), «...γηα λα αληηκεησπηζηεί, ζα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξνη νη 

καζεηέο ζηηο ηάμεηο, λα κελ πεγαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνιιά ζρνιεία, λα έρνπκε 

πεξηζζόηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, λα γίλνπλ πξνζιήςεηο ρσξίο λα απμεζεί ην 

σξάξην...» (εθπαηδεπηηθφο 9), «...πξέπεη λα απμεζνύλ νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία γηαηί 

αιιηώο δελ ζα πξνζιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί, αλαπιεξσηέο, έηζη ώζηε λα κελ 

ρξεηάδνληαη λα απμάλνληαη ηα σξάξηα, λα κεηώλνληαη νη κηζζνί. Ννκίδσ όηη όια 

μεθηλνύλ από απηό, ηηο κεησκέλεο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θαη όια κεηά 

ρεηξνηεξεύνπλ...» (εθπαηδεπηηθφο 13), θαη ν εθπαηδεπηηθφο 19 πξνηείλεη 

ραξαθηεξηζηηθά, «...αλ ππήξρε έλαο ςπρνιόγνο ζηα ζρνιεία ζα είρε λα θάλεη πνιύ 

δνπιεηά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ή θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κε γλώζεηο ζπκβνπιεπηηθήο 

ςπρνινγίαο, ζα βνεζνύζαλ. Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν πξέπεη ηνπο αλζξώπνπο ζνπ 

λα ηνπο ζσξαθίζεηο, αιιηώο ζα ηνπο ράζεηο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία, δελ κπνξείο λα 

ηνπο αθήζεηο έξκαηα λα αλαδεηνύλ κόλνη ηνπο ηηο ιύζεηο, πξέπεη λα βξεηο ηξόπνπο λα 

ηνπο ζηεξίμεηο...». 

Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ζεσξείηαη αλαπφθεπθηε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πνιηηεία, εηπψζεθαλ πνιιέο πξνηάζεηο φπνπ ε νηθνλνκηθή 

θξαηηθή ζπκβνιή είλαη αλχπαξθηε, ή κηθξήο έθηαζεο. Έηζη πξνηάζεθε ε 

νπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ελεξγφηεξν ξφιν (4 αλαθνξέο),  λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ηνπο αθνξνχλ (5 αλαθνξέο), λα παξέρεηαη ζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνλ 

ξφινο ηνπο, (2 αλαθνξέο), λα ηνπο δίλνληαη θίλεηξα (2 αλαθνξέο), ε πνιηηεία λα ηνπο 

δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο αιιά θαη λα ηνπο εκπηζηεχεηαη (2 θαη 4 αλαθνξέο). 

Πάλσ ζε απηέο ηηο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο αθνχζηεθαλ ζρφιηα, φπσο φηη, «...ζα πξέπεη 

ην θξάηνο λα δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη λα κελ έρεη έλαλ ηηκσξηηηθό 

ραξαθηήξα όπσο ηεο αμηνιόγεζεο, ε νπνία θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο κπνξεί λα 

είλαη ζεηηθή, δει. λα ζνπ δεκηνπξγεί ην θξάηνο αίζζεκα αζθάιεηαο. Να αλαγλσξίδεη 

θαη λα κελ έρεη απαμησηηθή ζηάζε ζην έξγν καο...  .... Να έρνπλ ελεξγόηεξν ξόιν νη 

ζύκβνπινη κε θαζνδεγεηηθέο γξακκέο...» (εθπαηδεπηηθφο 6), «...ζα πξέπεη ην θξάηνο λα 

ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο . Π.ρ. ν ζεζκόο ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ππάξρεη ηππηθά 
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κόλν γηα ην ζεαζήλαη, άξα ζα πξέπεη νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη λα αλαιάβνπλ ηνλ 

νπζηαζηηθό ηνπο ξόιν...»(εθπαηδεπηηθόο 7), «...Με δεδνκέλν όηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη 

ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ 

είλαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ 

δηεύζπλζε, λα ηνπο δνζνύλ θίλεηξα λα ηνπο βνεζήζεηο. Να λνηώζεη ν εθπαηδεπηηθόο όηη 

είλαη ζεκαληηθόο, είλαη ππνινγίζηκνο θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηεκπέιεο. Να 

ιακβάλνληαη ππ' όςηλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ...» (εθπαηδεπηηθφο 15) θαη ηέινο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 15 ηνλίδεηαη φηη, «...ην θξάηνο ζα κπνξνύζε λα θάλεη πάξα 

πνιιά ζε πνιηηηθό επίπεδν γηα λα κελ θαηαληήζνπκε έηζη, αιιά αθνύ θαηαληήζακε έηζη, 

όιεο νη άιινη παξάκεηξνη έμσ από ην πξνζσπηθό θνκκάηη, είλαη παξάκεηξνη 

ειεγρόκελνη από πνιηηηθέο επηινγέο. Αλ ζεσξήζνπκε όηη θάπνηα πξάγκαηα ήηαλ 

κνλόδξνκνο γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ επηθνπξηθά λα ιεθζνύλ θάπνηα 

κέηξα. Όπσο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζρνιηθνί 

ζύκβνπινη, ή αλ ζεσξήζνπκε όηη ε αύμεζε σξαξίνπ ήηαλ θάηη αλαπόθεπθην θαη ήηαλ 

κηα ζπζία πνπ έπξεπε όινη καο λα θάλνπκε γηα λα βνεζήζνπκε ηελ θαηάζηαζε, ζα 

κπνξνύζε νη δεύηεξεο θαη ηξίηεο αλαζέζεηο λα απνθεπρζνύλ...». 

Σέινο ειέρζεζαλ θάπνηεο γεληθέο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο, πνπ δελ παχνπλ λα 

είλαη αμηφινγεο θαη αμηνπξφζερηεο, φπσο, φηη ην θξάηνο εζθεκκέλα νδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα φξηά ηνπο, «...ην θξάηνο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε 

ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εμνπζέλσζεο, αιιά εγώ βιέπσ όηη ν ζηόρνο ηνπ είλαη ν αληίζεηνο, 

λνκίδεηο όηη εζθεκκέλα καο νδεγνύλ εθεί, ιεο θαη ζέινπλ λα καο ηηκσξήζνπλ κε θάπνην 

ηξόπν γηα θάηη ην νπνίν δελ μέξνπκε ηη είλαη....», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο 

10 θαη λα εθπνλεζεί έλα λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 18 «...ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ΥΠΔΠΘ λα εκπινπηηζηεί κε λέα δνκή ζηα καζήκαηα, ώζηε λα 

κελ δίλνληαη μεξέο γλώζεηο...». Δπίζεο φηη ζα πξέπεη λα είλαη πην νξγαλσκέλε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, λα ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ παηδεία 

θαη φηη είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη φξακα γη' απηήλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 3 ηνλίδεη, 

«...κπνξεί λα ην θάλεη ε πνιηηεία θαη λα δηαζθαιίζεη θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

λα ζέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνηεξαηόηεηα πνπ δελ είλαη απηή ηελ ζηηγκή.  Οη πνιηηηθνί 

λα πξνγξακκαηίδνπλ, λα κελ παίξλνπλ επηπόιαηεο θαη βηαζηηθέο  απνθάζεηο ζε όηη 

αθνξά ηελ παηδεία, γηαηί πξνθαινύλ αλαζθάιεηα. Σηα πιαίζηα ηεο θξίζεο αθνύγνληαλ 

δηάθνξα γηα απνιύζεηο, γηα αμηνιόγεζε πνπ πξνθαινύζαλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα...», ν 

6 είπε, «...λα κπνξεί ε δηνίθεζε θαη ν ζύιινγνο λα δηεπζεηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
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πξνθύπηνπλ, λα ζνπ παξέρνληαη ηα κέζα θαη ε πνιηηεία λα πηζηεύεη ζε ζέλα. Να 

ππάξρνπλ μεθάζαξα λνκηθά πιαίζηα, ζηαζεξόηεηα θαη όξακα...», ν 8 αλαθέξεη, «...ην 

θξάηνο λα αληηιεθηεί θαιύηεξα ηνλ ξόιν ηεο παηδείαο, λα αιιάμεη θηινζνθία γηα ηελ 

παηδεία θαη λα αιιάμεη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Να αιιάμεη ξηδηθά ην εθπαηδεπηηθό καο 

ζύζηεκα, ζην νπνίν γίλνληαη θαηά θαηξνύο θάπνηεο κεηαβνιέο θαη πξνζπάζεηεο, νη 

νπνίεο όκσο είλαη εληειώο πξόρεηξεο θαη επνπζηώδεηο, εθόζνλ ν θάζε ππνπξγόο πνπ 

εθιέγεηαη  θέξλεη θάπνηεο αιιαγέο θπξίσο σο αληίδξαζε ζηνλ πξνεγνύκελν ππνπξγό 

θαη θπβέξλεζε νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από κηα πξνρεηξόηεηα...» θαη ηέινο ν 

εθπαηδεπηηθφο 20 παξαηεξεί φηη, «...ην θξάηνο πηζηεύσ όηη δελ έρεη εκπηζηνζύλε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαη δελ ηνλ αθνύεη. Θα πξέπεη ην θξάηνο λα καο 

εκπηζηεύεηαη θαη λα εηζαθνύεη ηηο απόςεηο καο θαη λα καο δίλεη ιόγν. Θα πξέπεη λα καο 

ζηεξίδεη ην θξάηνο, αιιά θαη ε δηεύζπλζε, ώζηε λα αηζζαλόκαζηε πην αζθαιείο θαη όηη 

αμίδνπκε γηα λα έρνπκε πεξηζζόηεξε όξεμε θαη λα κεηώλεηαη ην άγρνο πνπ λνηώζνπκε. 

Σεκαληηθό είλαη θαη ην όηη δελ ππάξρεη ζηαζεξή πνιηηηθή γηα ηελ παηδεία, θάζε 4 ρξόληα 

ε θάζε θπβέξλεζε αιιάδεη πνιηηηθή θαη γθξεκίδεη όηη έρεη θηηάμεη ε πξνεγνύκελε...». 

5.4.3 Επιπλέον πποηάζειρ 

Δθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ, ζε επηπιένλ πξνηάζεηο θαη ζε ειεχζεξεο απφςεηο 

ησλ εξσηψκελσλ, εηπψζεθε φηη «...πεξηζζόηεξε αηζηνδνμία θαη ζεηηθή ζθέςε, λα 

δίλνπκε ζεκαζία ζε απηά πνπ καο θηηάρλνπλ ηελ δηάζεζε θαη όρη ζε απηά πνπ καο ηελ 

ραινύλ...» (εθπαηδεπηηθφο 3), «...λνκίδσ όηη ην θαιό θιίκα κε ζπλαδέιθνπο, δηνίθεζε, 

καζεηώλ θαη γνλέσλ είλαη ην θιεηδί γηα λα είκαζηε θαιά θαη λα μερλάκε άιια 

πξνβιήκαηα....» (εθπαηδεπηηθφο 9), «...λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπκε ηα 

πξάγκαηα θαη λα βάινπκε ζσζηέο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ δσή καο...» (εθπαηδεπηηθφο 5), 

«...λνκίδσ όηη πξέπεη λα αιιάμεη όιε ε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ώζηε 

λα πξνζπαζήζνπκε λα εηζάγνπκε λα δαλεηζηνύκε θαη λα πξνζαξκόζνπκε ζηνηρεία από 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξώλ, ζην δηθό καο εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα...» 

(εθπαηδεπηηθφο 8), «...Αηζζάλνκαη όηη ζαλ θιάδνο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζαλ Έιιελεο, 

δελ θάλνπκε ηίπνηα γηα απηά πνπ δνύκε, παξά κόλν ηα ζπδεηάκε κεηαμύ καο, 

παξαπνληόκαζηε αιιά κέλνπκε εθεί, δελ θάλνπκε ηίπνηα πεξηζζόηεξν. Θα έπξεπε λα 

αληηδξάζνπκε θαη κάιηζηα από πνιύ πην λσξίο θαη λα κελ είκαζηε παζεηηθνί...» 

(εθπαηδεπηηθφο 10, «...ειπίδσ ν εθπαηδεπηηθόο λα απνθηήζεη μαλά ην ρακέλν ηνπ θύξνο. 

Υπάξρεη κηα απαμίσζε θαη εμαζιίσζε ηνπ θαζεγεηή θαη έρεη ράζεη ηνλ ξόιν ηνπ...» 

(εθπαηδεπηηθφο 12), «...ζα ήζεια λα πξνηείλσ θαη επηκνξθώζεηο όζνλ αθνξά ηηο 
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ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ θαη επηκνξθώζεηο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο όζνλ 

αθνξά ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί αλ ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη κε ζσζηό 

ηξόπν  θαη ιεηηνπξγνύλ όια πνιύ θαιά, ηόηε όινη είλαη πην ήζπρνη. Κη επίζεο αλ θάπνηα 

ζηηγκή κπνξέζνπκε λα ειαθξπλζνύκε από όια ηα άιια θαη λα αζρνιεζνύκε κόλν κε ην 

δηδαθηηθό καο έξγν, ζα ήηαλ πνύ ζεηηθό....» (εθπαηδεπηηθφο 13), «...λα αζρνιεζνύκε σο 

εθπαηδεπηηθνί κε ηα ζεκαληηθά, γηαηί έρεη ραζεί ε νπζία. Να επηζηξέςνπκε ζην ηί 

πξαγκαηηθά πξέπεη λα πξνζθέξεη ε παηδεία ζηα παηδηά θαη ζηελ θνηλσλία. Άξα 

επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο άλζξσπνη...» 

(εθπαηδεπηηθφο 15) θαη ηέινο ν εθπαηδεπηηθφο 17 αλαθέξεη ην ζέκα ηεο κείσζεο ηνπ 

σξαξίνπ πνπ πθίζηαλην παιηφηεξα, εμαηηίαο ηεο κέξηκλαο πνπ αλαιάκβαλαλ ζρεηηθά 

κε ην εξγαζηήξην Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ΠΔ 04 θαη πνπ θαηαξγήζεθε, «...ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 

είρακε κείσζε 3 σξώλ γηα ην εξγαζηήξην, εληάμεη, ηηο αθαηξέζαλε εληειώο, αο αθήλαλε 

έζησ ηελ κία. Έρεη ηόζε δνπιεηά, κε ηόζε αύμεζε σξαξίνπ, κε πίεζε, κε εθεκεξίεο, κε 

ηα πάληα, κε ην λα πεγαίλνπκε ζε πνιιά ζρνιεία- εγώ πάσ ζε 3 ζρνιεία -, δελ γίλεηαη 

λα απνδώζεηο θαη λα εηνηκάζεηο θαη ην εξγαζηήξην...». 

Πίλαθαο 10. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ Θεκαηηθνύ άμνλα «Αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.» 

Θεκαηηθόο άμνλαο Γ:Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί ύλνιν 

αλαθνξώλ 

8.  Σξόπνη 

αληηκεηώπηζεο  

ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 6 

ΣΓΗΟΤΝ= ηήξημε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 2 

ΑΝΟΗΚΣΑ= Αλάγθε γηα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 1 

ΑΝΚΟΗΣΑ= Αλάγθε γηα θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα. 1 

ΔΝΖΔΚΠΔΞ= Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

3 

ΔΝΓΗΑΑΓΥ= Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

άγρνπο. 

3 

ΔΝΖΓΗΑΚΡΗ= Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ 

ζην ζρνιείν.  

2 

ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 7 

ΑΝΒΔΓΗΥ= Αλάγθε βειηίσζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 4 

ΒΔΥΜΔΓΗ= Αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

δηεχζπλζε. 

2 
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ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ θαη λα απνθνξηίδνπλ. 

6 

ΑΝΔΝΓΥΑΡ= Αλάγθε ελδπλάκσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

3 

ΑΝΑΠΠΡΠΡ= Αλάγθε απνκφλσζεο πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. 2 

ΓΗΔΞΠΡΤΠ= Πξνζσπηθή ππφζεζε ε δηαρείξηζε ηεο 

εμνπζέλσζεο. 

4 

ΑΝΔΠΚΑΔΠ= Αλάγθε ζσζηήο επηινγήο επαγγέικαηνο. 1 

ΑΝΑΝΔΠ= Αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ καζήκαηνο .Δ.Π. 1 

ΑΝΤΠΖΡΥ= Αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην ζρνιείν. 4 

ΑΝΒΔΟΛΤ= Αλάγθε βειηίσζεο φισλ ησλ ζπλζεθψλ. 1 

ΠΡΔΚΔΚΓΖ= Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ. 1 

ΠΡΔΚΔΚΓΡ= Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ. 1 

ΑΝΑΘΔΡΓΑ= Αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο. 1 

ΑΝΠΡΔΔΠ= Αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ζεκηλαξίσλ θαη 

επηκνξθψζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1 

ΑΝΑΝΔΡΓ= Αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 2 

9.   Ζ ζπκβνιή 

ηνπ θξάηνπο. 

ΑΝΟΛΗΣΜΖ= Αλάγθε γηα νιηγνκειή ηκήκαηα. 6 

ΑΝΑΤΞΜΗ= Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 5 

ΑΝΠΡΑΠΡΟ= Αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο πξνζιήςεσλ. 2 

ΑΝΜΔΗΧΡΑ= Αλάγθε γηα κείσζε σξαξίνπ. 3 

ΑΝΜΔΟΡΤ= Αλάγθε κείσζεο νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 3 

ΑΝΑΤΓΑΠΑ =     Αλάγθε αχμεζεο δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία. 2 

ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 5 

ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλαγθαηφηεηα λα  ιακβάλνληαη ππ' φςηλ θαη νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απνθάζεηο. 

5 

ΚΑΘΤΜΒ= Οπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε απφ ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο. 

4 

ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ 

ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

10 

ΑΝΠΡΟΔΚΠ= Αλάγθε γηα πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε.  2 

ΑΝΠΡΥΧΔΚ= Αλάγθε χπαξμεο πξνζσπηθνχ ρψξνπ γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ. 

1 

ΣΖΡΟΛΔΚ= Αλάγθε ζηήξημεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 2 

ΑΝΤΠΟΡΑΜ= Αλάγθε χπαξμεο νξάκαηνο γηα ηελ παηδεία. 3 

ΑΝΣΠΟΠΑ= Αλάγθε χπαξμεο ζηαζεξήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

παηδεία. 

2 
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ΑΝΤΠΔΜΠΗ=  Αλάγθε χπαξμεο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πνιηηεία 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4 

ΑΝΤΠΑΚΗΝ=  Αλάγθε χπαξμεο θηλήηξσλ απφ ηελ πνιηηεία. 2 

ΚΡΔΟΓΔΞ= Σν θξάηνο εζθεκκέλα νδεγεί ζηελ εμνπζέλσζε. 3 

ΚΑΝΔΠΡΠ= Καηάξηηζε λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 1 

ΚΡΓΖΑΗΑ= Αλάγθε δεκηνπξγίαο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απφ ην θξάηνο. 

2 

ΑΝΜΔΥΡΔΡ= Αλάγθε κείσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 2 

ΑΝΒΔΤΛΣΔ= Αλάγθε βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 3 

10.   Δπηπιένλ 

πξνηάζεηο. 

ΚΑΚΛΟΛΠΑ= Ζ χπαξμε θαινχ θιίκαηνο κεηαμχ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απνηειεί ηε 

ιχζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ. 

1 

ΚΑΛΦΤΥΚΑ=   Αλάγθε γηα θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αηζηνδνμία θαη ζεηηθή ζθέςε. 

1 

ΧΣΠΡΟΣ= Σνπνζέηεζε ζσζηψλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ δσή 

καο. 

1 

ΑΛΛΔΚΤ= Αιιαγή εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 1 

ΑΝΑΝΣΗΓΡ= Αλάγθε αληίδξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κέηξα. 1 

ΑΝΚΤΡΔΚΠ= Αλάθηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 1 

ΑΠΔΚΔΞΔΡ= Απνδέζκεπζε εθπαηδεπηηθψλ απφ εμσδηδαθηηθέο 

εξγαζίεο. 

1 

ΑΝΡΟΛΔΚΠ= Αλάθηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 1 

ΔΠΣΔΚΠ= Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ εθπαίδεπζεο. 1 

ΔΠΣΑΝΘ= Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ καο σο 

άλζξσπνη. 

1 

ΜΔΧΡΓΗΔΡ= Μείσζε σξαξίνπ γηα ην εξγαζηήξην θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

1 
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6. πδήηεζε 

Ζ αλακθηζβήηεηε ςπρηθή, ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ππφζηαζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, επεξεάδεη ζρεδφλ φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ζε θάζε ηνκέα θαη επίπεδν εξγαζίαο 

θαη θάησ απφ ζχλζεηεο ζπλζήθεο πνπ αθφκε δηεξεπλνχληαη. ηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

αθφκε πην επηβαξπκέλεο απφ έλα έληνλα δπζάξεζην θιίκα πνπ έρεη ζρεδφλ παγησζεί, 

εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηφηε ε απνζαθήληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ε πξνζπάζεηα απνθάιπςεο ησλ πνιιαπιαζηαδφκελσλ αηηηψλ θαη 

παξαγφλησλ πνπ αλακηγλχνληαη, δπζρεξαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ πεξεηαίξσ 

δηαρσξηζκφ ηνπ κίγκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηεο απνθξπζηάιισζεο ησλ δνκψλ 

ηνπ.  

ια ηα παξαπάλσ, απνηέιεζαλ ην εξέζηζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο παξνχζεο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, κηάο θαη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηφζν 

κεγαιψλεη ην θίλεηξν θαη ε πξφθιεζε. Ζ δηεξεχλεζε  θαηαξρήλ ηνπ βαζκνχ γλψζεο 

θαη αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηά δεχηεξνλ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο, ήηαλ 

νη πξψηνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

αλαδήηεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχλ φηη ηελ ζκηιεχνπλ θαη 

ηελ αλαπηχζζνπλ θαη ηελ απαξίζκεζε ηνπο ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. 

Ζ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ πξψηνπ 

άμνλα, δείρλνπλ κηα ζρεηηθή γλψζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δίρσο λα ζπκθσλνχλ φινη ζε 

θάπνηνλ θνηλφ νξηζκφ, πξάγκα πνπ ζπγθιίλεη κε ηελ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηηο 

ηάμεηο ησλ εξεπλεηψλ θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ απνζαθήληζε 

ηεο έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ σο πξνο 

ην φηη απνηειεί κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία φηαλ ππεηζέξρεηαη ν εξγαδφκελνο 

επεξεάδεηαη θπξίσο ςπρηθά-ςπρνινγηθά αιιά θαη ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη 

ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά. Ζ έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πην ζπρλά γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ε εμάληιεζε, φκσο αλαθέξζεθαλ 

θαη νη εθθξάζεηο, θνχξαζε, θαηαπφλεζε, θαηαπίεζε, ζχλδεζε κε αηζζήκαηα αδηθίαο, 

κε ηνλ θφξην εξγαζίαο, κε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, θαη φηη απνηειεί κηα θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία βξίζθεζαη έλα βήκα πξηλ ηελ θαηάξξεπζε. Δθθξάζεηο πνπ 
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πεξηθιείνπλ θαη ζπλδένληαη κε κεγάιε έληαζε, θαηαδεηθλχνληαο ηελ βαξχηεηα πνπ 

ηεο απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. ρεδφλ φια θαίλνληαη λα αληαπνθξίλνληαη θπξίσο 

ζηνλ πξψην παξάγνληα ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ησλ Maslach, Schaufeli 

θαη Leiter (2001), απηή ηεο εμάληιεζεο, φπνπ ε εμάληιεζε απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε 

δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζε ζεκείν πνπ νξηζκέλνη ηαπηίδνπλ ηηο 

δχν έλλνηεο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε κηαο παξαηεηακέλεο εμάληιεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ αληνρψλ ηνπ αηφκνπ. 

Αλαθέξζεθαλ ζηελ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ζηελ έιιεηςε θηλήηξνπ, 

ζηελ αηνλία, ζηελ κεησκέλε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ εθκεηάιιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγφκελε εξγαζία θαη ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αδπλακία λα 

ιεηηνπξγήζεηο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ 

παξαπάλσ κνληέινπ, δειαδή ζηνλ θπληζκφ θαη ζην αίζζεκα απνπξνζσπνπνίεζεο, 

πνπ λνηψζεη ν εξγαδφκελνο ζε απηήλ ηελ θάζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δεχηεξεο θάζεο, ν θπληζκφο εθθξάδεη ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε πνπ παίξλεη ην άηνκν απφ εθείλνπο πνπ 

εμππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ, ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη απξφζσπα θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθή απάζεηα θαη ηελ απφκαθξε ζηάζε πνπ πηνζεηεί απέλαληί ηνπο. 

 Δπίζεο αλαθνξέο φπσο φηη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ άιιν, βξίζθνληαη ζε ηέικα, 

φηη έρνπλ ρακειέο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο, ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηνπ 

κνληέινπ, δειαδή ηελ κεησκέλε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ή ηελ κεησκέλε πξνζσπηθή 

επίηεπμε, πνπ ζπλδέεηαη κε ην θνκκάηη ηεο εμνπζέλσζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, κε ηα αηζζήκαηα ηεο 

αληθαλφηεηαο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αληηπαξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

έιιεηςεο επίηεπμεο πνπ λνηψζεη γηα ηελ εξγαζία ηνπ ην άηνκν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

λνεηηθή θφπσζε θαη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε κε ηελ νπνία απηνβαζκνινγνχληαη. 

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ην άγρνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμνπζέλσζε, 

ζπζρέηηζαλ ηηο δχν έλλνηεο θαη ζεψξεζαλ φηη ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, 

δειαδή φηη ην έλα ηξνθνδνηεί ην άιιν, αξθεηνί, φηη ην παξαηεηακέλν άγρνο νδεγεί 

ζηελ εμνπζέλσζε, φηη ην άγρνο είλαη ειεγρφκελν θαη φηη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ςπρηθή 

θνχξαζε. Καη απηέο νη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ κε ηα βηβιηνγξαθηθά 

θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ην άγρνο πξνθαιεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, κπνξεί λα θαηαζηεί ρξφλην, ζπλήζσο 
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φκσο είλαη παξνδηθφ θαη ειεγρφκελν. Παξφια απηά ππήξμε, σο κεηνςεθία, θαη ε 

άπνςε φηη ην άγρνο θαη ε εμνπζέλσζε είλαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθέξζεθε θαη ε ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, φπσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν θαη ελ ειηθία. χκθσλα κε απηέο 

ηηο απφςεηο, νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο ζηελ εμνπζέλσζε απφ ηελ 

εξγαζία, πνπ ζπκθσλεί κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί (Κάληαο 1996), θαζψο 

θαηαπνλνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη ηαπηφρξνλα 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο. χκθσλα θαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, απφ ηνπο 14 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ λνηψζεη αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, νη 12 ήηαλ γπλαίθεο θαη 

κφιηο 2 άλδξεο. Δπίζεο εηπψζεθε φηη φζν πην ειηθησκέλνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ή 

φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ, ηφζν πην έληνλα θαη πην ζπρλά 

αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο βηψλεη, άπνςε πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία (Cherniss 1993), απφ ηα απμεκέλα επίπεδα εμνπζέλσζεο πνπ 

αηζζάλνληαη θαη νη λένη, πξνησδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί, εμαηηίαο ηεο καηαίσζεο 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, δειαδή ηεο αληζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ απμεκέλσλ πξνζδνθηψλ 

πνπ είραλ φηαλ κπήθαλ ζην επάγγεικα, κε ηα ρακειά επηηεχγκαηα πνπ ζηελ πξάμε 

ηειηθά επηηπγράλνπλ ζηελ πνξεία ή ίζσο θαη απφ ιαλζαζκέλε επηινγή επαγγέικαηνο. 

Σέινο, φηη νη έγγακνη κε ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο, είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην νπνίν δελ ζπκθσλεί κε ηηο γλσζηέο έξεπλεο 

(Maslach, Jackson & Leiter 1996), θαζψο εθείλεο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν 

επάισηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηνπο δηαδεπγκέλνπο θαη θπξίσο ηνπο 

άγακνπο, θαζψο έρνπλ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

θαίλεηαη λα παίδεη αλαζρεηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Μάιινλ απηή ε 

άπνςε πξνέθπςε απφ ηελ κνλνζήκαληε ζχλδεζε ηελ εμνπζέλσζεο κε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, ζρεηίδνληαο ηελ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο έηζη κπνξεί λα 

εξκελεπζεί, αλαινγηδφκελνη ηηο απμεκέλεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ έγγακσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μνηάδεη, λα κπνξεί κία δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηδεηλψλεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη άξα δηνγθψζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ 

ζε εμνπζέλσζε, λα αληηζηαζκίδεη ηηο ζεηηθέο  ζπλέπεηεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζηήξημήο 

θαη πηζαλψλ λα ηηο ππεξθεξλάεη.  

ην θνκκάηη ηεο επίδξαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη απαληήζεηο ζπλάδνπλ κε ηα ςπρνινγηθά, ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά 

αιιά θαη κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά επξήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 
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εμνπζέλσζε. Ζ επηξξνή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμνπζέλσζεο ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε 

θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ βηψλεη, πξνθαιεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

αηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, φπσο εθλεπξηζκφ, επηζεηηθφηεηα, θαηαπίεζε, 

απνγνήηεπζε, πηθξία, ζιίςε, ζπκφ, νξγή, αγαλάθηεζε, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

θαηάπησζε, καηαίσζε, απνκφλσζε, εμάληιεζε ππνκνλήο, αιιά θπξίσο νδεγεί ζε 

κειαγρνιία θαη θαηάζιηςε θαη πξνθαιεί άξλεζε ζε απηνχο πνπ ηελ βηψλνπλ, λα 

πξνζέιζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, έσο θαη παξαίηεζε απφ απηήλ θαη ηειηθά απαληάηαη 

θαη ζε άιιεο αθξαίεο γεληθά κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά πξνβιήκαηα πγείαο. 

ην πξνζσπηθφ κέξνο, ησλ αηζζεκάησλ πνπ νη ίδηνη έρνπλ λνηψζεη ζρεηηθά κε 

ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νη πεξηζζφηεξνη, ζρεδφλ ηα 3/4 (14 

εθπαηδεπηηθνί), απφ ηνπο εξσηψκελνπο, έρνπλ λνηψζεη ζπρλά ή αξαηά ζην παξειζφλ, 

ή λνηψζνπλ θαη ηψξα ή αθφκε θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, αηζζήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ 

κε εθείλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμνπζέλσζε. ε αληίζεζε κε απηνχο, ππήξμαλ θαη 

αξθεηνί, ζρεδφλ ην 1/4 (6 εθπαηδεπηηθνί), πνπ έλνησζαλ ζε κηθξφ βαζκφ ή θαη 

θαζφινπ αηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ην νπνίν ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξαλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο αγάπεο πνπ λνηψζνπλ γηα ην επάγγεικά 

ηνπο, θαζψο επέιεμαλ ην θαηάιιειν γηα απηνχο, εθείλν πνπ ηνπο ηαίξηαδε, γεγνλφο 

πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη κηα αζπίδα πξνζηαζία  ζε αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο. 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη επεξεάδνπλ θαη ηειηθά κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ππνζηήξημαλ φηη αθνξνχλ ζηνηρεία 

πξνζσπηθά, εζσηεξηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, κε ηελ ειηθία ηνπ, κε ην θχιν, κε ηα αηνκηθά ηνπ 

πξνβιήκαηα, κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ θαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εξγαζηαθή εκπεηξία. Σφληζαλ φκσο θαη παξάγνληεο έμσ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο 

νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνπο καζεηέο ηνπο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηελ 

δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα πνπ λνηψζνπλ, ηελ επηδείλσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηηο πνιιέο επζχλεο ηηο νπνίεο επηθνξηίδνληαη, κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, κε ηνλ απμεκέλν ρξφλν εξγαζίαο, κε ηηο πνιιέο 

κεηαθηλήζεηο ζε ζρνιεία, κε ηελ κνλνηνλία, κε ηελ καηαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, 

αιιά θαη κε ηελ ειιηπή  αλαγλψξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηνπ ξφινπ ηνπο 

θαη ηεο αμίαο ηνπο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ινη 
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απηνί νη παξάγνληεο, επηδξνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ν 

θαζέλαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ψζηε λα εκθαληζηνχλ 

αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, αλαθέξνληαη ζε δηεζλείο θαη εγρψξηεο έξεπλεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ηνπο 

επηθνξηίδνπλ κε αηζζήκαηα κεγάιεο έληαζεο, απνζπψληαο ηνπο, αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ επεξεαζκνχ ηνπο, απφ ην  εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, εγθπκνλψληαο  θηλδχλνπο 

γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, θαη θαη' επέθηαζε γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη κε δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ παηδεία. 

Εεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο απφ απηήλ πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξε, πξνο ηελ ιηγφηεξε ζεκαληηθή, 

ψζηε λα αλαγλσξίζνπκε ηηο θπξηφηεξεο θαη λα εληνπίζνπκε εθείλεο, ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα απνδνζεί πςειφο βαζκφο επζχλεο, ζην επίπεδν ηεο πξφθιεζεο αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. Ζ ηεξάξρεζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο, έρεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ηνλ πξψην ζε ζεκαζία έσο ηνλ 

έβδνκν πνπ θάπνηνη αλέθεξαλ. 

Αλ αξρηθά επηιέμνπκε ηνπο πξψηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηηο εθηά ζέζεηο, κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα αλαθνξάο 

ηνπο, ζα είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: Χο πξψην ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληα, 

ραξαθηήξηζαλ ηελ ζρέζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, δεχηεξν παξάγνληα ζεσξνχλ ηελ ζρέζε θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηξίηνο ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, πηζηεχνπλ φηη είλαη νη 

νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηζνβαζκνχλ ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ αλαθέξεηαη μαλά, ζηελ πέκπηε ζέζε 

ηνλίδεηαη ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ζηελ έθηε ζέζε ηνπνζέηεζαλ 7 ηζναλαθεξζέληεο  

παξάγνληεο (ε ζρέζε κε καζεηέο, κε γνλείο, κε δηνίθεζε, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη 

πνιιέο κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αχμεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ε θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ) θαη ζηελ έβδνκε, άιινη 3 πνπ είραλ ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα αλαθνξάο (κε κία αλαθνξά ν θαζέλαο, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, κε ηνπο 

καζεηέο θαη ην πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ). Αμηνζεκείσην είλαη, φηη νη 

παξάγνληεο, ζρέζε κε γνλείο θαη ζρέζε κε  καζεηέο, αλαθέξνληαη θαη ζηνπο εθηά 

θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο παξάγνληεο, αιιά φρη ζε φιεο σο πξψηε επηινγή, φπσο 

ηνλίδνληαη θαη νη ζρέζεηο κε ηελ δηεχζπλζε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά κε ιηγφηεξεο 

αλαθνξέο. Αλ νη ζρέζεηο απηέο, εληαρζνχλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 
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κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε, φηη παξφιν πνπ ε θξίζε 

ηαιαλίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζα ρξφληα, πξνθαιψληαο ηφζν ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηηο μεπεξλνχλ, είλαη ζεκαληηθφηεξεο θαη 

απνηεινχλ κεγάιν βαξίδην γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. πλεπψο ην επαγγεικαηηθφ θιίκα θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απνηεινχλ βαξφκεηξν γηα ηελ 

ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δεκηνπξγνχλ αλαρψκαηα 

ζηα αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα ηα ειέγμεη.   

Έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζέκα ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, είλαη ε απμεκέλε δηείζδπζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καζεηψλ άιισλ εζληθνηήησλ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πνπ δέρζεθε ε ρψξα θαη ε επηπξφζζεηε εκθάληζε φιν θαη 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηθαλφηεηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη απμάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα εμεηδηθεπκέλεο  

γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. 

Έηζη κεγαιψλνπλ ππέξκεηξα νη απαηηήζεηο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλνληαη, πνπ απφ 

κφλν ηνπ απμάλεη θαη ηα επίπεδα εκθάληζεο αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο θαζψο ν 

εθπαηδεπηηθφο λνηψζεη αλήκπνξνο λα αληαπεμέιζεη ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε πεξηζζφηεξεο 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Υαηδερξήζηνπ, 2004).  

ηελ ζπλέρεηα, επηθεληξσζήθακε ζηνλ εληνπηζκφ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

δηαλχνπκε, θαη ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη απηά ηα δχν 

ζπλδένληαη θαη φηη ε θξίζε επηδξά θαη νδεγεί  ζε αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, φπσο θαη 

ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε θξίζε ζε εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, αθνχ εθηφο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ κηα 

ζεηξά απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ θαηάξηηζε νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνθαιεί πξφζζεην 

ζηξεο θαη άγρνο. Άμηα ζρνιηαζκνχ, απνηειεί ε άπνςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ δελ 

ζεσξεί φηη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηειεί ζπλέπεηα 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ψζηε λα ηνπο νδεγεί ζε εμνπζέλσζε, θαζψο εθηηκνχλ 
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πεξηζζφηεξν ηελ κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη κέλνπλ ζε απηφ. Ζ ζθέςε απηή 

κελ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, αιιά ζπκθσλεί κε απφςεηο εξεπλεηψλ πνπ αλαθέξνπλ 

φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί ην επάγγεικά ηνπ ιεηηνχξγεκα θαη δελ πξνβάιιεη σο 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα απηφ, ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Απηφ δξα αλαζρεηηθά θαη 

αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί απνξξνθνχλ ηνπο θξαδαζκνχο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

πξνζαξκνδφκελνη ζ' απηέο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά απφ απηέο. 

χκθσλα κε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Ο.E.C.D., 2013a), ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί ηνλ ηνκέα πνπ ππέζηε ηηο ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη 

νπνίεο είλαη πνιιέο θαη αιιειέλδεηεο. Αξθεηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

δηάζηαζε. Έηζη ε πνιηηεία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο θαη λα 

κεηψζεη ηηο δαπάλεο, δελ αξθέζηεθε ζε θαζαξά νηθνλνκηθήο θχζεσο παξεκβάζεηο, 

αιιά πξνρψξεζε θαη ζε αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ψζηε λα απμεζεί ην 

ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, ε θξίζε πξνθάιεζε ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έσο θαη 

40%, ηελ αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ αλά ηκήκα, ηελ αχμεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

ηελ κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

ππνρξέσζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ λα κεηαθηλνχληαη ζε πνιιά ζρνιεία γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο, θαη ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

εκαληηθέο φκσο είλαη θαη νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, φπσο 

ε αιιαγή ζηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηα θάησ, νη ζεζκηθέο 

αιιαγέο ζην ζρνιείν, ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ κε  ζπλέπεηεο ζηελ 

πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε  ηηκσξεηηθφ 

ραξαθηήξα ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, αιιά θαη ζηελ παξακνλή  ηνπο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ ζπλνδεχεη ηελ θαηάξγεζε ή 

ζπγρψλεπζε πνιιψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο, απμάλνπλ ην 

εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ απφ ηελ έξεπλα, αλαδεηθλχεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ 

ππεχζπλε ηελ πνιηηεία γηα ηνλ αηθληδηαζηηθφ θαη βίαην ηξφπν πνπ επηβιήζεθαλ νη 

αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ηηο αλαηξνπέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηθέξνληαο ηξαχκαηα, 

απνπξνζαλαηνιηζκνχο, ζπγρχζεηο θαη θπξίσο ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ζηεξψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειπίδα θαη ην φξακα απφ 
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ηελ ειιεληθή παηδεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξνχλ φηη ε κείσζε ησλ κηζζψλ επηηείλεη 

ηα αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο θαη αλάγθαζε εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηνχλ δεχηεξε 

δνπιεηά γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, νδήγεζε αξθεηά δεπγάξηα ζε 

δηαδχγην θαη νηθνγέλεηεο ζε δηάιπζε, φηη ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ νδήγεζε 

ζε κείσζε πξνζιήςεσλ θαη αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ σο 

αλαπιεξσηέο, ζηελ αλεξγία, φηη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 20 % κέζα ζε 8 ρξφληα νδήγεζε ζε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη επηβάξπλε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθαιψληαο έλα γεληθεπκέλν θιίκα 

απνγνήηεπζεο. Δπίζεο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη  επηπφιαηε, πξφρεηξε 

θαη ρσξίο φξακα, ηνλίδεηαη ε αίζζεζε αδπλακίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξέκβνπλ 

ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη γηα απηνχο ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηελ δηθή ηνπο 

άπνςε, θαζψο ε πνιηηεία επηβάιεη ηηο απνθάζεηο βηαζηηθά θαη επηπφιαηα, 

πξνθαιψληαο αηζζήκαηα λεπξηθφηεηαο, αλαζθάιεηαο, αβεβαηφηεηαο θαη πνιιέο 

θνξέο θφβνπ. 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηεξάξρεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζεκαληηθφηεξεο ζεσξήζεθαλ ε ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη ε κείσζε πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε ζηηο απνιαβέο 

ηνπο. Γεχηεξε ζε ζεκαληηθφηεηα ζπλέπεηα, ραξαθηεξίδνπλ επίζεο ηελ κείσζε ησλ 

απνιαβψλ ηνπο, ηξίηε αλαθέξνπλ ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, σο 

ηέηαξηε ηελ κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη πέκπηε ηελ κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε πνιιά ζρνιεία. Φαίλεηαη φηη ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη ε ειάηησζε ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπο, είλαη νη ζπλέπεηεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαη ηνπο αγρψλνπλ 

πεξηζζφηεξν  θαηαβάιινληαο ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη ηνπο γελλνχλ 

αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη ελ ηέιεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Hughes, 2001). Άξα είλαη αλαπφθεπθηή 

έσο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη γηα εχξεζε ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ. Έηζη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηξηαζηεί, λα αλαζρεζεί, λα εμαιεηθζεί, αιιά θπξίσο λα 

πξνιεθζεί ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρηεθαλ κέζσ ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθέξνπλ αξρηθά, φηη ε ιχζε 

ζην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη δχζθνιε θαη ζχλζεηε ππφζεζε, 
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θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε πνιππαξαγνληηθφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη νη αλαθνξέο έρνπλ ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, άξα κπνξνχκε λα ηνπο θαηαηάμνπκε ζε πξνζσπηθφ θαη ζε 

εμσαηνκηθφ επίπεδν παξεκβάζεσλ. ην επίπεδν ησλ παξεκβάζεσλ κε επίθεληξν ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ άπηνληαη ζε απηφλ, αλαγλσξίδεηαη 

φηη ε ιχζε απνηειεί πξνζσπηθή ππφζεζε  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη αλαγθαίν λα 

αλαδεηήζεη αηνκηθέο δηεμφδνπο νη νπνίεο λα ηνλ ηθαλνπνηνχλ θαη λα ηνλ 

απνθνξηίδνπλ. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα θαηνξζψλεη λα απνκνλψλεη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ πξνβιήκαηα, λα ελδπλακψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη λα επηδηψθεη ηελ ζχζθημε 

θαη ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηνπ ζπλαδέιθνπο θαη ηελ 

δηνίθεζε. Αθφκε θαη ε αλαθνξά ή ε ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηνλ θνηλσληθφ, 

νηθνγελεηαθφ ή θαη ηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απνζπκπίεζεο ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εθηφλσζεο ηνπ θνξηηζκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φπσο θαη ε άζιεζε, έλαο πεξίπαηνο ζηελ θχζε θ.α., φπσο 

ππνζηεξίδνπλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο (Constable & Russel, 1986∙ Cottington & House, 

1987). 

ηηο παξεκβάζεηο πνπ άπηνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηείαο, επίζεο ε αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ 

ηελ πνιηηεία κε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ηνπ θχξνπο, ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο ζηαζεξνπνίεζεο θαη απνζπκθφξεζεο ησλ ζηξεζαξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ε ελεκέξσζε ηνπο κε νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη 

ζηνρεπκέλεο επηκνξθψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαθηηθέο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ θαηλνκέλσλ ηνπ ζηξεο, ηνπ άγρνπο θαη ηεο εμνπζέλσζεο, αιιά θαη 

θξίζεσλ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Απνθφξηηζε φισλ ησλ κεξψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, δηεχζπλζε), επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδξνκψλ εθπαηδεπηηθήο θχζεσο ή ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηα 

νπνία ν ελαζρνινχκελνο εθπαηδεπηηθφο θαη νη εκπιεθφκελνη καζεηέο βξίζθνπλ 

πξφζζεηεο δηεμφδνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα επηζεκάλσ ηηο απφςεηο θάπνησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ δείγκαηνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ''αγάπε γηα ην επάγγεικα''. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αγαπνχλ ην επάγγεικά ηνπο, γηαηί είλαη εθείλν πνπ ηνπο ηαηξηάδεη 
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θαη έθαλαλ ζσζηή επηινγή, γλσξίδνληαο απφ λσξίο απηήλ ηνπο ηελ επηζπκία, ζεσξνχλ 

φηη είλαη ζσξαθηζκέλνη απέλαληη ζε αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο απφ ηελ εξγαζία, θαη 

αληίζεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο ε εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία απνηειεί επραξίζηεζε γηα 

απηνχο, ζε βαζκφ πνπ φηαλ ηελ βηψλνπλ μερλνχλ ή παξακεξίδνπλ ηα πξνζσπηθά θαη 

άιια πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Γηα απηνχο ε είζνδνο ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί έλα είδνο ςπρνζεξαπείαο. Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθή απνηειεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ «ζσζηνχ» 

επαγγέικαηνο, εθείλνπ πνπ ζνπ ηαηξηάδεη ην νπνίν απφ κφλν ηνπ ζε ζσξαθίδεη θαη 

ζνπ εμαζθαιίδεη κηθξφηεξε έθζεζε ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δξα αλαζρεηηθά 

ζηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ αθφκε πξηλ θαλ γελλεζνχλ. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθφο θαη φρη ηππηθφο, έηζη ψζηε ε επηηπρήο 

θαζνδήγεζε ελφο καζεηή ζην θαηάιιειν επάγγεικα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη πνπ ζα ην 

αγαπήζεη, ζα απνδψζεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν  έλα ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά πγηή 

πνιίηε, πξνζηαηεπκέλν θαη ζσξαθηζκέλν απέλαληη ζε ελδερφκελα θαηλφκελα 

εμνπζέλσζεο. 

ε φηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίιπζε ησλ θαηλνκέλσλ επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο, νη απφςεηο ήηαλ πνηθίιεο. Θα 

κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηηο παξεκβάζεηο κε ηηο νπνίεο ην θξάηνο, ε πνιηηεία, νη 

δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο, αθφκε θαη ε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απνζπκπίεζε ησλ θνξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηέο πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη απαηηνχλ ρξεκαηηθή ελίζρπζε θαη ζε απηέο πνπ δελ έρνπλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία επηζεκάλζεθαλ κέηξα φπσο, ε αλαγθαηφηεηα γηα αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία θαη ζπλαθφινπζα ε αλάγθε γηα αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάγθε γηα πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεσλ θαη κείσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ησλ νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο θαη γηα βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, φπσο θαη ε αλάγθε γηα ηελ ζπγθξφηεζε νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Άξα, θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα 

δηνξζψζεη ηηο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο. 

Να ηνλίζνπκε εδψ ηελ απζφξκεηε απάληεζε πνπ δφζεθε απφ πνιινχο εξσηψκελνπο 

ζηελ αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, πνπ ήηαλ φηη απιά ζα πξέπεη ην θξάηνο λα 
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απνζχξεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί θαη φια λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξσηηλή 

θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην νπνίν φκσο είλαη πξαθηηθά αλέθηθην.  

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ φηη ην πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί θαη ζε άιινπ είδνπο παξεκβάζεηο πνπ άπηνληαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

βνχιεζε, κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ δελ παχνπλ φκσο λα έρνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζεκαζία θαη ίζσο ε εθαξκνγή ηνπο λα νδεγνχζε  ζηελ ιχζε 

πνιιψλ πξνβιεκάησλ, κε κηθξφηεξεο ζπζίεο. Τπάξρεη δπζθνξία γηα ηελ 

παξαγθψληζε πνπ πθίζηαληαη ν θιάδνο ηνπο θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα εηζαθνχνληαη νη απφςεηο ηνπο. Ζ 

ζηειέρσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ κε θαηαξηηζκέλνπο ςπρνιφγνπο θαη 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, κε θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα αλαιάβνπλ  

ζπκβνπιεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηαπηφρξνλα  λα είλαη ελεξγφηεξε ε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ 

θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηνπο, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ειάηησζε πξφθιεζεο 

αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα απηνχο, λα αλαγλσξίδεηαη 

ην θχξνο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, λα πεξηβάιιεηαη κε 

εκπηζηνζχλε ην έξγν ηνπ, λα απνιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαμίσζε πνπ ηνπ 

αξκφδεη απφ ηελ πνιηηεία, ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ 

θνηλσλία θαη λα αηζζάλεηαη ζεκαληηθφο, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ινηπφλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ απφδνζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ παηδεία ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ ηεο αξκφδεη, κε ηαπηφρξνλε πξνζερηηθή νξγάλσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ λα βαζίδεηαη ζε φξακα γηα ηελ παηδεία θαη ην κέιινλ 

ηεο ρψξαο, απνθεχγνληαο ηηο πξνεγνχκελεο πξφρεηξεο θαη επηπφιαηεο, φπσο θάλεθε, 

έσο ηψξα επηινγέο.  Καη ηειεπηαίν, αιιά φρη αζήκαλην, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα χπαξμε 

κηαο ζηαζεξήο δηαρξνληθήο θαη εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία πνπ ζα εθπνξεχεηαη 

απφ έλα καθξφπλνν φξακα, ζην νπνίν ζα παξαζχξεηαη αηζζαλφκελνο ζσξαθηζκέλνο, 

αζθαιήο θαη πξνζηαηεπκέλνο, πγηήο θαη δπλαηφο ν κνριφο ηεο εθπαίδεπζεο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο, κεηψλνληαο ηελ έθζεζε ζε αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο θαη 

εμάληιεζεο. 

Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζρφιηα θαη ηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ 

θαηέζεζαλ νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο 

επηπιένλ πξνηάζεσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ζπκπιεξψλνπλ ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ή 

ζεκάησλ πνπ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπλ. 
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εκαληηθφ ζεσξήζεθε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ αλήθεη ζηελ εηδηθφηεηα 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ε αθαίξεζε ηνπ πξνλνκίνπ πνπ είραλ, ζρεηηθά κε ηελ κείσζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ σο ππεχζπλνη ησλ εξγαζηεξίσλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, 

νδεγψληαο ην εξγαζηήξην ζε καξαζκφ. Απφ θάπνηνλ άιιν ηνλίζηεθε φηη ζα πξέπεη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα απνδεζκεπζνχλ απφ εξγαζίεο έμσ απφ ην θαζαξφ εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, αλαιακβάλνληαο ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα ειαηησζνχλ νη πηέζεηο πνπ αηζζάλνληαη 

θαη άξα λα κεησζνχλ θαη νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ. 

Αλαθέξζεθε ε αλάγθε γηα ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αληηδξάζεηο 

πξνο ηα αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη, φηη ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο, αιιά θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ καο ζηφρσλ σο άλζξσπνη, ζέηνληαο νξζφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ δσή 

καο, επίζεο ε αλαγθαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ θχξνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη φηη ε ζεηηθή ζθέςε θαη ε αηζηνδνμία, απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θαιήο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε 

ηζνξξνπίαο ζε θάζε άλζξσπν θαη φρη κφλν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σειεπηαία 

επηζεκάλζεθε φηη ε θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απνηειεί βάζε γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ, φπσο 

θαη φηη ε αλάγθε γηα αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη επηβεβιεκέλε, 

καδί κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο ζηελ 

ρψξα καο. 
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7. ρνιηαζκόο 

Ζ παξνχζα έξεπλα θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε βαζκφ πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ παιηφηεξεο έξεπλεο, νη νπνίεο είραλ θαηαιήμεη ζε πνιχ κηθξά 

πνζνζηά έθζεζεο ηνπ έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ζε ηέηνηα θαηλφκελα, κάιηζηα πνιχ 

κηθξφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, αλ θαη ην δείγκα 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ κεγάιν. Δδψ ην πνζνζηφ πνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο εμνπζελσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη 70% (νη 14 ζηνπο 

20 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο), πνπ απφ κφλν ηνπ είλαη έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ. Δλψ γηα ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ε εξκελεία πνπ είρε δνζεί, αλέθεξε φηη 

ηα ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ νθείινληαλ ζηνπο 

ηζρπξνχο νηθνγελεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο δεζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, σο απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο καο, νη νπνίνη 

ελδπλακψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δξνπλ αλαζρεηηθά ζε θαηλφκελα εμνπζέλσζεο, 

ηψξα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πθίζηαηαη γηα έλαηε ρξνληά θαη παξαηείλεηαη, θαίλεηαη 

φηη νη αληνρέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνγέλεηαο έρνπλ δηαξξαγεί, κε πξνθαλή 

απνηειέζκαηα πνπ είλαη πιένλ νξαηά θαη έληνλα.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην ζηξεο, ην άγρνο θαη ηελ εμνπζέλσζε, αλαγλσξίδνληαο φηη ηα 

αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο πεγάδνπλ απφ ην άγρνο φηαλ είλαη παξαηεηακέλν ρξνληθά 

θαη πνιηνξθεί ζπζηεκαηηθά ηνλ εξγαδφκελν. Πξνθαιεί πνιιά θαη πνιπεπίπεδα 

ζπκπηψκαηα, θαη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο κειαγρνιίαο, θαηάζιηςεο, άξλεζεο γηα εξγαζία θαη ίζσο 

ηειηθά παξαίηεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Οη παξάγνληεο πνπ ην ηξνθνδνηνχλ είλαη 

πάξα πνιινί κε ζεκαληηθφηεξνπο, ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ηνπο καζεηέο, ηελ δηεχζπλζε, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, 

δειαδή παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο. 

Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ηνπ έιιελα εθπαηδεπηηθνχ, πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ην θιίκα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, παξακεξίδνληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζεσξείηαη φηη ελδπλακψλεη ηα αηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη επεξεάδεη πιένλ ζε έληνλν βαζκφ, εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη 
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καζεηέο, έρνληαο πξνθαιέζεη πνηθίιεο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζπλέπεηεο, κε ηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε θαη' εμνρήλ νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κφλν 

ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, 

παξακεξίδνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηνλ κεηαρεηξίδνληαη σο έλα άςπρν φλ, 

πνπ ράλεηαη ζηελ εμνπζία ησλ αξηζκψλ. Παξφια απηά ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πνιπδαίδαιν θαη πνιππαξαγνληηθφ κε πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, ρσξίο λα είλαη γλσζηφο ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο πνπ ζπκκεηέρεη 

θάζε παξάγνληαο ζε απηφ.  ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, βξίζθνληαη, πξψηα ε 

επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα, ζηελ δεχηεξε ζέζε, ε κείσζε πνπ 

ππέζηεζαλ ζηηο απνδνρέο ηνπο θαη ζηελ ηξίηε, ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ. Απηέο νη απαληήζεηο δφζεθαλ κε απζηεξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ θξίζε. πλνιηθά, νη νηθνλνκηθέο επεκβάζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηα 

αηζζήκαηα εμνπζέλσζεο, φκσο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηνλ έιιελα 

εθπαηδεπηηθνχ, θαίλεηαη ζπλνιηθά  λα ππεξηζρχεη. 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμνπζέλσζεο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζρεδφλ κφλνο ηνπ. Θα πξέπεη λα ελδπλακψζεη θαη λα εληζρχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θαη λα εληνπίζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνζσπηθά ηνλ απνθνξηίδνπλ θαη ηνλ εξεκνχλ. Χο 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηεο πνιηηείαο, ζα αλαγλσξηδφηαλ κηα ζηαζεξή εζηθή θαη 

πξαθηηθή ζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φκσο ζε νπζηαζηηθφηεξν θαη βαζχηεξν 

επίπεδν, ε πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαγλσξίδεη ην δχζθνιν έξγν πνπ 

επσκίδεηαη θαζεκεξηλά ν εθπαηδεπηηθφο, πνπ ζπλερίδεη λα επηηειεί, θαηά ην δπλαηφλ 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ιεηηνχξγεκα, θαη φρη λα ηνλ απαμηψλεη, δείρλνληαο φηη 

ζπκκεξίδεηαη ηηο βνιέο πνπ δέρεηαη ηειεπηαία, φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαη απφ έλα 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Δπηδηψθεη, αλ φρη απαηηεί, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε, 

απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ην θξάηνο. 
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8. Δπίινγνο 

Έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα, απφ ηελ κέξα πνπ μεθίλεζε ε θξίζε θαη φινη ηελ 

έρνπκε βηψζεη έρνληαο πεξάζεη δχζθνια ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη πιήμεη φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, φρη κφλν ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, αιιά θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο θαη θπζηθά 

δελ άθεζε απ' έμσ ηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπλέπεηεο θαίλνληαη θαζεκεξηλά 

παξαηεξψληαο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο λα κεηψλνληαη, άηνκα λα κέλνπλ επί κήλεο 

απιήξσηα ή ρσξίο δνπιεηά, επηρεηξήζεηο λα θιείλνπλ, πνιινχο έιιελεο λα επηιέγνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη δπζηπρψο ηηο πξνβιέςεηο πνπ δείρλνπλ ρξνληθή 

επηκήθπλζε ηεο θξίζεο θαη ζην 2018. Απφξξνηα ηεο θξίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα 

ηεο δηαΝΔΟζηο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο 

Ηαηξηθήο, είλαη φηη ε Διιάδα ζπξξηθλψλεηαη. Ο πιεζπζκφο κεηψλεηαη ζηαζεξά απφ ην 

2010 απφ ηε κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαλάζηεπζε, κε άγλσζηεο 

γηα ηελ ρψξα ζπλέπεηεο. Αηηία, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ ζηνηρεηψδε 

επηβίσζε, πνπ νδεγεί ηνπο λένπο ζηελ αλαβνιή δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο θαη θαη' 

επέθηαζε ζηελ κείσζε ησλ γελλήζεσλ αιιά θαη ζηελ αλαγθαζηηθή πνιιέο θνξέο 

εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο θαη ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπο ζε άιιεο πην εχξσζηεο ρψξεο γηα 

λα ρηίζνπλ ην κέιινλ ηνπο.   

Σελ ίδηα ζηηγκή, απμήζεθαλ ηα ρξφληα λνζήκαηα, ε θαηάζιηςε ρηχπεζε ηελ 

πφξηα ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, απμήζεθε ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ θαη 

αληηςπρσζηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη φια απηά ζπλάδνπλ κε ηελ έμαξζε ησλ 

θαηλνκέλσλ εμάληιεζεο θαη ςπρνζσκαηηθήο εμνπζέλσζεο, είηε ζηελ ηδησηηθή δσή, 

είηε ζηελ εξγαζία. Έρνπλ επεξεαζηεί φινη νη πνιίηεο, θαη φιεο νη επαγγεικαηηθέο  

θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεδέ εμαηξνπκέλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ια 

απηά, καδί κε κία πξνζερηηθφηεξε καηηά ζηα πξάγκαηα θάλνπλ εκθαλέο, φηη νη 

ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε θαη επψαζε αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο, είλαη απφιπηα 

επλντθέο, αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηνλ πνιχπινθν θαη εμνλησηηθφ ξπζκφ πνπ έρεη 

επηιέμεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηελ απξφζσπε φςε ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ηελ ππνθξηζία θαη ηελ θαρππνςία πνπ δηέπνληαη νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα αλαρψκαηα πνπ 

ζπλαληά ν εθπαηδεπηηθφο ζε κηα ζχγρξνλε ηάμε, απφ ηελ αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά 

ηκήκα, ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ δάζθαινπ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

ξφινπ  θαη ηνπ θχξνπο ηνπ, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη αλαγλψξηζεο ζην έξγν ηνπ 
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απφ ηνπο θνξείο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, έσο ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ηεο ηάμεο ζε έλα πάδι αλζξψπηλσλ ππνζηάζεσλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη μερσξηζηέο 

απαηηήζεηο ε θαζεκία, θαη αλακθηζβήηεηα απφ ην ππθλφ πέπιν ηεο πνιπεπίπεδεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο θξίζεο πνπ ηνλ πεξηνξίδεη θαη ηνπ επηηξέπεη λα βιέπεη κηα ζνιή 

εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίλαη ινηπφλ αληηιεπηφ, πφζν επηηαθηηθή είλαη ε 

αλάγθε ζσξάθηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ππφζηαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ δάζθαινπ απφ 

φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ ειινρεχνπλ ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 

ηαξαθνπλνχλ αζηακάηεηα ηελ δηαλνεηηθή θαη ςπρνζσκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία. 

Αλ ζπκεζνχκε ηνλ Πιάησλα, πνπ έιεγε, «Γελ μέξσ θάηη άιιν, γηα ην νπνίν θάζε 

άλζξσπνο ζα έπξεπε λα λνηάδεηαη ηόζν πνιύ όζν γηα ην πώο ζα γίλνπλ ηα παηδηά ηνπ 

άλζξσπνη θαιύηεξνη από απηόλ θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ», θαη ηνλ  Αξηζηνηέιε πνπ 

ππνζηήξηδε φηη νη ηχρεο ησλ θξαηψλ εμαξηψληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Παηδεία 

ησλ λέσλ, ζα αληηιεθζνχκε ηελ δηαρξνληθή αμία ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα κία πνιηηεία, άξα θαη εθείλσλ πνπ είλαη  ππεχζπλνη γηα λα δηαπνηίζνπλ ηνπο λένπο 

κε αξρέο, αμίεο, ηδαληθά, λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη λα πινπνηήζνπλ ηα 

επηδησθφκελα νξάκαηα, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

(Δξσηεκαηνιφγην ζπλέληεπμεο) 
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ΠΡΟΦΗΛ - ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ 

1. Φχιιν; 

2. Ζιηθία; 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε-Παηδηά; 

4. Υψξα θαηαγσγήο; 

5. Δηδηθφηεηα;  

6. Δπηπιένλ ζπνπδέο; 

7. Έηε ππεξεζίαο; 

8. Πφζα έηε εξγάδεζηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν; 

9. Δίζηε επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν; Γηαηί; 

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

10. Ση είλαη εμνπζέλσζε γηα ζαο; Πηζηεχεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ην άγρνο; Ξέξεηαη ηη 

είλαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

11. Δζείο έρεηε λνηψζεη άγρνο ή εμνπζέλσζε ζηα ρξφληα πνπ εξγάδεζηε; αο ζπλέβε 

αξθεηέο θνξέο; Πσο αθξηβψο αηζζαλζήθαηε; 

12. Πνηνί παξάγνληεο πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε;(καζεηέο,  γνλείο, ζπλάδειθνη, δηνίθεζε, θιίκα άιιν) 

13. Με πνηφλ ηξφπν λνκίδεηαη φηη επεξεάδεη ν θάζε παξάγνληαο; 

14. Αλ ηνπο θαηαηάζζαηε απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνο ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, κε 

πνηά ζεηξά ζα ηνπο βάδαηε;  

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

15. αο έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε; Με πνηφλ ηξφπν; 

16. Πηζηεχεηαη φηη ε θξίζε έρεη επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο; 
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17. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πνπ επεξεάδνπλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε; Πνηέο είλαη απηέο; 

18. Πνηέο ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξεο; Γηαηί; 

ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΟΠΗΖ - ΤΜΒΟΛΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

19. Πηζηεχεηαη, φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; Πσο; 

20. Μπνξεί λα ζπκβάιεη ην θξάηνο; Πσο; 

21. Ση άιιν ζα ζέιαηε λα πξνηείλεηε; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

(Δλδεηθηηθή ζπλέληεπμε) 
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ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

1 Δξεπλεηήο (Δ): Πείηε κνπ ην θύιιν ζαο. 

πλεληεπμηαδόκελνο (): Γπλαίθα. 

2 Δ: Σελ ειηθία ζαο; 

: 45 ρξνλψλ. 

3 Δ: Ζ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε, παηδηά; 

: Έγγακε κε 3 παηδηά. 

4 Δ: Υψξα θαηαγσγήο; Διιελίδα; 

: Ναη. 

5 Δ: Δηδηθφηεηα; 

: ΠΔ 05 γαιιηθψλ. 

6 Δ: Δπηπιένλ ζπνπδέο; 

: ρη, είκαη ελ κέζσ κεηαπηπρηαθνχ. 

7 Δ: Έηε ππεξεζίαο; 

: 15 ρξφληα ζην δεκφζην θαη 7-8 ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζην θξνληηζηήξην. 

8 Δ: ην ζρνιείν πνπ είζηε ηψξα; 

: Φέηνο είλαη ε ηξίηε ρξνληά, δίρσο νξγαληθή, αιιά κε ηνπνζέηεζε. 

9 Δ: ηα ρξφληα πνπ είζαη ζε απηφ ην ζρνιείν θαη γηα ηηο ψξεο πνπ βξίζθεζαη εδψ, 

γηαηί, δελ έρεηο πιήξεο σξάξην εδψ, είζαη επραξηζηεκέλε κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ην θιίκα ζην ζρνιείν; 

: Ννκίδσ φηη είλαη έλα απφ ηα θαιά ζρνιεία απφ ηα νπνία έρσ πεξάζεη, ην 

θιίκα ζηνλ ζχιινγν είλαη επράξηζην, θηιηθφ. Σν γεγνλφο φηη πεγαίλσ θαη ζε 

άιια ζρνιεία, κε θξαηάεη ζε απφζηαζε, έηζη πξνζηαηεχνκαη απφ δηάθνξεο 

πξνζηξηβέο πνπ ζα ζπλέβαηλαλ αλ ήκνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπνζεηεκέλε ζε έλα 

ζρνιείν. 

Α.    Άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ έλλνηα ''εμνπζέλσζε από ηελ 

εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

10 Δ:Ση είλαη εμνπζέλσζε γηα εζέλα, ηη ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχο απηήλ ηε 

ιέμε; πλδέεηαη κε ην άγρνο; 

: Μνπ έξρεηαη ζην κπαιφ εμάληιεζε, αδπλακία, αδπλακία λα ζπλερίζεηο λα 

ιεηηνπξγείο. Ννκίδσ ην άγρνο επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε, αιιά θαη αλάπνδα, δει. 

ε εμνπζέλσζε δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο φηαλ βιέπεη φηη δελ κπνξείο λα 
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αληαπεμέιζεηο ζε απηά πνπ νθείιεηο λα θάλεηο. Ννκίδσ φηη ην έλα δεκηνπξγεί ην 

άιιν θαη δεκηνπξγείηαη παξάιιεια απφ ην άιιν. Σν άγρνο λνκίδσ φηη είλαη πην 

ειεγρφκελν, καζαίλεηο κεγαιψλνληαο λα απνθηάο κεραληζκνχο γηα λα ην 

ειέγρεηο. Ζ εμνπζέλσζε, ηφζν ζσκαηηθή, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή είλαη 

έλα κε δχν ζηάδηα πξηλ ηελ θαηάξξεπζε. 

11 Δ:Ση είλαη γηα εζάο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

: ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δσή, λνηψζεηο απηήλ ηε εμάληιεζε, απηή ηελ 

αδπλακία λα ιεηηνπξγήζεηο λα πξνζθέξεηο λα αζρνιεζείο κε ην αληηθείκελφ ζνπ. 

Κάπνηα επαγγέικαηα θαληάδνκαη είλαη πην αγρσηηθά, θάπνηα άιια ιηγφηεξν. 

Ννκίδσ φια ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλζξψπνπο δεκηνπξγνχλ 

έλα πάξα πνιχ έληνλν άγρνο, ηδηαίηεξα φηαλ έρεηο λα θάλεηο κε παηδηά, ζηελ 

εθεβεία, κε παηδηά πνπ έρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, νηθνγελεηαθά, 

ςπρνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ηφηε είλαη κεγάιε ε επζχλε. Γελ είλαη κφλν ην 

καζεζηαθφ θνκκάηη, αιιά γεληθά πξέπεη λα ηνπο δεηο ζαλ νιφηεηα. Ννκίδσ φηη 

είλαη κηα δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε. Μάιινλ πεξηζζφηεξν δίλεηο, φκσο πξέπεη λα 

παίξλεηο γηα λα κπνξείο λα ζπλερίζεηο λα ηνπο πξνζθέξεηο. Δμνπζέλσζε, έρσ ηελ 

αίζζεζε, φηη δεκηνπξγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ κπνξείο λα θιείζεηο έλα 

θνπκπί θαη λα πεηο, ηειείσζε ην ζρνιείν , ηειείσζαλ θαη νη πξνβιεκαηηζκνί κνπ . 

Κνπβαιάο φια απηά ηα πξάγκαηα, ζην ζπίηη, ζηα παηδηά ζνπ, γεληθά ζε φιεο ηηο 

ζρέζεηο. 

12 Δ: Πνηνί παξάγνληεο πηζηεχεηο φηη νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

: Πξψηα ην φηη έρεηο λα θάλεηο κε αλζξψπνπο. Γελ είλαη έγξαθα φπνπ κπνξείο 

λα δηνξζψζεηο έλα ιάζνο, είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Ζ θξίζε ηεο επνρήο, γηαηί 

θνπβαιάο ήδε κηα εμνπζέλσζε απφ ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή θαη έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη ην επαγγεικαηηθφ άγρνο, ε επαγγεικαηηθή εμάληιεζε θαη 

δεκηνπξγείηαη έλα ζπλνλζχιεπκα πνπ δελ κπνξείο λα ην μερσξίζεηο, αιιά πνπ 

επηηείλεη γεληθά ηελ εμνπζέλσζε. Μεηά αλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ππάξρνπλ 

έξηδεο, θαπγάδεο, δπζπηζηία ζα επηηείλεηαη ε εμνπζέλσζε, δει. ην θιίκα, ε 

αηκφζθαηξα θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη κεηαμχ 

πξντζηάκελσλ θαη πθηζηάκελσλ. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη θαη νη γνλείο. 

Καλνληθά είλαη ζχκκαρνη θαη ζπλεξγάηεο, φκσο κεξηθέο θνξέο ελεξγνχλ ερζξηθά. 

ηαλ λνηψζεηο φηη έρεηο θάπνηνλ απέλαληί ζνπ ν νπνίνο ζε θξίλεη θαη ςάρλεη 

ςεγάδηα, ηφηε επηηείλεηαη ε εμνπζέλσζε.   
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13 Δ: Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πηζηεχεηο φηη παίδεη ξφιν; 

: Τπνζέησ πσο λαη.  

14 Δ: Δζχ σζηφζν δελ έρεηο λνηψζεη πνηέ εμνπζέλσζε, έηζη; 

: ρη, αλ θαη έρσ πεξάζεη απφ πνιιά ζρνιεία. Με θάπνηνπο δηεπζπληέο είρα πην 

νηθία ζρέζε, κε άιινπο πην απφκαθξε, κε φινπο φκσο ζεσξψ φηη ήκνπλ ηπρεξή 

θαη δελ είρα νχηε πξνβιήκαηα ζπλελλφεζεο νχηε πξνζηξηβέο. Τπνζέησ φκσο φηη 

έλαο δχζθνινο πξντζηάκελνο, έλαο ηδηφηξνπνο πξντζηάκελνο, είλαη ινγηθφ λα 

ζνπ δεκηνπξγεί έληνλν ζηξεο πνπ φπσο είπακε ζαλ αιπζίδα, νδεγεί ζηελ 

εμνπζέλσζε. 

15 Δ: Αλ ζνπ δεηνχζα λα κνπ θαηαηάμεηο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο , απφ ηνλ πην 

ζεκαληηθφ ζηνλ πην αζήκαλην, κε πνηά ζεηξά ζα ηνπο έβαδεο; 

: Δπεξεάδεη πνχ ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη ηελ δεδνκέλε 

ζηηγκή. 'ζν θαιχηεξα ιεηηνπξγψ ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή, κε έλα ειεγρφκελν 

άγρνο, ηφζν θαιχηεξα αληηκεησπίδεηο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Αλ 

βξηζθφκαζηε ζε κηα θπζηνινγηθή πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηφηε ζεσξψ, φηη ην 

πξώην είλαη ην πεξηβάιινλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ζχιινγν, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηνλ πξντζηάκελν. Σν δεύηεξν είλαη ηα παηδηά , αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θνπβαινχλ. Σειεπηαίν θνκκάηη ζεσξψ ηνπο γνλείο. Γελ είλαη θαη φιεο νη ρξνληέο 

ίδηεο, δελ είλαη ίδην ε αξρή κε ην ηέινο ηεο ρξνληάο, δελ είλαη ην ίδην ζε πεξίνδν 

θξίζεο νηθνλνκηθήο... Θέινπκε λα ιέκε φηη μερλάο θαη αθήλνπκε έμσ φια καο ηα 

πξνβιήκαηα, αιιά απηά ζε αθνινπζνχλ, έζησ θαη αζπλείδεηα.  

 

Β.  Ζ ζπκβνιή ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

16 Δ: Μηαο θαη αλέθεξεο ηελ θξίζε, ζεσξείο φηη επεξεάδεη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε; 

:  Ννκίδσ λαη. Γελ επεξεάδεη κφλν εκέλα, αιιά θαη ηνλ καζεηή πνπ έρσ, φηαλ 

έξρεηαη κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλεξγία απφ ην ζπίηη, είλαη πην εξηζηηθφο θαη 

δελ ζπλεξγάδεηαη. Θεσξψ φηη ε θξίζε επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. Καη αλ 

πξνζζέζεηο ζε απηφ θαη κηα αίζζεζε επαγγεικαηηθήο αλαζθάιεηαο πνπ έρεη 

θαιιηεξγεζεί, κε ηελ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ ζα θνπνχλ , ην φηη κεηαθηλνχκαζηε ζε πάξα πνιιά ζρνιεία, θέηνο εγψ πάσ 

ζε ηέζζεξα ζρνιεία, φια απηά επηηείλνπλ ην άγρνο, δελ ην ειέγρεηο ηφζν θαιά 
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θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Να κελ μερλάκε θαη ηελ 

ειηθία, δελ είλαη ην ίδην λα είζαη 20- 25 ή λα είκαη 45, 50 ή 60 ρξνλψλ. Αιιά 

λνκίδσ φηη είλαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο παξάγνληεο. 

17 Δ:Πάλσ ζε απηφ πνπ αλέθεξεο, πφηε ζεσξείο φηη ε εμνπζέλσζε είλαη πην έληνλε 

θαη πην πηζαλή ζε απηή ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία; 

: ηα πξψηα ρξφληα έρεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ πξσηάξε πνπ ςάρλεη λέα 

πξάγκαηα. Απηφ πξνζπαζψ λα ην δηαηεξψ θαη ηψξα πνπ έρνπλ πεξάζεη 15 

ρξφληα, αιιά βιέπσ φηη θαη ζσκαηηθά κε εγθαηαιείπνπλ νη δπλάκεηο κνπ. ζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα ζπζζσξεχνληαη πξάγκαηα ... ζαλ ηελ ξαδηελέξγεηα. Μπνξψ 

λα ζθεθηψ φκσο ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο ζπλάληεζα πξνο ην ηέινο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο κε κεξάθη θαη θέθη εθήβνπ, αιιά θαη 

ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη εμαηξεηηθά θνπξαζκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 

δηεθπεξαησηηθά, αιιά θαη  άιινπο ζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε. Διπίδσ εγψ λα 

αλήθσ ζηελ πξψηε θαηεγνξία... 

18 Δ: Σν νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο θξίζεο πηζηεχεηο φηη επεξεάδεη; 

: Ννκίδσ πάξα . Αλ δελ θηάλεη ν κηζζφο πνπ παίξλεηο, αλ ρξσζηάο θαη ζε 

πλίγνπλ νη ινγαξηαζκνί, αλ πξνβιεκαηίδεζαη αλ ζα  θαηαθέξεηο λα εθπιεξψζεηο 

φιεο ζνπ ηηο ππνρξεψζεηο κε ηα ιίγα πνπ παίξλεηο, είλαη ινγηθφ απηφ ην άγρνο λα 

ζε εμνπζελψλεη πξηλ θαλ κπεηο κέζα ζηελ ηάμε. Βεβαία ην φηη αζρνιείζαη κε 

παηδηά ζνπ δεκηνπξγεί κηα θαιχηεξε δηάζεζε θαη ην θέθη, παξφια απηά ην 

νηθνλνκηθφ θάηη πνπ ην θνπβαιάο.  έρεη λα θάλεη κε ην αλ επέιεμεο ην επάγγεικα 

ζνπ ή ζε επέιεμε, αλ ήηαλ επηινγή ζνπ. 

19 Δ: Πνηέο ζπλέπηεο ηεο θξίζεο ζεσξείο ζεκαληηθφηεξεο, πνπ λα νδεγνχλ ζε 

εμνπζέλσζε; 

: Γελ κπνξψ λα ηνπο μερσξίζσ, λνκίδσ φηη είλαη φινη καδί ... λνκίδσ ην 

νηθνλνκηθφ άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα. 

20 Δ: Πηζηεχεηο φηη νη επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ παηδεία, επεξεάδνπλ θαη 

επεξεάδνληαη απφ ηελ θξίζε, θαη άξα επεξεάδνπλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

: Βεβαίσο, φηαλ νη αιιαγέο ζηελ παηδεία γίλνληαη βηαζηηθά, κέζα ζε κηα λχρηα, 

ρσξίο λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηελ γλψκε απηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, γηα 

πνιηηηθνχο ή ηδενινγηθνχο ιφγνπο, ηφηε δεκηνπξγείηαη πξφζζεην άγρνο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. π.ρ. ζεκαηηθή εβδνκάδα δεκηνχξγεζε πξφζζεην άγρνο, ζχγρπζε, 

πεξηφξηζε ηνλ ρξφλν δηδαζθαιίαο θαη ηειηθά έγηλε πξφρεηξα. Πξέπεη λα είλαη 
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νξγαλσκέλν απφ ην θαινθαίξη ψζηε λα έρνπκε ζπγθεληξψζεη ην πιηθφ θαη λα 

είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη. 

 

Γ.  Απόςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο-πκβνιή ηεο πνιηηείαο. 

 

21 Δ: Πηζηεχεηο φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο; 

: ζν ζχλζεην είλαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ, άιιν ηφζν ζχλζεην είλαη θαη ζηελ 

ιχζε ηνπ. Γηα λα κελ είκαη επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλε, ζα πξέπεη λα είκαη 

πξνζσπηθά ήξεκε , γηα λα είκαη ήξεκε ζα πξέπεη λα είκαη νηθνλνκηθά θαιά, λα 

ππάξρεη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη εξεκία θαη ην ίδην γηα ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ ... Δίλαη πνιχ ζχλζεηε ε ιχζε θαη θαληάδεη καθξηλή.  

22 Δ: Φαληάδεζαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ζαθείο θηλήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ; 

: Μηα θαιχηεξε νξγάλσζε απφ ην ππνπξγείν παηδεία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Ζ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ έγηλε ρσξίο λα ιεθζεί ππ φςηλ ν ρξφλνο πνπ 

εξγάδνκαη ζην ζπίηη γηα λα εηνηκάζσ ην πιηθφ γηα λα δηνξζψζσ θαη λα 

βαζκνινγήζσ. Θα ήζεια θαιχηεξε θαζνδήγεζε απφ ηνπο ζπκβνχινπο κε πιηθφ 

θαη επηζθέςεηο. Θα ήηαλ θαιφ ζε θάζε ζρνιείν λα ππάξρεη θαη ςπρνιφγνο αξρηθά 

γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, αιιά θαηαιήγσ λα πσ, γηα λα βνεζήζεη θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. 

Έλαο άλζξσπνο πνπ ζα κπνξέζεη λα ζε θαζνδεγήζεη κε απιέο ιχζεηο θαη λα 

κπνξέζεηο λα ην δηαρεηξηζηείο θαιχηεξα.  

23 Δ: Θα ήζειεο λα πξνηείλεηο θάηη άιιν; 

: Απηά είλαη εθηθηά. Σα άιια είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θξίζε... π.ρ. ην φξην 

ειηθίαο απμάλεη ηελ εμνπζέλσζε, δελ κπνξείο λα θξαηάο αλζξψπνπο 65 θαη 

ρξνλψλ κε 40 ρξφληα ππεξεζίαο ζηα ζρνιεία θαη λα πεξηκέλεηο φηη δελ ζα είλαη 

εμνπζελσκέλνη... 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

(Αηνκηθνί Πίλαθεο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ) 
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Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 1 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 45 εηψλ. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 3 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 05 γαιιηθψλ. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: Δλ κέζσ κεηαπηπρηαθνχ 

Έηε ππεξεζίαο: 15 ρξφληα ζην δεκφζην θαη 7-8 

ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:3 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα 

ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΔΤΥΦΗΛΤ= Δπραξίζηεζε  απφ ηνλ θηιηθφ 

ζχιινγν. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΑΓΛΔΗΣ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα ιεηηνπξγείο. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΑΓΥΔΛΔΓΥ=Σν άγρνο ειέγρεηαη.  

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΟΓΚΑΣ= Μηα δηαδηθαζία ιίγν πξηλ ηελ  

θαηάξξεπζε. 

2. Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3. Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

o ΥΔΞΑΓΔΠ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   

κε ηελ αγάπε γηα ην επάγγεικά. 

4. Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ o ΠΡΠΑΥΤ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 
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ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΓΔΠΑΥΓΗ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΡΠΑΥΜΑ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

o ΣΔΠΑΥΓΟ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΚΑΜΑ= Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ=  Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζε πνιιά ζρνιεία. 

6. Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΔΠΔΚΠΠΟΛ=  Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

7. Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΔΠΑΝ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΣΡΠΡΚΡΤ= Σξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΟΗΚΣΑ=  Αλάγθε γηα νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. 

o ΑΝΚΟΗΣΑ=  Αλάγθε γηα θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΑΝΜΔΟΡΤ= Αλάγθε κείσζεο νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

9. Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

o ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλαγθαηφηεηα λα  

ιακβάλνληαη ππ' φςηλ θαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απνθάζεηο. 

o ΚΑΘΤΜΒ=  Οπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα 

ζρνιεία γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 2 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

 

Φύιν: Άλδξαο. 

Ζιηθία: 40 εηώλ 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε 3 παηδηά. 
Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα 

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 03 καζεκαηηθφο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: 2 κεηαπηπρηαθά 

Έηε ππεξεζίαο: 10 ρξφληα ζην δεκφζην. 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:3 έηε 
   

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα 

ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΔΤΥΦΗΛΤ= Δπραξίζηεζε  απφ ηνλ θηιηθφ 

ζχιινγν. 

o ΗΚΑΝΓΗΔΤ= Ηθαλνπνίεζε απφ δηεχζπλζε. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΟΤΣΔΛΜ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

ηέικα. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί 

εμνπζέλσζε. 

o ΔΞΤΝΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

2. Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ= Δπηξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3. Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

4. Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ o ΠΡΠΑΠΡΔΚ= Πξψηνο παξάγνληαο ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΓΔΠΑΥΓΗ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΡΠΑΥΤ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΔΠΑΥΜΑ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΠΔΠΑΥΓΟ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΔΚΜΑ= Δπίδξαζε ζε  εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ=  Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζε πνιιά ζρνιεία. 

o ΑΠΑΠΟΛΔΞ= Απνζχλδεζε απνιαβψλ θαη 

εμνπζέλσζεο 

o ΔΚΣΜΟΝΔΡ= Δθηίκεζε ηεο κφληκεο 

εξγαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

6. Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΚΛΓΔΝΑΠΟ= Κιίκα γεληθήο απνγνήηεπζεο. 

o ΔΠΔΚΠΠΟΛ=  Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

7. Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΓΔΠΡΚΡ= Γεχηεξε ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

θξίζε ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

o ΣΡΠΡΚΡΔΜ= Σξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα ε 

θξίζε ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΔΝΖΔΚΠΔΞ=  Δλεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

o ΔΝΓΗΑΑΓΥ=  Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. 

o ΔΝΖΓΗΑΚΡΗ= Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιείν. 

9. Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα 

ζρνιεία γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ  

 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 42 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 06αγγιηθήο θηινινγίαο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: Έλα κεηαπηπρηαθφ 

Έηε ππεξεζίαο: 18 ρξφληα ζην δεκφζην  

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:15 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΚΑΔΡΓΠΔΡ= Καιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

2. Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΑΚΡΜΟΡ= Ζ εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε 

αθξαίεο κνξθέο. 

o ΔΠΠΔΡΓΤΝ= Δκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

γπλαίθεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3. Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΜΔΦΤΛ= χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ην θχιιν 

4. Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΤ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΓΔΠΑΥΜΑ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο  

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΔΠΑΥΓΟ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε γνλείο. 
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Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΔΚΜΑ =Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6. Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΔΠΔΚΠΠΟΛ=  Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

7. Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΔΠΑΝ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

9. Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΠΡΟΔΚΠ=  Αλάγθε γηα πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

o ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

10. Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΚΑΛΦΤΥΚΑ= Αλάγθε γηα θαιή ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αηζηνδνμία 

θαη ζεηηθή ζθέςε. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Άλδξαο. 

Ζιηθία: 60 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 03 καζεκαηηθφο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: φρη 

Έηε ππεξεζίαο: 27 ρξφληα 
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Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:17 έηε 
 

 

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα 

ζην ζρνιείν. 

o ΜΖΗΚΚΛΥ= Με ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΠΡΟΒΓΗΔΤ= Πξνβιήκαηα κε ηελ δηεχζπλζε. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί 

εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 

o ΠΡΟΚΚΑΣΑ= Πξφθιεζε θαηάζιηςεο. 

o ΑΠΟΥΓΗΑ= Πξφθιεζε απνζηαζηνπνίεζεο 

απφ ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

o ΥΔΞΑΓΔΠ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   

κε ηελ αγάπε γηα ην επάγγεικά. 

o ΥΔΞΑΝΚΟ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ 

θνηλσλία. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΑΓΔΠ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   

κε ηελ αγάπε γηα ην επάγγεικά. 

o ΓΔΠΑΟΗΑΠ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΣΡΠΑΔΡΠΔ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

o ΣΔΠΑΥΤ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΠΔΠΑΥΓΗ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 
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o ΔΚΠΑΔΠΜΑ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

o ΔΒΠΑΥΜΑ= Έβδνκνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΔΠΔΚΜΑ =Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΚΡΟΓΑΤΟΡ= Αχμεζε νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΦΟΒΥΡΔΥΧ= Πξφθιεζε θφβνπ θαη άγρνπο 

γηα ηελ ρξενθνπία ηεο ρψξαο. 

o ΑΡΝΤΝΔΡ=  Πξφθιεζε αξλεηηθψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΑΡΠΔ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

δεκηνπξγία αξλεηηθνχ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

o ΣΡΠΡΔΠΑΝ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΑΤΞΜΗ=  Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 

o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 

o ΑΝΠΡΥΧΔΚ= Αλάγθε χπαξμεο πξνζσπηθνχ 

ρψξνπ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΣΖΡΟΛΔΚ= Αλάγθε ζηήξημεο ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
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Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 50 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακε. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη 

Έηε ππεξεζίαο: 12 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:2 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΚΑΟΡΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΓΤΚΛΤ= Γπζαξέζηεζε απφ ην θαθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

o ΓΤΗΓΜΔΠΑ= Γπζαξέζηεζε απφ ηελ ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε ησλ παιαηψλ ζπλαδέιθσλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο λεφηεξνπο. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΑΓΥΦΤΥΚΟ= χλδεζε ηνπ άγρνπο θπξίσο κε 

ςπρηθή θνχξαζε. 

o ΤΔΞΟΗΚΑ= χλδεζε εμνπζέλσζεο κε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΠΡΟΚΔΚΝ= Πξφθιεζε εθλεπξηζκνχ. 

o ΠΡΟΔΠΗΘ= Πξφθιεζε επηζεηηθφηεηαο. 

o ΠΡΔΞΑΤΠΟ= Δμάληιεζε ππνκνλήο. 

o ΔΞΠΡΟΑΠΟ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

απνκφλσζεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΚΑΘΦΑΗ= Δκθάληζε εμνπζέλσζεο σο 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΥΡΔΡ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρξφλν 

εξγαζίαο. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 
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ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΔΠΑΥΓΟ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΟΛΤΝΖΜ= ιεο νη ζπλέπεηεο εμίζνπ 

ζεκαληηθέο. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΒΔΓΗΥ= Αλάγθε βειηίσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα απνθνξηίδνπλ. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΑΤΞΜΗ=  Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 

o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 

o ΑΝΜΔΥΡΔΡ= Αλάγθε κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο. 

o ΑΝΒΔΤΛΣΔ= Αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΧΣΠΡΟΣ= Σνπνζέηεζε ζσζηψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηελ δσή καο. 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 6 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ  

 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
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Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 46 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 17.03 ειεθηξνιφγνο κεραληθφο 

ΑΠΑΗΣΔ. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: Έρσ ηειεηψζεη ην 

ΠΔΤΠ(ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο) 

Έηε ππεξεζίαο: 23 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:19 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΟΥΠΟΛΔΤΥ= ρη πνιχ επραξηζηεκέλε. 

o ΔΛΤΛΣΔΤΠ= Έιιεηςε πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

2. Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΑΚΡΜΟΡ= Ζ εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε 

αθξαίεο κνξθέο. 

o ΔΞΟΓΠΑΡ= Παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία. 

o ΔΞΟΓΚΡΠΑ= Κξίζεηο παληθνχ. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΠΗΚ= Πξφθιεζε πηθξίαο. 

o ΔΞΟΓΜΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

καηαίσζεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3. Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΑΣΠΡΟ= ρέζε κε καηαίσζε 

πξνζδνθηψλ. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

4. Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΑΗΔΛ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

χπαξμε αηζζήκαηνο ειεπζεξίαο. 

o ΓΔΠΑΥΓΗ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΡΠΑΥΜΑ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

o ΣΔΠΑΥΤ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 



ειίδα 138 απφ 168  Μπηηζαθάθεο Ησάλλεο 

 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΠΔΠΑΥΓΟ= Πέκπηνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

o ΔΚΠΑΟΗΑΠ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

6. Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΑΝΓΔΤΓΟΤ= Αλάγθε εχξεζεο δεχηεξεο δνπιεηάο. 

o ΠΡΑΞΔΠΔΞ=Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, 

επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 

7. Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα.  

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΑΤΤΠ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΑΝΔΡΓ= Αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

o ΑΝΤΠΖΡΥ= Αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην 

ζρνιείν. 

o ΔΝΖΔΚΠΔΞ=  Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΑΝΜΔΟΡΤ= Αλάγθε κείσζεο νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

9. Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΚΡΓΖΑΗΑ= Αλάγθε δεκηνπξγίαο αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ην 

θξάηνο. 

o ΑΝΤΠΑΚΗΝ= Αλάγθε χπαξμεο θηλήηξσλ απφ 

ηελ πνιηηεία. 

o ΑΝΤΠΔΜΠΗ= Αλάγθε χπαξμεο εκπηζηνζχλεο 

απφ ηελ πνιηηεία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

o ΑΝΣΠΟΠΑ= Αλάγθε χπαξμεο ζηαζεξήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία. 

o ΚΑΘΤΜΒ=  Οπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 
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o ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλαγθαηφηεηα λα  ιακβάλνληαη 

ππ' φςηλ θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απνθάζεηο. 

o ΑΝΤΠΟΡΑΜ= Αλάγθε χπαξμεο νξάκαηνο γηα 

ηελ παηδεία. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 7 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 52 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 24 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:21 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΚΑΔΡΓΠΔΡ= Καιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία . 

o ΔΞΤΑΗΑΓ= Ζ εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ην 

αίζζεκα ηεο αδηθίαο. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΟΓΠΑΔΡ= Παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΘΛΗ= Πξφθιεζε ζιίςεο. 

o ΠΡΟΚΚΑΣΑ= Πξφθιεζε θαηάζιηςεο. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΥΔΞΑΓΔΠ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 
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ηελ αγάπε γηα ην επάγγεικά. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΓΗ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΟ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

o ΣΔΠΑΥΜΑ= Σέηαξηνο  παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΜΔΑΠ= Μείσζε απφδνζεο ζηελ 

εξγαζία. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΚΛΥ= Κιείζηκν ζρνιείσλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΑΞΔΠΔΞ= Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, 

επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα.  

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΜΔΠΡ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα απνθνξηίδνπλ. 

o ΑΝΔΠΚΑΔΠ= Αλάγθε ζσζηήο επηινγήο 

επαγγέικαηνο. 

o ΑΝΑΝΔΠ= Αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ 

καζήκαηνο .Δ.Π. 
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9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΣΖΡΟΛΔΚ= Αλάγθε ζηήξημεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΑΝΤΠΔΜΠΗ= Αλάγθε χπαξμεο εκπηζηνζχλεο 

απφ ηελ πνιηηεία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

o ΑΝΤΠΟΡΑΜ= Αλάγθε χπαξμεο νξάκαηνο γηα 

ηελ παηδεία. 

o ΚΑΘΤΜΒ=  Οπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 43 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Γηαδεπγκέλε κε 1 παηδί. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 12 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:11 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΚΑΔΡΓΠΔΡ= Καιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΤΦΟΔΡ= Ζ εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θφξην εξγαζίαο. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 
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o ΠΡΟΦΤΥΚΑ= Πξφθιεζε ςπρηθήο 

θαηάπησζεο. 

o ΠΡΟΧΜΚΑ= Πξφθιεζε ζσκαηηθήο 

θαηάπησζεο. 
o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ εμνπζέλσζεο. 
o ΔΞΚΑΘΦΑΗ= Δκθάληζε εμνπζέλσζεο σο 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΔΞΤΠ= ρέζε κε εμσζρνιηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο.  

o ΥΜΔΟΗΚΡ= ρέζε κε νηθνλνκηθή θξίζε 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΔΤΛΔ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΣΡΠΑΥΟΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

o ΣΔΠΑΟΛΗ= Σέηαξηνο  παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ηζνδχλακα, φινη νη ππφινηπνη, νη 

ζπλάδειθνη, ε δηνίθεζε θαη ην θιίκα. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΟΡ= Αχμεζε νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΚΛΥ= Κιείζηκν ζρνιείσλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία. 

o ΔΛΤΛΣΔΤΠ= Διιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΔΓΑ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παηδεία. 

o ΓΔΟΛΤΠΠΑ= Γεπηεξεχνληεο είλαη φινη νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο κηαο θαη είλαη ζπλέπεηεο 

ηνπ πξψηνπ παξάγνληα. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΑΝΒΔΟΛΤ= Αλάγθε βειηίσζεο φισλ ησλ 

ζπλζεθψλ. 
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9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΠΡΟΔΚΠ=  Αλάγθε γηα πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

o ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

o ΑΝΤΠΟΡΑΜ= Αλάγθε χπαξμεο νξάκαηνο γηα 

ηελ παηδεία. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΑΛΛΔΚΤ= Αιιαγή εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Άλδξαο. 

Ζιηθία: 58 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 11 γπκλαζηήο 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη 

Έηε ππεξεζίαο: 18ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:3 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην θιίκα 

ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί 

εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 
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επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΔΞΑΝΑ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη 

αβεβαηφηεηα. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΠΡΠΡ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

χπαξμε πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΟΗΑΠ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΣΔΠΑΥΜΑ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΠΔΠΑΑΝΑΒ= Πέκπηνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα. 

o ΔΚΠΑΥΓΗ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΔΒΠΑΥΓΟ= Έβδνκνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε ζε πνιιά 

ζρνιεία. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΠΡΟΗΠΡ= Οηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα(δηαδχγην). 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΑΤΧΡΜΔΠΡ= Ζ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ, 

νδήγεζε ζε κείσζε πξνζιήςεσλ. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα.  

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΑΤΜΑ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

καζεηψλ αλά ηάμε. 
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Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΣΓΗΟΤΝ= ηήξημε ηεο δηνίθεζεο πξνο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΑΝΒΔΓΗΥ= Αλάγθε βειηίσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

o ΒΔΥΜΔΓΗ= Αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ δηεχζπλζε. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 

o ΑΝΑΤΞΜΗ=  Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 

o ΑΝΠΡΑΠΡΟ= Αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνζιήςεσλ. 

o ΑΝΜΔΗΧΡΑ= Αλάγθε γηα κείσζε σξαξίνπ. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΚΑΚΛΟΛΠΑ= Ζ χπαξμε θαινχ θιίκαηνο 

κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, απνηειεί ηε ιχζε φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 50 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 1 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 25 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:16 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

 

o ΔΞΔΚΜΔΡΓ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εθκεηάιιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγφκελε 

εξγαζία. 

o ΔΞΔΚΜΑΜΟ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εθκεηάιιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΑΓΥΦΤΥΚΟ= χλδεζε ηνπ άγρνπο θπξίσο κε 
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ςπρηθή θνχξαζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία 

o ΑΓΥΟΚΑΣ= Σν άγρνο απνηειεί ζνβαξφηεξε 

θαηάζηαζε απφ φηη ε εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΠΗΚ= Πξφθιεζε πηθξίαο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΔΠΗΠΟΔΤΘ= Δπηθφξηηζε κε πάξα πνιιέο 

επζχλεο. 

o ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε 

o ΣΔΠΑΥΓΟ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΟΓΑΤΟΡ= Αχμεζε νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΚΡΔΠΗΠΡ= Σν θξάηνο επηβάιιεη απνθάζεηο. 

o ΥΔΞΑΓΠΑ= χλδεζε εμνπζέλσζεο  κε ην 

αίζζεκα αδπλακίαο λα παξέκβνπκε ζηηο 

απνθάζεηο. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα.  

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 
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σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΑΤΤ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

o ΠΔΠΡΜΔΔΚ= Πέκπηε πξνηεξαηφηεηα, ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κεηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΔΝΓΥΑΡ= Αλάγθε ελδπλάκσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΑΝΤΠΖΡΥ= Αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην 

ζρνιείν. 

o ΑΝΑΠΠΡΠΡ= Αλάγθε απνκφλσζεο 

πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΚΡΔΟΓΔΞ= Σν θξάηνο εζθεκκέλα νδεγεί 

ζηελ εμνπζέλσζε. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΑΝΑΝΣΗΓΡ= Αλάγθε αληίδξαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα κέηξα. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 44 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 16 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:14 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΗΚΚΑΟΡΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΔΞΓΤΤΓ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

δπζθνιία ζπγθέληξσζεο. 

o ΔΞΚΑΣΑΠΟ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 
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 θαηαπφλεζε. 

o ΔΞΚΑΣΑΠΗ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θαηαπίεζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΚΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

θαηαπίεζεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

o ΥΔΞΜΟΝΟ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε 

κνλνηνλία. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΥΔΓ= ρέζε κε ηα θαθήο πνηφηεηαο 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε 

o ΣΔΠΑΟΗΑΠ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΟΓΑΤΟΡ= Αχμεζε νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΚΡΔΠΗΠΡ= Σν θξάηνο επηβάιιεη ηηο 

απνθάζεηο. 

o ΥΔΞΑΓΠΑ= χλδεζε εμνπζέλσζεο  κε 

αίζζεκα αδπλακίαο γηα παξέκβαζε ζηηο 

απνθάζεηο. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 
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ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. αλαζθάιεηα.  

o ΓΔΠΡΑΤΧΡ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.  

o ΣΡΠΡΜΗΘ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ κε 

ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΔΠΡΑΤΤ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΔΝΓΥΑΡ= Αλάγθε ελδπλάκσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΓΗΔΞΠΡΤΠ= Πξνζσπηθή ππφζεζε ε 

δηαρείξηζε ηεο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΜΔΟΡΤ= Αλάγθε κείσζεο νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΚΡΔΟΓΔΞ= Σν θξάηνο εζθεκκέλα νδεγεί 

ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΑΝΜΔΗΧΡΑ= Αλάγθε γηα κείσζε σξαξίνπ. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 12 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 44 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακε 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ  07 γεξκαληθήο θηινινγίαο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη, είκαη κέζσ κεηαπηπρηαθνχ. 

Έηε ππεξεζίαο: 16 ρξφληα ζην δεκφζην  

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:10 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 
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o ΔΞΤΝΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία. 

o ΔΞΔΚΜΑΜΟ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εθκεηάιιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΠΡΧΠΡΤΓ= Πξφθιεζε ζσκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. 

o ΠΡΦΤΠΡΤΓ= Πξφθιεζε ςπρηθψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. 

o ΠΡΟΚΘΤΜΟ= Πξφθιεζε ζπκνχ. 

o ΠΡΟΚΟΡΓΖ= Πξφθιεζε νξγήο. 

o ΠΡΟΑΗΑΠ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

απαμίσζεο. 

o ΠΡΟΚΚΑΣΑ= Πξνθαιεί θαηάζιηςεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΜΔΟΗΚΡ= ρέζε κε νηθνλνκηθή θξίζε. 

o ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΑΝΑΒ= Πξψηνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα. 

o ΓΔΠΑΥΓΗ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΡΠΑΟΗΑΠ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο.  

o ΣΔΠΑΥΜΑ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΠΔΠΑΥΤ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΜΔΑΠ= Μείσζε απφδνζεο ζηελ 

εξγαζία. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 
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o ΚΡΜΔΘΔΔΡ=  Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεηο. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΑΞΔΠΔΞ=Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, 

επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΔΠΔΚΠΠΟΛ=  Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΑΤΧΡ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

o ΣΡΠΡΔΠΑΝ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα. 

o ΣΔΠΡΜΔΥ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

κεηαθίλεζε ζε πνιιά ζρνιεία. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΓΗΔΞΠΡΤΠ= Πξνζσπηθή ππφζεζε ε 

δηαρείξηζε ηεο εμνπζέλσζεο. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΚΡΔΟΓΔΞ= Σν θξάηνο εζθεκκέλα νδεγεί 

ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΑΝΚΤΡΔΚΠ= Αλάθηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΑΝΡΟΛΔΚΠ= Αλάθηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Άλδξαο. 

Ζιηθία: 54 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε 2 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 03 καζεκαηηθφο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: φρη 

Έηε ππεξεζίαο: 10 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:4 έηε 
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Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΚΑΔΡΓΠΔΡ= Καιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη άγρνπο. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΑΓΦΤΥΓΗΑ= Σν άγρνο σο ςπρηθή δηαδηθαζία. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΠΡΟΚΚΑΣΑ= Πξφθιεζε θαηάζιηςεο. 

o ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΖΛΗΚ=  χλδεζε ηεο  εμνπζέλσζεο   κε 

ηελ ειηθία. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΜΔΟΗΚΡ= ρέζε κε νηθνλνκηθή θξίζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΟΓΑΤΔΡ= Αχμεζε εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΠΡΑΞΔΠΔΞ= Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, 

επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο 

ησλ ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα. 

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΤ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ 
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ζπληαμηνδφηεζεο. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΔΝΓΗΑΑΓΥ=  Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. 

o ΔΝΖΓΗΑΚΡΗ= Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιείν. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΑΤΞΜΗ=  Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 

o ΑΝΠΡΑΠΡΟ= Αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνζιήςεσλ. 

o ΑΝΑΤΓΑΠΑ= Αλάγθε αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παηδεία. 

o ΑΝΜΔΥΡΔΡ= Αλάγθε κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο. 

o ΑΝΒΔΤΛΣΔ= Αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

o ΑΝΚΑΣΓΗΔ= Αλάγθε θαηάξηηζεο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΑΠΔΚΔΞΔΡ= Απνδέζκεπζε εθπαηδεπηηθψλ απφ 

εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 48 εηώλ 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακε. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: Μεηαπηπρηαθφ θαη ηψξα 

εθπνλψ δηδαθηνξηθφ. 

Έηε ππεξεζίαο: 13 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:3 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΜΖΗΚΚΛΥ= Με ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΠΡΟΒΓΗΔΤ= Πξνβιήκαηα κε ηελ δηεχζπλζε 

o ΓΤΚΛΤ= Γπζαξέζηεζε απφ ην θαθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία 
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ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΠΡΕΧΖ= Δπηξξνή ζηελ πξνζσπηθή   δσή. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΜΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

καηαίσζεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΔΠΑΥΓΟ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε γνλείο. 

o ΠΔΠΑΟΗΑΠ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΔΚΜΑ =Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΠΡΑΞΔΠΔΞ= Ζ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε, 

επηηείλεη ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΔΠΑΝ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 



ειίδα 155 απφ 168  Μπηηζαθάθεο Ησάλλεο 

 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΑΝΒΔΓΗΥ= Αλάγθε βειηίσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα απνθνξηίδνπλ. 

o ΒΔΥΜΔΓΗ= Αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ δηεχζπλζε. 

o ΔΝΖΔΚΠΔΞ=  Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εμνπζέλσζε. 

 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΑΤΞΜΗ=  Αλάγθε γηα αχμεζε κηζζψλ. 

o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 45 εηώλ 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 'Έγγακε κε 1 παηδί.. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 19 πιεξνθνξηθήο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: Γεχηεξν πηπρίν καζεκαηηθψλ. 

Έηε ππεξεζίαο: 19 ρξφληα. 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:18 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΔΛΛΚΗΝ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε έιιεηςε 

θηλήηξνπ. 

o ΔΞΥΑΜΓΖΜ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρακειή 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

o ΔΞΥΑΜΠΡΟ= ρέζε εμνπζέλσζεο κε ρακειέο 

πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΜΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

καηαίσζεο. 
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o ΠΡΟΑΗΑΠ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

απαμίσζεο. 

o ΔΞΟΓΑΓΑ= Πξφθιεζε αγαλάθηεζεο. 

o ΠΡΟΚΑΓΗΑ= Πξφθιεζε αδηαθνξίαο. 

o ΠΡΟΔΠΗΘ= Πξφθιεζε επηζεηηθφηεηαο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΑΝΚΟ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ 

θνηλσλία. 

o ΥΔΞΑΝΑ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη 

αβεβαηφηεηα. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΓΗ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΓΔΠΑΥΤ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΣΡΠΑΥΠΟ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ 

παηδεία. 

o ΣΔΠΑΥΠΡ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΠΔΠΑΥΜΑ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΔΚΠΑΥΓΟ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΔΛΔΛ= Πξφθιεζε έιιεηςεο ειπίδαο. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΔΠΔΚΠΠΟΛ=  Πξφρεηξε θαη επηπφιαηε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

o ΚΛΓΔΝΑΠΟ= Κιίκα γεληθήο απνγνήηεπζεο. 

o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
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ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΚΡ= Γεχηεξε ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

θξίζε ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

o ΣΡΠΡΚΡΔΜ= Σξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα ε θξίζε 

ζηελ νπνία νδεγήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 

o ΣΔΠΡΜΔΠΡ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΒΔΓΗΥ= Αλάγθε βειηίσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα απνθνξηίδνπλ. 

o ΑΝΑΝΔΡΓ= Αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλαγθαηφηεηα λα  ιακβάλνληαη 

ππ' φςηλ θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απνθάζεηο. 

o ΑΝΤΠΑΚΗΝ= Αλάγθε χπαξμεο θηλήηξσλ απφ 

ηελ πνιηηεία. 

o ΑΝΤΠΔΜΠΗ= Αλάγθε χπαξμεο εκπηζηνζχλεο 

απφ ηελ πνιηηεία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΔΠΣΔΚΠ= Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ 

εθπαίδεπζεο. 

o ΔΠΣΑΝΘ= Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

καο σο άλζξσπνη. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 39 ρξνλψλ. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Διεχζεξε. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 20 πιεξνθνξηθή 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη 

Έηε ππεξεζίαο: 13 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:3 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΗΚΑΝΓΗΔΤ= Ηθαλνπνίεζε απφ δηεχζπλζε. 
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o ΓΤΚΛΤ= Γπζαξέζηεζε απφ ην θαθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΜΖΗΚΔΡ= Ζ εμνπζέλσζε σο κε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΠΡΟΚΔΚΝ= Πξφθιεζε εθλεπξηζκνχ. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΑΡΔΡ= Πξφθιεζε άξλεζεο εξγαζίαο. 

o ΠΡΟΚΚΑΣΑ= Πξφθιεζε θαηάζιηςεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΜΔΜΔΔΚ= ρέζε κε κεηαθηλήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΓΗ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ δηεχζπλζε. 

o ΓΔΠΑΥΜΑ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΣΡΠΑΥΤ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.. 

o ΣΔΠΑΟΗΑΠ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΠΔΠΑΜΔΔΚ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη κεηαθηλήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο 

o ΠΡΠΡΑΤΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 
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ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΜΔΠΡ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

7.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΓΗΔΞΠΡΤΠ= Πξνζσπηθή ππφζεζε ε 

δηαρείξηζε ηεο εμνπζέλσζεο. 

o ΔΝΓΗΑΑΓΥ=  Δλεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. 

8.  Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 51 εηψλ 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 1 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 04.05 γεσιφγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 10 ρξφληα. 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:6 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΗΚΑΝΓΗΔΤ= Ηθαλνπνίεζε απφ δηεχζπλζε. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΑΛΑΓΥΔΞ= Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ άγρνπο 

θαη εμνπζέλσζεο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 
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2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΚΑΣΑΡΔ= Πξνθαιεί θαηάξξεπζε. 

o ΜΖΤΠΔΞΟΤ= Με χπαξμε εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

o ΓΔΠΑΠΡΠΡ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΔΠΑΥΤ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΠΔΠΑΥΓΟ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε γνλείο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΔΚΜΑ =Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΑΤΜΑ= Πξψην ζε πξνηεξαηφηεηα ε 

αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΓΔΠΡΑΤΧΡ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.  

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΠΡΔΚΔΚΓΖ= Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

o ΠΡΔΚΔΚΓΡ= Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ. 

o ΑΝΑΘΔΡΓΑ= Αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο 

καζεηέο. 
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9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΜΔΗΧΡΑ= Αλάγθε γηα κείσζε σξαξίνπ. 

o ΑΝΟΛΗΣΜΖ=  Αλάγθε γηα νιηγνκειή 

ηκήκαηα. 

10.   Δπηπιένλ πξνηάζεηο. o ΜΔΧΡΓΗΔΡ= Μείσζε σξαξίνπ γηα ην 

εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Άλδξαο. 

Ζιηθία: 61. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε 3 παηδηά. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ 02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη 

Έηε ππεξεζίαο: 31ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:28 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΔΛΤΛΣΔΤΠ= Έιιεηςε πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ. 

o ΔΛΦΤΚΟΛΔ= Έιιεηςε ςπρνιφγσλ θαη 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΟΤΑΣΟΝ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αηνλία. 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΠΝΔΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΔΛΔΝΔΡ= Πξφθιεζε έιιεηςεο 

ελεξγεηηθφηεηαο.  

o ΔΞΟΓΑΡΔΡ= Πξφθιεζε άξλεζεο 

πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία. 
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o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΠΡΟΠΡΟ= ρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΥΓΗ= Πξψηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΓΔΠΑΠΡΠΡ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. 

o ΣΡΠΑΟΗΑΠ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΣΔΠΑΥΤ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΠΔΠΑΥΓΟ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

o ΔΚΠΑΥΜΑ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΑΤΧΡΜΔΠΡ= Ζ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ, 

νδήγεζε ζε κείσζε πξνζιήςεσλ. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΔΠΑΝ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

o ΓΔΠΡΑΤΧΡ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.  

o ΣΡΠΡΜΗΘ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΔΠΡΜΔΠΡ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 
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Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΣΓΗΟΤΝ= ηήξημε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

o ΑΝΤΠΖΡΥ= Αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην 

ζρνιείν. 

o ΑΝΠΡΔΔΠ= Αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθψζεσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΟΡΓΔΚΠΠΟ= Πην νξγαλσκέλε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

o ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλάγθε λα  ιακβάλνληαη ππ' 

φςηλ θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απνθάζεηο. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

o ΑΝΒΔΤΛΣΔ= Αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

o ΑΝΑΤΓΑΠΑ= Αλάγθε αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παηδεία. 

o ΚΑΝΔΠΡΠ= Καηάξηηζε λένπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 50 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 1 παηδί. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: ΠΔ02 θηιφινγνο. 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: 2 κεηαπηπρηαθά, ζηελ δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εηδηθφηεηα, 1 δηδαθηνξηθφ 

ζηελ εηδηθφηεηα. 

Έηε ππεξεζίαο: 23 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:1 έηνο. 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΑΝΥΚΛ= Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 
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1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΤΝΑΓΥ= χλδεζε εμνπζέλσζεο θαη 

άγρνπο. 

o ΑΓΥΠΡΟΔΞ= Σν άγρνο πξνθαιεί εμνπζέλσζε. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΑΚΡΜΟΡ= Ζ εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε 

αθξαίεο κνξθέο. 

o ΔΞΟΓΑΡΔΡ= Πξφθιεζε άξλεζεο εξγαζίαο. 

o ΔΞΟΓΑΠΟ= Πξφθιεζε απνγνήηεπζεο. 

o ΔΞΟΓΜΑΣ= Πξφθιεζε αηζζεκάησλ 

καηαίσζεο. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΠΡΟΧΔΚΠ= Δπεξεάδεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΥΜΔΔΡΔΜ= ρέζε κε εξγαζηαθή εκπεηξία. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 

o ΥΠΛΓΗΑΝ= ρέζε κε πιήζνο δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

o ΥΜΔΟΗΥ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηα 

νηθνλνκηθά ζρνιείνπ. 

4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΠΡΔΚ= Πξψηνο παξάγνληαο ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΓΔΠΑΥΓΟ= Γεχηεξνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

o ΣΡΠΑΥΓΗ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΣΔΠΑΥΤ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

o ΠΔΠΑΥΜΑ= Πέκπηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

o ΔΚΠΑΑΤΤΠ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ 

αχμεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

o ΔΒΠΑΠΛΑΝ= Έβδνκνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ε ζρέζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ην 

πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
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5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΚΑΜΑ= Δπίδξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΤΠΠΑΔΚ= Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΘΔΔΡ= Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

πξνζιήςεσλ. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΚΡΟΓΔΠΑΝ= Δπίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαζθάιεηα. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

o ΑΝΓΔΤΓΟΤ= Αλάγθε εχξεζεο δεχηεξεο 

δνπιεηάο. 

o ΜΔΗΓΑΠΠΑ= Μείσζε δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΜΗΘ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΓΔΠΡΜΔΠΡ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κείσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

o ΣΡΠΡΑΤΑΝ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

o ΣΔΠΡΑΤΜΑ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

καζεηψλ αλά ηάμε. 

o ΠΔΠΡΑΤΧΡ= Πέκπηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΘΔΠΟΛΑΠΟ= Θέκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

o ΑΝΔΝΓΥΑΡ= Αλάγθε ελδπλάκσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

o ΑΝΑΠΠΡΠΡ= Αλάγθε απνκφλσζεο 

πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. 

o ΓΗΔΞΠΡΤΠ= Πξνζσπηθή ππφζεζε ε 

δηαρείξηζε ηεο εμνπζέλσζεο. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ζε ηθαλνπνηνχλ 

θαη λα ζε απνθνξηίδνπλ. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΚΑΘΤΜΒ=  Οπζηαζηηθφηεξε θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

o ΦΤΥΥΟΛ= Όπαξμε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
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Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ20 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ / 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ  
 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
 

 

Φύιν: Γπλαίθα. 

Ζιηθία: 59εηψλ. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε 1 παηδί. 

Υώξα θαηαγσγήο: Διιάδα  

Δηδηθόηεηα: Έηε ππεξεζίαο: 23 ρξφληα 

Δπηπιένλ ζπνπδέο: ρη. 

Έηε ππεξεζίαο: 25 ρξφληα 

Έηε ππεξεζίαο ζην παξώλ ζρνιείν:5 έηε 
  

Απόςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ην 

θιίκα ζην ζρνιείν. 

o ΗΚΚΑΛΔΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΗΚΚΑΟΡΥ= Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαιή 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

o ΓΤΚΛΤ= Γπζαξέζηεζε απφ ην θαθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ''εμνπζέλσζεο από ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν'', θαη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

1.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμνπζέλσζεο.  

ρέζε κεηαμύ   εμνπζέλσζεο  θαη 

άγρνπο. 

o ΔΞΟΤΔΞΑ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε. 

o ΔΞΟΤΚΟΤΡ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

θνχξαζε. 

o ΔΞΧΜΓΗΑ= Ζ εμνπζέλσζε σο ζσκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

o ΔΞΦΤΥΓΗΑ=Ζ εμνπζέλσζε σο ςπρηθή 

δηαδηθαζία 

o ΔΞΑΓΝΑΓΧ= Δμνπζέλσζε ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία λα δψζεηο άιιν. 

o ΑΠΑΓΥΔΞ= Απνζχλδεζε άγρνπο 

εμνπζέλσζεο. 

2.  Δπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

o ΔΠΔΡΓΑΠΓ-Δπεξξνή ζηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε. 

o ΔΞΑΚΡΜΟΡ=Ζ εμνπζέλσζε απαληάηαη ζε 

αθξαίεο κνξθέο. 

o ΔΞΟΓΠΑΡ= Παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία. 

o ΑΗΘΔΞΟΤ= Όπαξμε αηζζεκάησλ 

εμνπζέλσζεο. 

3.  Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

o ΥΔΞΟΗΑΠ= χλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΥΜΔΜΑΘ= ρέζε κε καζεηέο. 

o ΥΜΔΤΝ= ρέζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o ΥΜΔΓΗΟΗ= ρέζε κε δηνίθεζε. 

o ΥΜΔΓΟΝ= ρέζε κε γνλείο. 
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4.  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ από ηνλ 

ζεκαληηθόηεξν πξνο ηνλ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθό. 

o ΠΡΠΑΑΤΜΑ= Πξψηνο παξάγνληαο ε αχμεζε 

ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΓΔΠΑΥΜΑ= Γεχηεξνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο.  

o ΣΡΠΑΟΗΑΠ= Σξίηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

o ΣΔΠΑΥΓΗ= Σέηαξηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε. 

o ΠΔΠΑΥΓΟ= Πέκπηνο ζε ζεκαληηθφηεηα 

παξάγνληαο, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

o ΔΚΠΑΜΔΔΚ= Έθηνο παξάγνληαο ζε 

πξνηεξαηφηεηα νη κεηαθηλήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

Β.   Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

o ΚΡΔΠΗΣΔΞ= Δπίδξαζε ζηελ εμνπζέλσζε. 

o ΚΡΔΠΚΑΜΑ= Δπίδξαζε ζε  εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

o ΚΡΟΓΑΤΧΡ= Αχμεζε σξαξίνπ. 

o ΚΡΜΔΗΜΗ= Μείσζε κηζζψλ. 

o ΚΡΜΔΠΟΥ= Μεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πνιιά ζρνιεία. 

o ΚΡΟΓΑΤΜΑ= Αχμεζε καζεηψλ αλά ηκήκα. 

o ΚΡΟΓΑΤΔΡ= Αχμεζε εμσδηδαθηηθψλ 

εξγαζηψλ. 

6.  Ο ξόινο ηεο πνιηηείαο. o ΜΗΘΔΠΔΞ= Ζ κείσζε κηζζψλ επηηείλεη ηελ 

εμνπζέλσζε. 

7.  Ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

ζπλεπεηώλ  ηεο θξίζεο. 

o ΠΡΠΡΑΤΜΑ= Πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

καζεηψλ αλά ηάμε. 

o ΓΔΠΡΜΗΘ= Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ε ε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ κε ηελ εμνπζέλσζε. 

o ΣΡΠΡΑΤΧΡ= Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ε ζχλδεζε 

ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ. 

o ΣΔΠΡΜΔΔΚ= Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα, ε 

ζχλδεζε ηεο εμνπζέλσζεο κε ηελ κεηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία. 

Γ.  Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

8.  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

o ΓΤΤΝΛΤ= Γχζθνιε θαη ζχλζεηε ε ιχζε. 

o ΑΝΑΠΡΟΓΗ= Αλάγθε αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθψλ δηεμφδσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα απνθνξηίδνπλ. 

o ΑΝΤΠΖΡΥ= Αλάγθε χπαξμεο εξεκίαο ζην 

ζρνιείν. 

9.   Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. o ΑΝΤΠΔΜΠΗ= Αλάγθε χπαξμεο εκπηζηνζχλεο 

απφ ηελ πνιηηεία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

o ΤΜΔΚΠΑΠ= Αλάγθε λα  ιακβάλνληαη ππ' 
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φςηλ θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απνθάζεηο. 

o ΑΝΣΠΟΠΑ= Αλάγθε χπαξμεο ζηαζεξήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία. 

o ΚΡΓΖΑΗΑ= Αλάγθε δεκηνπξγίαο αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ην 

θξάηνο. 

 


