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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Δίλαη γεγνλφο φηη ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλάπηπμε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε
ηελ απφδνζε ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζην λνκφ Αξγνιίδαο. θνπφο είλαη ε
δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε
θαη αλάπηπμε.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) Άξγνπο, Ναχπιηνπ,
Κξαληδίνπ θαη ζην Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν (Δ.Κ) Άξγνπο ηνλ Μάην ηνπ 2015. Γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεηεηνχζαλ ζηηο
αλσηέξσ ζρνιηθέο κνλάδεο λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, ε
ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε
αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ,

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, ε θηηξηαθή

ππνδνκή. Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ πηθξία θαη επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ άγρνο
είλαη ε απαμίσζε

ηεο επαγγεικαηηθήο

εθπαίδεπζεο

ε θαθή δηαρείξηζε

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε βάξνο ησλ ΔΠΑΛ ε κέηξηα επίδνζε

ησλ

ησλ καζεηψλ.

Ζ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ βέβαηα ζα ήηαλ άζηνρε , εθφζνλ ε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν .

ABSTRACT
The fact that the personal and professional satisfaction and development of
education is the main factor that is inextricably linked to their efficiency,
effectiveness and creativity. This research is a case study of teachers of the Technical
Vocational Education working in Argolida county. The aim is to investigate the
factors that influence their professional satisfaction and development.
The survey was conducted in the Vocational Lyceum (EPAL) Argos,
Nafplion, Kranidi and Laboratory Center (RC) Argos in May 2015. In order to fulfill
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the objective sought by the teachers who were working in those schools to answer a
series of questions about their professional satisfaction and professional development.
The results showed that factors influencing job satisfaction are the
interpersonal relationships with colleagues, cooperation to achieve objectives, the
management of the school unit, the recognition of his work, the relationship with
students and parents, the building infrastructure. Factors that cause bitterness and
affect job stress is the depreciation of vocational education mismanagement of
financial resources at the expense of EPAL moderate student achievement. The
generalization of the findings of course would be misplaced, since the survey was
local.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Bαζηθφ ζέµα µειέηεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεµψλ είλαη ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνµέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απηφ δηφηη ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εξγαζία είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ίδηνπ ηνπ
εξγαδνµέλνπ, ησλ αηφµσλ ηνπ άµεζνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ηεο
επξχηεξεο νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζήο ηνπ (∆εµεηξφπνπινο, 1998,
Κάληαο, 1993). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεκαληηθά πνιιέο
παξακέηξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηειηθφο ζηφρνο,
αθνχ ε επηπρία είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ (Κνπζηέιηνο &
Κνπζηέιηνπ, 2001).
Θεσξεηηθψο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζ π ζρεηίδεηαη κε ηα θίλεηξα
εξγαζίαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο απνηειψληαο ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο
ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη ζεσξίεο
ησλ θηλήηξσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο νξγαλσζηαθήο
ζεσξίαο επεηδή ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ ηελ κεγηζηνπνηνχλ. Έλα ζχλνιν παξαγφλησλ φπσο νξγαλσηηθνί,
αηνκηθνί, θνηλσληθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη πνιηηηζκηθνί επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ
ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Κάληαο, 2009).
Πξψηα πεδία δηεξεχλεζεο ηεο επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απνηέιεζαλ νη
επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζµνί. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηεξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά ζηνλ δηεζλή ρψξν, θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηρεηξήζεη
λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεγέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπο

ηθαλνπνίεζε απνηειεί

ζπληζηψζα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ ν

θαζνξηζηηθή

βαζκφο επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο θάζε αηφκνπ απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ
απνδνηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ςπρηθή θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ηνπ
ηδίνπ, αιιά θαη ησλ αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ (Κάληαο, 2009).
Ηδηαίηεξα, ε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπµβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη ζεµαληηθή ζηελ επηδίσμε ελφο επηηπρνχο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο.
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη απηνχο αθξηβψο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ
ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο.
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Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηε ζπζρέηηζε κε ην επαγγεικαηηθφ άγρνο. Σν
δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ
Σέινο ην ζεσξεηηθφ

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

κέξνο ηεο εξγαζίαο θιείλεη κε ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ

αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο (δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ) έσο ζήκεξα.
Αθνινπζεί αλαιπηηθά, ζην πέκπην θεθάιαην, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε
παξνχζα

εξεπλεηηθή

εξγαζία

θαζψο

θαη

ηα

απνηειέζκαηα

απηήο.

Σέινο ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο.
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1.Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ.
1.1.Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998) ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα
απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηηο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο, θπξίσο γηαηί ζεσξείηαη
φηη έρεη άκεζε ζρέζε ηφζν κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν
θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ νξγαληζκψλ λα έρνπλ πςειή απνδνηηθφηεηα θαη ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ .
Παξφηη νη έξεπλεο πξνζέγγηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ φηη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη ζπλίζηαηαη απφ
πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία (Κνπζηέιηνο, 2001) ρσξίο άιινπο λα αξλνχληαη θαη ηελ
χπαξμε κηαο γεληθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία.
Καηά ηνλ Locke (1976) ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα επράξηζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηίκεζε άιιεο
εξγαζίαο ή ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ ν Locke (1969)
ζπλδέεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία κε ην ζχζηεκα ησλ
αμηψλ ηνπ αηφκνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα
ζεηηθή θαηάζηαζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθηίκεζε φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ησλ
εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ

αηφκνπ.

Αληίζεηα ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα

πξνέξρεηαη απφ ηε καηαίσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ.
Ο Spector (1997) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ πξψηε είλαη ε παγθφζκηα πξνζέγγηζε πνπ
αληηκεησπίδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο έλα κνλαδηθφ, ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα
απέλαληη ζηελ εξγαζία, θαη δεχηεξε ε πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζε επηκέξνπο
πιεπξέο ηεο εξγαζίαο, φπσο νη αληακνηβέο, νη επθαηξίεο γηα πξναγσγή, ε
επηθνηλσλία ζην ρψξν εξγαζίαο, ε αζθάιεηα, ε επηζεψξεζε, νη πξντζηάκελνη θαη νη
ζπλάδειθνη, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο απηή θαζ’ απηή.
Πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζεί πσο ε εξγαζία έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ελψ ηνλ
ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ θαηαηάζζεη ζηα δηάθνξα νηθνλνκηθά

θαη θνηλσληθά

ζηξψκαηα.  π λ ε π ψ ο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα
ζέκαηα κειέηεο ησλ επηζηεκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν, κε ηηο αλάγθεο
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ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εξγαζία (Crites, 1969).
1.2. Θεσξίεο Δπαγγειµαηηθήο Ιθαλνπνίεζεο.
Ο Crites (1969) ηαμηλνµεί ηηο ζεσξίεο επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε:
α) Θεσξίεο αλαγθψλ (ηθαλνπνίεζε ζε ζπλάξηεζε µε αλάγθεο),
β) Θεσξίεο πξνζδνθηψλ

(ηθαλνπνίεζε

ζε

ζπλάξηεζε

µε

ζθνπνχο

θαη

πξνζδνθίεο),
γ) Θεσξίεο ξφισλ (ηθαλνπνίεζε ζε ζπλάξηεζε µε ηελ πινπνίεζε ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ξφισλ) θαη
δ)

Θεσξίεο

απηναληίιεςεο

(ζπµθσλία

αληίιεςεο

θαη

επαγγειµαηηθψλ

επηηεπγµάησλ) .
Άιιε κνξθή ηαμηλφκεζεο είλαη ε εμήο:
α) ζεσξίεο πεξηερνµέλνπ (content theories), πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέµα
ζηαηηθά θαη αζρνινχληαη µε ηηο αλάγθεο ηνπ αηφµνπ πνπ παξαθηλνχλ ηε
ζπµπεξηθνξά ηνπ, θαη
β) ζεσξίεο δηαδηθαζίαο (process theories), πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέµα ηεο
επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δπλαµηθά.
1.2.1.Η ζεωξία ηωλ δύν παξαγόληωλ ηνπ Herzberg (Τwo factor theory, Herzberg,
1968).
Αλήθεη ζηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ. Ο Herzberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ είλαη
νη πξψηνη πνπ πξνζδηφξηζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εξγαζηαθή
ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Μηρφπνπινο, 1997). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζέηεη
σο αμίσµα φηη µηα νµάδα παξαγφλησλ (facets) πνπ ν Herzberg απνθαιεί θίλεηξα
(motivators) πξνθαιεί ηθαλνπνίεζε θαη αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ
εξγαζία, ελψ µηα άιιε νµάδα παξαγφλησλ, νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή ζπληήξεζεο,
φηαλ

δελ

ηθαλνπνηνχληαη

(dissatisfiers).

πξνθαινχλ

αξλεηηθή

ζηάζε

θαη

δπζαξέζθεηα

Σα θίλεηξα ιεηηνπξγνχλ σο αηνµηθά θίλεηξα θαη ππνθηλνχλ

ηνλ εξγαδφµελν λα εξγαζηεί απνδνηηθά, ελψ νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή ζπληήξεζεο
πξνιαµβάλνπλ ηε δεµηνπξγία δπζαξέζθεηαο θαη ελδερφµελεο απψιεηεο ζηελ
απφδνζε ησλ εξγαδνµέλσλ. Ο Herzberg ζεσξεί σο θίλεηξα ην επίηεπγµα
(επηηπρία), ηελ αλαγλψξηζε, ηελ εξγαζία απηή θαζαπηή, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ
πξφνδν-εμέιημε, θαη σο «παξάγνληεο πγηεηλήο-ζπληήξεζεο» ην µηζζφ φπσο
απμήζεηο, ηελ πνιηηηθή θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζµνχ, άιιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο,
φπσο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε δηεχζπλζε (θαζνδήγεζε, επνπηεία, ζπµπεξηθνξά)
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θαη ηελ εξγαζηαθή ζηαζεξφηεηα (Μηρφπνπινο, 1997)
Ζ ζεσξία ηνπ Herzberg θαηαθξίζεθε απφ αξθεηνχο µειεηεηέο θπξίσο δηφηη
ππεξαπινπζηεχεη ηηο ζρέζεηο µεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ µηαο εξγαζίαο θαη
ησλ ζηάζεσλ πνπ δηαµνξθψλεη ν εξγαδφµελνο απέλαληη ζηελ εξγαζία (∆ξάθνπ θαη
ζπλ., 2004). Κχξηα ζεµεία επίθξηζεο ππήξμαλ α) ε µεζνδνινγία ε νπνία
ζηεξίρηεθε ζε αλαµλήζεηο παξειζφλησλ γεγνλφησλ, νη νπνίεο µπνξεί λα είλαη
επηιεθηηθέο

θαη µεξνιεπηηθέο (∆ξάθνπ θαη ζπλ., 2004). β) Ζ ζεσξία ρσξίδεη

ηνπο παξάγνληεο ζε δχν μερσξηζηέο ζπλεθηηθέο νµάδεο θαη δε ζεσξεί θάζε
παξάγνληα σο «αλεμάξηεηε» µεηαβιεηή πνπ πξνθαιεί ηε δηθή ηνπ µνλαδηθή
ζπµπεξηθνξά (Μηρφπνπινο, 1997), θαη γ) δελ απνδέρεηαη ηελ χπαξμε αηνµηθψλ
δηαθνξψλ φπσο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνµέλσλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Σφζν ην θνηλφ αίζζεµα φζν θαη νη εµπεηξηθέο απνδείμεηο ππνδεηθλχνπλ φηη θάπνηνο
απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ν Herzberg ζεψξεζε σο παξάγνληεο πγηεηλήο ή
ζπληήξεζεο µπνξεί γηα νξηζµέλνπο εξγαδνµέλνπο λα απνηεινχλ θίλεηξα, φπσο,
γηα παξάδεηγµα, ν µηζζφο (Μηρφπνπινο, 1997)
1.2.2.Η ζεωξία ηεο ηεξάξρεζεο ηωλ αλαγθώλ ηνπ Maslow (Hierarchy of
needs theory, Maslow, 1970).
Αλήθεη επίζεο ζηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ. O Maslow ζην ζχγγξακκά ηνπ
«Motivation and Personality» ην 1970 ππνζηεξίδεη φηη νη βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο
αλάγθεο είλαη έµθπηεο θαη µπνξνχλ λα ππνθηλήζνπλ ηε ζπµπεξηθνξά. θνπφο
θάζε αηφµνπ είλαη λα αλαπηχμεη άιιεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη γηα λα επηηχρεη απηφ
ην ζθνπφ, πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηήζεη άιιεο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο γηα αζθάιεηα
θαη αγάπε, πνπ είλαη θνηλέο γηα φινπο άιινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηεξαξρεµέλεο
µε µηα νξηζµέλε ζεηξά. Σειεπηαία ζηε ζεηξά είλαη ε αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη
θνξπθαία ε αλάγθε γηα απηνπξαγµάησζε ή επίηεπμε ησλ µεγαιχηεξσλ ζηφρσλ µαο.
Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζεµαίλεη λα μεπεξλάµε ηα εµπφδηα, λα αζθνχµε δχλαµε, λα
αγσληδφµαζηε λα θάλνπµε θάηη δχζθνιν ηφζν θαιά θαη ηφζν γξήγνξα φζν είλαη
δπλαηφλ (Βνζληάδνπ, 2005).
Ζ ζεσξία ηνπ Maslow, φπσο θαη ε ζεσξία ηνπ Herzberg, είλαη ζρεηηθή µε
ηελ εμσηεξηθή παξαθίλεζε. Απνηειεζµαηηθή γίλεηαη ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε,
φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο παξάγνληεο «θίλεηξα».
1.2.3.Η ζεωξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ Vroom (Expectancy theory, Vroom, 1964).
Αλήθεη ηεο ζεσξίεο δηαδηθαζίαο. Τπνζηεξίδεη φηη ηα άηνµα είλαη
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πηζαλφηεξν λα βειηησζνχλ ζηε δνπιεηά ηεο, αλ ππάξρεη ε πξννπηηθή θάπνηαο
αληαµνηβήο, θάπνηνπ αληαιιάγµαηνο πνπ εθηηµάηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφµελν
(Vroom, 1964). Ζ αηνµηθή πξνζπάζεηα ζπλεηζθέξεη ζηελ απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ
νξγαληζµνχ πνπ απαζρνιεί ηνλ εξγαδφµελν. Δμεηάδνληαο άιινπο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ αηφµνπ λα θαηαβάιεη πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ζηελ
εξγαζία ηνπ, ν Vroom ππνζηήξημε φηη ε επαγγειµαηηθή παξαθίλεζε ηνπ
εξγαδνµέλνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ: α) ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε πξνζπάζεηαο
θαη απφδνζεο (expectancy), β) ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε δνπιεηάο θαη
απνηειεζµάησλ (instrumentality) , θαη γ) ην πφζν επηζπµεηά είλαη γηα ηνλ
εξγαδφκελν

ηα

απνηειέζµαηα

απφ

ηε

δνπιεηά

(valence).

Σα

άηνµα

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία µφλν φηαλ ινγηθά πξνζδνθνχλ φηη ε
ζπµπεξηθνξά ηνπο ζα νδεγήζεη ζε επηζπµεηά γηα ηα ίδηα απνηειέζµαηα ή αµνηβέο.
Άιινη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδνµέλνπ είλαη ε
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, νη δεμηφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θαη ε αληίιεςε γηα ην
ξφιν ηνπ µέζα ζηνλ νξγαληζµφ (Vroom, 1964).
Ωζηφζν, ε ζεσξία είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξµνζηεί ζηελ πξάμε,
θαζψο είλαη αδχλαην νη πξντζηάµελνη λα γλσξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ
εξγαδνµέλσλ ηνπο θαη ην πφζν επηζπµεηά είλαη ηα απνηειέζµαηα απφ ηελ
εξγαζία ζε θαζέλα απφ απηνχο.
1.2.4.Η ζεωξία ηηο θνηλωληθήο αληαιιαγήο ηωλ Thibaut θαη Kelly.
Πξφθεηηαη γηα ζεσξία δηαδηθαζίαο. Τπνζηεξίδεη φηη ε ζπµπεξηθνξά
παξαθηλείηαη απφ ηελ επηζπµία γηα µεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ εµπεηξηψλ θαη
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ, µέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ
δεµηνπξγνχλ σθέιεηεο ή αληίζεηα θφζηνο. Οη σθέιεηεο, ηα ρξήµαηα, ην αίζζεµα
ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ εαπηφ, ε ελίζρπζε ηηο απηνεθηίµεζεο θ.α., απνηεινχλ ζεηηθή
ελίζρπζε γηα ηε ζπµπεξηθνξά, ελψ ην θφζηνο, ην άγρνο, ν ρξφλνο πξνεηνηµαζίαο
γηα ηελ εξγαζία θ.α., ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά. ηελ πξνζπάζεηά µαο λα
µεγηζηνπνηνχµε ηηο ζεηηθέο εµπεηξίεο θαη λα ειαρηζηνπνηνχµε ηηο αξλεηηθέο
εθηηµνχµε ηηο σθέιεηεο θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε εξγαζηαθή
δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, ε ηειηθή απφθαζε απαηηεί θαη ηελ εθηίµεζε δχν
επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο: ην πξψην επίπεδν είλαη ην επίπεδν «ζχγθξηζεο/δπγίοµαηνο
ησλ σθειεηψλ θαη ηνπ θφζηνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα», θαη ην δεχηεξν επίπεδν
είλαη

ην επίπεδν «εθηίµεζεο σθειεηψλ θαη θφζηνπο απφ ελαιιαθηηθέο
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δξαζηεξηφηεηεο» (∆ξάθνπ θαη ζπλ., 2004).
1.2.5.Η ζεωξία ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
Lawrence.

εξγαζίαο ηωλ Turner θαη

Βαζηθή ππφζεζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο ζεσξίαο είλαη φηη αλ θαιιηεξγεζνχλ
ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο πνπ δεµηνπξγνχλ ζπλζήθεο
γηα πςειή επαγγειµαηηθή παξαθίλεζε, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ε
απφδνζε ζα απμεζνχλ. χµθσλα µε ηε ζεσξία απηή θάζε άηνµν αληηδξά
δηαθνξεηηθά ζηελ εξγαζία ηνπ. Σφζν ε ίδηα ε εξγαζία φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εξγαδνµέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζµφ ηνπ
επαγγέιµαηνο. Ζ πνηθηιία ζηελ εξγαζία, ην επίπεδν απηνλνµίαο ησλ εξγαδνµέλσλ,
ε αιιειεπίδξαζε θαη νη επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο, ην επίπεδν γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη θαη ε επζχλε ησλ
εξγαδνµέλσλ ζπµβάιινπλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε

ησλ

εξγαδνµέλσλ.

Δληνχηνηο, ε ζεσξία επηθξίζεθε, δηφηη αζρνιείηαη µφλν µε πιεπξέο ηεο εξγαζίαο
πνπ παξαθηλνχλ ζεηηθά ηνπο εξγαδνµέλνπο θαη παξαβιέπεη άιιεο δπζιεηηνπξγηθέο
πιεπξέο ησλ επαγγειµάησλ. Απηή αθνξά επαγγέιµαηα ζηα νπνία νη εξγαδφµελνη
εξγάδνληαη θπξίσο αηνµηθά, άξα πξφθεηηαη γηα ζεσξία αηνµηθήο παξαθίλεζεο
πνπ αγλνεί άιιεο ελδννµαδηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (∆ξάθνπ θαη ζπλ., 2004).
1.2.6.Θεωξία ηωλ πηπρώλ ηεο επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηωλ Smith,
Kendall θαη Hulin.
χµθσλα µε ηε ζεσξία απηή ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπλίζηαηαη
ζε επηµέξνπο «ηθαλνπνηήζεηο», δειαδή ζηελ ηθαλνπνίεζε επηµέξνπο πηπρψλ ηεο
εξγαζίαο. Ζ εξγαζία είλαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ πεξηιαµβάλεη ππνρξεψζεηο,
ξφινπο, ζρέζεηο θαη αληαµνηβέο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο
ζρεηίδνληαη µε δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά αληαγσληζηηθέο «ηθαλνπνηήζεηο». Ζ
επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηηο
πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εξγαδνµέλνπ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ
θάπνηνο έρεη. εµαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε µπνξεί λα
απνηειέζνπλ επαγγέιµαηα απφ ηελ ίδηα «νηθνγέλεηα», εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ σο
µέηξν ζχγθξηζεο θαη δηαµνξθψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ εξγαδνµέλνπ γηα ηελ εξγαζία
ηνπ (∆ξάθνπ θαη ζπλ., 2004).
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1.2.7. Η ζεωξία ηεο απόθιηζεο (discrepancy theory) ηνπ Locke (1969) θαη
ηνπ Porter(1961).
Απηή ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη
πεξηζζφηεξν απφ ην ηη ζεσξεί ν εξγαδφµελνο φηη είλαη ζεµαληηθφ παξά απφ
ηελ πιήξσζε ή φρη ησλ αλαγθψλ ηνπ. ∆πζαξέζθεηα εµθαλίδεηαη φηαλ ιαµβάλεη
ιηγφηεξα απφ απηά πνπ αλαµέλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. ΄Οζν πην µεγάιε, δειαδή,
είλαη ε απφθιηζε απφ ηα αλαµελφµελα νθέιε, ηφζν πην µηθξή είλαη ε
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ( ∆εµεηξφπνπινο 1998, αισλίηεο 2002).
1.2.8.Η ζεωξία ηεο ηζόηεηαο εηζόδνπ-εμόδνπ ηνπ Adams (equity theory).
χµθσλα µε απηή ηε ζεσξία ε επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνζδηνξίδεηαη
απφ ην «ηζνδχγην εηζφδνπ-εμφδνπ» θαηά ηελ αληίιεςε θάζε εξγαδνµέλνπ, δειαδή
ηε ζρέζε µεηαμχ απηψλ πνπ πξνζδνθά απφ θάζε επάγγειµα θαη απηψλ πνπ ηειηθά
ιαµβάλεη. Ζ ηζφηεηα ηζνδπλαµεί µε ηθαλνπνίεζε θαη ε αληζφηεηα µε
δπζαξέζθεηα (∆εµεηξφπνπινο, 1998). Ζ βάζε ηεο ζεσξίαο ζην εξγαζηαθφ πιαίζην
είλαη φηη νη εξγαδφµελνη ζπγθξίλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο µε άιινπο εξγαδνµέλνπο
µε βάζε ην ηη επελδχνπλ ζηελ εξγαζία αιιά θαη ηη νθέιε απνιαµβάλνπλ απφ
απηήλ. Ζ ζεσξία πξνηείλεη φηη ε παξαθίλεζε ηνπ εξγαδνµέλνπ απφ ηελ εξγαζία
ηνπ επεξεάδεηαη πξσηαξρηθά απφ ην πψο ζεσξεί φηη αληηµεησπίδεηαη ζπγθξηηηθά µε
άιινπο εξγαδνµέλνπο. Ο Adams πξνηείλεη φηη νη εξγαδφµελνη ζπγθξίλνπλ ηα
εθφδηα πνπ «θέξλνπλ» ζηελ εξγαζία ηνπο –εθπαίδεπζε, εµπεηξία, εμεηδίθεπζε,
αμηνπηζηία, θαηάξηηζε θ.α.- µε ηα νθέιε ή ηελ αληαπφδνζε πνπ «εηζπξάηηνπλ»µηζζφο, θνηλσληθή ζέζε, αλαγλψξηζε, θνηλσληθέο ζρέζεηο, γφεηξν θαη πξναγσγέοζε

ζρέζε µε άιινπο εξγαδνµέλνπο ζε παξφµνηα επαγγέιµαηα. Καηά ηνλ Adams

φζν πην ηζρπξή είλαη ε εληχπσζε ηνπ εξγαδνµέλνπ φηη αδηθείηαη, ηφζν πην ηζρπξή
είλαη θαη ε παξψζεζή ηνπ λα θάλεη θάηη γηα απηφ .Ζ ζπγθεθξηµέλε ζεσξία
επηθξίζεθε θπξίσο, δηφηη, πξψηνλ, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν
ε µηζζνινγηθή ηζφηεηα επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο

παξαγφµελεο εξγαζίαο, δεχηεξνλ, αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη,

ηξίηνλ, αγλνεί ηηο

πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο θάζε

εξγαδνµέλνπ σο αηφµνπ αλεμάξηεηα απφ ηε ζχγθξηζή ηνπ
εξγαδφµελνπο.

13

µε άιινπο

1.3.Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμεηάδεηαη σο ζηάζε πνπ ζπληειεί ζηε
δηακφξθσζε νξηζκέλσλ άιισλ ζπκπεξηθνξψλ ή ζηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή
ζεσξείηαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, δειαδή θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ή αίηην.
Παξάιιεια ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί σο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή, σο ην απνηέιεζκα δειαδή εμσηεξηθψλ πξνο ην άηνκν παξαγφλησλ.
ηελ πξψηε πεξίπησζε εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ή έιιεηςεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ελψ ζηελ δεχηεξε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ
ηελ θαζνξίδνπλ (Κάληαο, 2009).
Ζ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή, σο ην απνηέιεζκα δειαδή ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο, δπζρεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη
γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ή ηξφπνο κέηξεζεο ηεο. Άιινηε ζεσξείηαη ζπλνιηθή
ζηάζε πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη κε κηα απιή εξψηεζε ηνπ ηχπνπ «Πφζν
ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηελ εξγαζία ζαο;» θαη άιινηε εμεηάδνληαη κφλν
κεκνλσκέλεο φςεηο ηεο, κε απνηέιεζκα κία γεληθφηεξε αζάθεηα, πνπ ίζσο έρεη
επίπησζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ (Κάληαο, 2009).
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ απνηειεί κία απιή έλλνηα αιιά
ζπλίζηαηαη απφ πνιιά επηκέξνπο ζεκεία. χκθσλα κε ηνλ Warr (1987) γίλεηαη
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ εζσγελή θαη ηελ εμσγελή ηθαλνπνίεζε. Ζ εζσγελήο
ηθαλνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ελψ ε εμσγελήο
ηθαλνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην πεξηέρσλ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε
εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα σξάξηα, ηελ αζθάιεηα, ηηο
ακνηβέο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο έρεη θάπνηα αληηζηνηρία κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Maslow θαη κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Herzberg ζε παξάγνληεο
θηλήηξσλ θαη παξάγνληεο πγηεηλήο (Κάληαο, 2009).
Παξνκνίσο είλαη θαη ε άπνςε ηεο Evans (1999) ε νπνία αλαθέξεη φηη νη
παξάγνληεο

νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή

δπζαξέζθεηα θαη νη νπνίνη απνδίδνληαη θαη κε ηνλ φξν «πεγέο ηθαλνπνίεζεο»
ζρεηίδνληαη είηε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο είηε κε ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν παξέρεηαη ε εξγαζία. Οη παξάγνληεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε «ελδνγελείο»
θαη ζε «εμσγελείο» ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία (Κάληαο, 2009).
Ο Locke (1976) ρσξίο λα πξνηείλεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξγαλν κέηξεζεο ηεο
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επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πηζηεχεη φηη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη
ζεκαληηθνί ζηελ δηακφξθσζή ηεο είλαη:
 H εξγαζία λα απνηειεί «πξφθιεζε» γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη λα κελ είλαη
θνπξαζηηθή θαη αληαξή.
 H θαιή απφδνζε λα ακείβεηαη θαη λα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζε
απφδνζε θαη ακνηβή.
 Nα δίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ζεηηθή ελίζρπζε γηα ην επηηπρέο έξγν – δειαδή
ιεθηηθή αλαγλψξηζε, έπαηλνο θαη επηπξφζζεηεο κε ρξεκαηηθέο ακνηβέο.
 Nα ππάξρνπλ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.
 Να ππάξρεη ζσζηή επνπηεία πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη βνήζεηα θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ.
 Να ππάξρνπλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κεηαμχ
ζπλαδέιθσλ.
 Να ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο πνπ
λα επηδηψθεη ηελ ππνβνήζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν ηνπο.
 Να ππάξρεη δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη λα θαιιηεξγείηαη ζηνπο
εξγαδφκελνπο ην αίζζεκα φηη δελ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο.
 Να θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα φηη νη ρξεκαηηθέο ακνηβέο κνηξάδνληαη δίθαηα.


Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ιήςε
απνθάζεσλ

 Να δίλεηαη, θαηά ην δπλαηφ, κεγάινο βαζκφο απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο
ζηνλ εξγαδφκελν.
 Να ππάξρεη ζαθήλεηα ξφισλ σο πξνο ην ηη αθξηβψο αλακέλεηαη απφ ηνλ
εξγαδφκελν λα θάλεη. (Κάληαο, 2009).

1.4.Δπηπηώζεηο ηεο κε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ.

ζηελ

εξγαζηαθή

ε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ

παξάγνληα

γηα

ηε

δηακφξθσζε

ηεο

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, φπσο επίζεο ζηελ
απνδνηηθφηεηα, ζηε παξαγσγηθφηεηα, ζηηο απνπζίεο θαη θηλεηηθφηεηα ηνπ
(Κάληαο, 1998). Δάλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμεηαζηεί σο εμαξηεκέλε
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κεηαβιεηή ηφηε ζεσξείηαη φηη

απνηειεί

ην απνηέιεζκα παξαγφλησλ πνπ

ππάξρνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο φπσο είλαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηζζφο θαη
σξάξην εξγαζίαο (Κνπζηέιηνο 2001).
ηελ εθπαίδεπζε θαζψο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, επηδξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο

θαη

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ
πφξσλ σο παξάγνληα άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο ζεσξείηαη σο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Μαθξή –
Μπφηζαξε, 2003).
1.4.1. Η Παξαγωγηθόηεηα θαη ε Απνδνηηθόηεηα
Ζ ζρέζε παξαγσγηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο απαζρνιεί

φιεο

ηηο

επηρεηξήζεηο γη’ απηφ θαη νη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ πψο ην έλα
επεξεάδεη ην άιιν. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ φπσο νη ακνηβέο, ε αλαγλψξηζε θαη νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο (Κάληαο 1998). Ο Locke (1984) ππνζηεξίδεη φηη πηζαλφ λα κελ είλαη ε
ηθαλνπνίεζε πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά ην αληίζηξνθν, δειαδή ε
απφδνζε ζηελ δνπιεηά λα νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε.
1.4.2.Απνπζίεο από ηελ εξγαζία
Ο δείθηεο ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηνλ
αξηζκφ απνπζηψλ (πνπ εξκελεχεηαη σο ηάζε απνθπγήο ηεο εξγαζίαο) είλαη
αξλεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζε ιηγφηεξεο
απνπζίεο θαη αληίζηξνθα, κφλν πνπ θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα πξάγκα πνπ
δείρλεη ζρεηηθά ρακειή ζρέζε. Τπάξρνπλ βέβαηα νη πξαγκαηηθά δηθαηνινγεκέλεο
απνπζίεο ιφγσ αζζελεηψλ θαη νη απζαίξεηεο. χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998) ηα
αίηηα ηεο απζαίξεηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην
ίδην ην άηνκν θαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζεη αιιά ζε θαλνληζηηθά
πξφηππα θαη ζηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο ζρεηηθά κε ηνπο απνπζίεο.
Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ηάζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ λα παξαηηεζεί θαη ην π ςειφ επίπεδν απνπζηψλ ελψ ππνζηεξίδνπλ
φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηνπο (Krumm, 2001).
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1.4.3.Κηλεηηθόηεηα ζηελ εξγαζία.
χκθσλα κε ηνλ Κάληα, (1998) ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη
ηζρπξή, γηαηί επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπνκέλσο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ελφο
εξγαδνκέλνπ αλ ζα απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ είλαη θαη νη ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία. Δάλ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο

ν

εξγαδφκελνο ελδέρεηαη λα παξακείλεη ζηελ ζέζε ηνπ ελψ ληψζεη δπζαξεζηεκέλνο.
Όηαλ ππάξρεη πξνζθνξά εξγαζίαο, πνιινί εξγαδφκελνη ζα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξε
ακνηβή ή δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν
εξγαζίαο. Αληίζηξνθα ζε πεξηφδνπο κεγάιεο χθεζεο, αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη
δπζαξέζθεηα, ν εξγαδφκελνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξακείλεη ζε κία εξγαζία πνπ
δελ ηνλ ηθαλνπνηεί γηαηί αδπλαηεί λα βξεη ελαιιαθηηθή ιχζε. Αληίζεηα ε ζρέζε
αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απνρψξεζε πξνζσπηθνχ
γίλεηαη ηζρπξφηεξε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ρακειήο αλεξγίαο
(Carsten & Spector, 1987).
Σα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ε ειηθία ελφο εξγαδνκέλνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ
παξάγνληα ζηελ θηλεηηθφηεηα απφ ηελ εξγαζία. Μπνξεί ν εξγαδφκελνο λα κελ
είλαη ηθαλνπνηεκέλνο αιιά λα ληψζεη δεζκεπκέλνο θαη έηζη λα εμαθνινπζεί λα
εξγάδεηαη γηαηί κε ηα ρξφληα έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή πείξα (McKenna, 2000).

1.5.πζρέηηζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εξγαζηαθνύ άγρνπο.
Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
είλαη κία ζθαηξηθή έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Ζ κειέηε ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηαηί έρεη βξεζεί φηη
ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, ηηο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, ηηο
απνρσξήζεηο απφ ηελ εξγαζία, ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αιιά θαη ην
εξγαζηαθφ ζηξεο (Spector, 1997).
Ο άλζξσπνο ζηε ζχγρξνλε επνρή αληηκεησπίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο
πηεζηηθέο αλάγθεο θαη ζπλεπψο πεξηζζφηεξν ζηξεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αζθψληαο
έλα θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθφ επάγγεικα ππφθεηληαη ζε ζπλζήθεο έληνλνπ άγρνπο,
17

θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα επαγγέικαηα κε πςειά
έσο πνιχ πςειά επίπεδα άγρνπο.
ηνλ αληίπνδα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη εξεπλεηέο Davis & Wilson (2000) ππνζηεξίδνπλ
φηη ε πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ρακειφ επαγγεικαηηθφ
ζηξεο. Ο Otto (1986) ζε έξεπλα ηνπ αλαθέξεη φηη ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο είλαη
κεγαιχηεξν αλάκεζα ηεο δπζαξεζηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ ν McCormic
(2005) επεζήκαλε ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
1.5.1.Οξηζκόο ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο
Σν άγρνο (ζηξεο) απνηειεί θπζηνινγηθή εθδήισζε θάζε αλψηεξνπ δψληνο
νξγαληζκνχ, εθφζνλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ (Κάληαο 2009). Αθνξά
κία εζσηεξηθή θαηάζηαζε αλεζπρίαο θαη αγσλίαο, ε νπνία κπνξεί λα πεγάδεη ζην
έξγν, ζην ξφιν ή θαη απφ ην θπζηθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή θαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε ζηάζε ηνπ φπσο απηφ ην πεξηβάιινλ (Μαξνχδαο, 1996).
Ο Hans Selye (1946) ν νπνίνο ήηαλ απφ φπσο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζε
λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο « αζζέλεηαο» απφ ην άγρνο πεξηέγξαςε 3
θάζεηο απφ φπσο νπνίεο δηέξρεηαη ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα
αληηκεησπίζεη

αγρνγφλεο

θαηαζηάζεηο. Πξψηε

είλαη

ε

αληίδξαζε

φπσο

εγξήγνξζεο φπνπ ππάξρεη κεησκέλε αληίζηαζε θαη ε νπνία αθνινπζείηαη απφ
ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ αηφκνπ. Γεχηεξε είλαη ε αληίζηαζε
φπνπ είλαη ε θάζε κεγαιχηεξεο δπλαηήο πξνζαξκνγήο θαη επηηπρνχο επηζηξνθήο
ηνπ αηφκνπ ζηελ ηζνξξνπία. Δάλ απηφ δελ ιεηηνπξγήζεη ηφηε ην άηνκν πεξλά
ζηελ Σξίηε θάζε φπνπ είλαη ε εμνπζέλσζε θαη απηφ ζεκαίλεη φηη εδψ θαηαξξένπλ
νη ακπληηθνί κεραληζκνί (Κάληαο, 2009).
Ο πην επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην ζηξεο φκσο είλαη απηφο πνπ έδσζαλ νη
Lazarus θαη Folkman (1984) πνπ πεξηγξάθεη ην ζηξεο σο ηε ζρέζε αλζξψπνπ –
πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηηκάηαη απφ ην άηνκν φηη ππεξβαίλεη ή ζέηεη ζε
δνθηκαζία ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ θαη βάδεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ.
Παξφκνην νξηζκφ έρεη δψζεη ν Μαξνχδαο (1996) ν νπνίνο δηαηππψλεη φηη ην
ζηξεο, αθνξά ηνπο ηξφπνπο πνπ αληηδξνχλ νη άλζξσπνη φπσο εμσηεξηθέο
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ζπλζήθεο, θαη νξίδεηαη σο ε ςπρνινγηθή δπζθνξία, ή έληαζε πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηελ έθζεζε ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο – θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζέηνπλ
ππέξκεηξεο απαηηήζεηο ζε έλα άηνκν. Σν ζηξεο δειαδή, πξνθχπηεη απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ νη Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ (1999) δηαηχπσζαλ φηη έλα άηνκν
βηψλεη ην ζηξεο φηαλ αληηιεθζεί κηα αζπκθσλία ή αληίθαζε αλάκεζα ζηηο
απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη κηα θαηάζηαζε θαη ζηα απνζέκαηα (βηνινγηθά,
ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά) πνπ δηαζέηεη γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη. χκθσλα κε
ηνλ Kyriacou (2001) σο επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαζνξίδεηαη ε εκπεηξία αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε καηαίσζε, ε αλεζπρία, ην άγρνο θαη ε
θαηάζιηςε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ζρεηηδφκελνπο κε ηελ εξγαζία παξάγνληεο.

1.5.2.Δξγαζηαθό άγρνο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
Απφ ηελ θχζε ηνπο κεξηθά επαγγέικαηα είλαη πεξηζζφηεξν αγρνγφλα απφ άιια.
Ηδηαίηεξα αγρνγφλα ζεσξνχληαη ηα επαγγέικαηα εθείλα πνπ ζπλεπάγνληαη ζρέζεηο
κε αλζξψπνπο, απαηηνχλ ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ή νη απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνληαη είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή άιινπ
είδνπο ζπλέπεηεο. Δλδεηθηηθά αλάκεζα ζηα ηδηαίηεξα αγρνγφλα επαγγέικαηα είλαη
θαη απηά ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φπσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. (Κάληαο, 2009).
Ζ θνηλσλία καο, ν κνληέξλνο ηξφπνο δσήο θαη ην θιίκα ζηα πεξηζζφηεξα
ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα επηδεκία πνπ ιέγεηαη άγρνο. Οη εθπαηδεπηηθνί
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).
Δπηπιένλ νη Kyriacou θαη Sutcliffe (1978) δηαηχπσζαλ ην ζηξεο σο κία
αληίδξαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (φπσο νξγή ή
θαηάζιηςε) πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ελδερφκελεο παζνγφλεο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο
(φπσο ηαρππαικία) σο απνηέιεζκα απαηηήζεσλ ζην δηδάζθνληα, αλαθνξηθά κε ηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν. πλνπηηθά ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ην ζηξεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνπο πην θάησ παξάγνληεο:
1. Σε ζχγθξνπζε ξφισλ ή αζάθεηα ηνπ ξφινπ
2. Σελ εθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη δελ είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηηο
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απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο.
3. Σε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
επαγγέικαηνο εμαηηίαο κε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
4. Σηο άγλσζηεο ή λέεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο.
5. Πεγέο έμσ απφ ην ξφιν ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ
Οη εθπαηδεπηηθνί αζθψληαο έλαλ θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθφ επάγγεικα, ππφθεηληαη
ζε ζπλζήθεο έληνλνπ άγρνπο θαη ζπρλά νδεγνχληαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
χκθσλα κε ηελ Παππά (2006) ην άγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκπίπηεη ζηελ γεληθή
θαηεγνξία ηνπ άγρνπο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην επάγγεικα, ην νπνίν είλαη γλσζηφ
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν « εξγαζηαθφ ζηξεο » ή σο «βηνκεραληθφ
ζηξεο». Ο φξνο «βηνκεραληθφ

ζηξεο» αλαθέξεηαη ζην ζηξεο ηνπ ξφινπ, φπνπ ν

εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη δηθνξνχκελεο ή ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο
άιινπο, ή ζε ππεξθφξηηζε ηνπ ξφινπ ηνπ, φηαλ ε εξγαζία είλαη ππεξβνιηθά
δχζθνιε ή πάξα πνιιή ζε πνζφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ πηζηεχεη φηη
απηφο έρεη.
Σν ζηξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε ζχγρπζε, επηζεηηθφηεηα,
απμεκέλε ηάζε γηα απνπζίεο, κείσζε ζηελ απφδνζε ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ
καζεηψλ. Πιεπξέο ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο δεκηνπξγηθφηεηα θαη
εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, πιήηηνληαη φηαλ απηφο βηψλεη έληνλν ζηξεο.
Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο ζπλήζσο είλαη ε πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, νη
αξλεηηθέο

ζηάζεηο

ησλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιείν, ν κε επαξθήο ρξφλνο

πξνεηνηκαζίαο θ.α. Δπίζεο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ θαη ε
ηδενινγία ηνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία
αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο (Παππά, 2006).
Όπσο αλαθέξεη ν Kyriacou (1987) ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ην εξγαζηαθφ άγρνο
πεγάδεη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη πξνθαιεί αζζέλεηεο θαη γεληθφηεξα επεξεάδεη ηελ
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη ην εξγαζηαθφ
άγρνο επεξεάδεη ηελ παξερφκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαζψο κέζσ ηνπ άγρνπο
κεηαιιάζζνληαη νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ε ίδηα ε
δηδαζθαιία ηνπο.
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2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ.
2.1.Ο ξόινο θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ε ζπιινγηθφ επίπεδν νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ
επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο είλαη
ζεκαληηθέο φιεο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν πξνζαλαηνιηζκφο
ηνπ ζην επάγγεικα, ε πξνεηνηκαζία θαη νη φξνη έληαμεο ηνπ, νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο, ε εμέιημε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ (Παπαλανχκ 2003).
Σν δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη
ζεκαληηθφ αθνχ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ, ην κέιινλ θάζε ρψξαο θαη ηελ ζπλέρεηα ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο κε
ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα επίπεδα
πνηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ κ ΄ελα
ζηαζεξφ θαη ζπλερή ηξφπν (Saiti, 2007).
Καηά ζπλέπεηα θάζε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα αλαζηέιινπλ ή λα κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα
ηνπο (Γεκεηξφπνπινο, 1998). Ηδηαίηεξα ε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη ζεκαληηθή ζηελ
επηδίσμε ελφο επηηπρνχο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
2.2.Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θαζνξηζηηθή
ζπληζηψζα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνχ ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θάζε αηφκνπ, απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ, ηελ ςπρηθή θαη ηελ θνηλσληθή
επεκεξία ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ησλ αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ.
Ζ

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

αλαθέξεηαη

ζηε

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κε ην δηδαθηηθφ ηνπ ξφιν, θαη αλαδχεηαη κέζα απφ ηε
δηάθξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ηη απνδεηά απφ ηε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο
θαη ζην ηη αληηιακβάλεηαη φηη πξνζθέξεη ζηνλ ίδην (Zembylas & Papanastasiou,
2004).
ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ε ζρέζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο,
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ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ςπρνινγηθή ζρέζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ην επάγγεικα ηνπο έρεη άκεζεο θαη νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο, επνκέλσο ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο απνθηά εληειψο λέεο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο δσή, ζηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε γεληθφηεξε
απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κάληαο 1998, Γεκεηξφπνπινο
1998).
2.3.πλέπεηεο από ηελ δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηε ζχγρξνλε επνρή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο δελ βηψλεη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθηίζεηαη ζε
αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ή επηθνηλσλίαο
κε ζπλαδέιθνπο εκθαλίδεη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
(Αξακπαηδή, 2009).
χκθσλα κε ηνλ Hendrickson (1979), ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ
αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζπλαίζζεκα απψιεηαο
ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία.
Ο πην απνδεθηφο ίζσο νξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
δηαηππψζεθε απφ ηελ Maslach to 1982, φπνπ πεξηέγξαςε ηελ εξγαζηαθή θφπσζε
σο έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν
εξγαδφκελνο ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη παχεη λα αληιεί ηθαλνπνίεζε απφ ηε
δνπιεηά ηνπ, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη ηελ εξγαζία ηνπ (Κνπζηέιηνο, 2001).
Οη έλλνηεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
έρνπλ ζαθψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δηαθνξεηηθέο αηηίεο, αλ θαη κεξηθνί
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νδεγνχλ θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ ζρέζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ είλαη πνιχπινθε. Ζ
κεησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ή θαη ην αληίζεην, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη αλεμάξηεηα απφ
απηή. Δπηπιένλ κπνξεί λα είλαη θαη ηα δχν απνηέιεζκα
ζπλζεθψλ (Κάληαο, 1998).
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άζρεκσλ εξγαζηαθψλ

2.4.Η Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θάηη
πνιχ επξχηεξν απφ κηα επηκνξθσηηθή εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαξηέξαο ηνπο. χκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν (1999) ζπλδέεηαη κε ηε βαζηθή
εθπαίδεπζε , ηελ ππνδνρή ζην ζρνιείν σο λενδηφξηζησλ θαη κε ηελ
άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαηά ηεδηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζεηείαο.
Δμαηηίαο ινηπφλ ηνπ εχξνπο ηνπ πεδίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη
εμέιημεο παξαηεξνχληαη δηαθπκάλζεηο θαη ελλνηνινγηθέο απνθιίζεηο ζε φ,ηη
αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε αληίιεςε γηα ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη εμέιημε ζηνπο θχθινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ
νξγαλσκέλν ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο.
Καηά ην Μαπξνγηψξγν (1999) ν ζεζκφο ηεο επηκφξθσζεο απνζθνπεί
ζηελ επηζηεκνληθή

ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο

αλάπηπμεο θαη νξίδεηαη « σο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχιιεςε , ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ , πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ , ηε
βειηίσζε , ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ–
ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ , επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ,
ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ , θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπο».
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ απφπεηξεο πξφζεγγηζεο θαη
νξηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο:
«ε

επαγγεικαηηθή

αλάπηπμε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

πεξηνξίδεηαη

ζηε

δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο σο εηζξνψλ πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ λέεο ζεσξίεο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο» (Keiny,1994 ζην Φψθηαιε θ.ά 2005)
«Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ πάλσ

ζε θαηλνχξηα

ζέκαηα,

ηε

ζπκπιήξσζε

γλψζεσλ

πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ παιηά, ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο,
ηελ

αλάπηπμε

ζπλεηδεηνπνίεζε

ηεο

ηθαλφηεηαο

ζπλεξγαζίαο

θαη

ηε

βαζχηεξε

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» ( Fullan &

Hargreaves,1992 ζην Φψθηαιε θ.ά 2005)
Ο Griffin (1983, ζην Φψθηαιε θ.ά 2005) «ζπλδέεη ηελ πξνζδνθία
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επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξνζδνθία αιιαγψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο , ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αιιεινθαηαλφεζεο
ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ»
Ο Μαηζαγγνχξαο (2005), αλαθέξεη: «ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηε κέζσ θπζηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζρεδηαζκέλσλ
επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηαδηαθή απφθηεζε: (α) εμεηδηθεπκέλσλ
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, απνηειεζκαηηθψλ ζηε δηαρείξηζε
ηεο ζρνιηθήο πξάμεο, (β) πξνζσπηθψλ ζρεκάησλ θαηαλφεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη (γ) ηθαλνηήησλ δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο ,
πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία , ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο , κε αίζζεκα
επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη επζχλεο, λα πξνβαίλεη ζηε ζηφρν-θξηηηθή
αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη
ζηελ

απνηειεζκαηηθή

παξέκβαζε,

κε ζηφρν

λα

πξνσζήζεη

ηνπο

καζεζηαθνχο, αλαπηπμηαθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη εζηθνχο ζθνπνχο
ηεο εθπαίδεπζεο».
Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο
θαηάξηηζεο, θάηη πνπ δελ θαιχπηεη πιένλ ηνλ ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ. Δδψ
ινηπφλ ρξεηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε
θαη

ηελ

πξαθηηθή

επηζηεκνληθήο,

εθαξκνγή

επαγγεικαηηθήο

κε
θαη

ζθνπφ

ηελ

ππνζηήξημε

ηεο

πξνζσπηθήο

αλάπηπμεο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επηκφξθσζε πξέπεη λα ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη ινηπφλ,
κπνξνχκε λα απνδερηνχκε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε σο αθεηεξία γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαζηέξσζε κηαο αδηάθνπεο
εθπαίδεπζεο πνπ είλαη πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επζχλε γηα

ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ

επηκφξθσζεο αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πνιηηεία.
χκθσλα κε έξεπλεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε
επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία ελψ παξάιιεια
αλαηξέρνπλ θαη ζε δηάθνξεο άηππεο κνξθέο επηκφξθσζεο. Αζθαιψο, ε
δηαπίζησζε απηή δελ απαιείθεη ην γεγνλφο φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί είλαη
απνμελσκέλνη, αλ φρη πιήξσο απνθνκκέλνη, απφ ηε ινγηθή ηεο ζπλερνχο
κάζεζεο. Ζ αδηάθνξε ή αξλεηηθή ζηάζε είλαη ζεκαληηθή, γηαηί έρεη
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επίπησζε φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο, αιιά θαη ζην
εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο (Μαπξνγηψξγνο, 1982).
Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε πσο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εληάζζεηαη ζηε θηινζνθία ηεο δηα βίνπ παηδείαο πνπ
απνηειεί, ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο.
Σέινο, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη πσο ε πην βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα
επηκνξθσηηθή αιιαγή ζα ήηαλ ε ζπλεμέηαζε ηνπ φινπ πιέγκαηνο: αξρηθή
εθπαίδεπζε – επηκφξθσζε – ζρνιείν – εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάησ απφ ηηο
λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο. Σν πξφβιεκα ηεο επηκφξθσζεο δελ κπνξεί λα
ιπζεί αλ δελ μεθαζαξηζηεί - έκκεζα ή άκεζα - ηη ζέινπκε θαη ηη πξέπεη λα
αιιάμεη ζην ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο (Γθφηνβνο,
Μαπξνγηψξγνο θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, 1996).
2.5. ηόρνη θαη ζθνπνί ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη λα επηηξέςεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν,
ζηα κεηαβαιιφκελα πιαίζηα φπνπ εξγάδνληαη θαη ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα
ε κάζεζε (Day, 2003).
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο,
βαζηθή κέξηκλα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε ελίζρπζε θαη
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη αλαβαζκηζκέλν θαη
πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην
ζπλεπάγνληαη αιιαγέο ηφζν ζηελ θνζκνζεσξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη
ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο
είλαη θνκβηθή ζηε θηινζνθία

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ.
Δπνκέλσο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο είλαη ε αιιαγή

ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ν

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επξχηεξσλ δνκψλ. «Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
αθνξά ζεκειησδψο ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη πξαθηηθήο – θαη
ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία απηέο ιακβάλνπλ ρψξα – πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο δνζνχλ έηζη
θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα επηδφζεηο» (Day, 2003).
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Σέινο ζχκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν (1999:107) ν καθξνπξφζεζκνο
ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά πξνέθηαζε ηεο
επαγγεικαηηθήο

αλάπηπμεο,

είλαη

ε

αλάπηπμε

θαη

ε

πξνψζεζε

επαγγεικαηηθψλ λννηξνπηψλ θαη ήζνπο, πνπ θάλνπλ ηε ζπλερή αλαβάζκηζε
θαη αιιαγή ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
κφξθσζεο

–

ζην ζρνιείν αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο

ζην ζρνιείν.
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3.ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΙΚΟ ΥΧΡΟ.
χµθσλα µε πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν ∆εµεηξφπνπινο (1998) εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ

ζηε

ρψξα

µαο

εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεηαη

γηα
ην

ηελ
1972

επαγγειµαηηθή
µε

ηθαλνπνίεζε

ησλ

πξνζπάζεηα

ηνπ

εξεπλεηηθή

Κπξηαθίδε. Ο Κπξηαθίδεο µειέηεζε δηάθνξεο φςεηο ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο
ησλ δαζθάισλ θπξίσο ηεο επαξρίαο ζην λνµφ Ησαλλίλσλ (πξσηνβάζµηα
εθπαίδεπζε).

χµθσλα

µε

ηα

απνηειέζµαηα

ηεο

έξεπλαο

ηνπ,

φπσο

παξνπζηάδνληαη απφ ην ∆εµεηξφπνπιν (1998), α)ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ δε ζα
γίλνληαλ δάζθαινη, αλ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θάηη άιιν, β) νη πνιιέο
ειιείςεηο ζηα ζρνιεία θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο πξνθαινχλ µεγάιν βαζµφ
δπζαξέζθεηαο µε ην επάγγειµά ηνπο, γ) νη λεφηεξνη εµθαλίδνπλ µηθξφηεξα
πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ζε αληίζεζε µε ηνπο παιαηφηεξνπο πνπ θαίλεηαη φηη
αηζζάλνληαη πιενλεθηηθά, δ) σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο ζην
πεξηβάιινλ ηνπο (θνηλσληθή θαηάζηαζε), νη µηζνί αηζζάλνληαη φηη πιενλεθηνχλ,
ην 14% φηη µεηνλεθηνχλ, ελψ πεξίπνπ ην 18% αηζζάλεηαη πιενλεθηηθά ζην ρσξηφ
θαη µεηνλεθηηθά ζηελ πφιε, ε) σο πξνο ηε ζπµπαξάζηαζε ζην έξγν
ηνπο(ππνζηήξημε), ην 26% ζεσξεί φηη ην θαηαλννχλ θαη ην βνεζνχλ, ην 30% φηη
άιινη βνεζνχλ θαη άιινη φρη θαη ην 30% φηη αδηαθνξνχλ, ζη) γηα ηε βειηίσζε
ηεο ζέζεο ηνπο πξνηείλνπλ βειηίσζε ησλ απνδνρψλ, θαιχηεξε εθπαίδεπζεµφξθσζε, θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαη δ) ζε
πνζνζηφ 74,7% δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη µε ην επάγγειµά ηνπο
(Κπξηαθίδεο, 1976, φπ. αλαθ. ζην ∆εµεηξφπνπινο, 1998).
ηε ζπλέρεηα, ν Ππξγησηάθεο ην 1976 δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηα
πξνβιήµαηα ησλ Διιήλσλ δαζθάισλ ηεο νπνίαο ηα απνηειέζµαηα παξνπζηάδεη
ζε άξζξν ηνπ ην 1982. χµθσλα µε ηα απνηειέζµαηά ηεο α) ε ζπλαλαζηξνθή µε
ην παηδί δεµηνπξγεί έληνλε πιεξφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ζηνπο δαζθάινπο, β) νη
δάζθαινη ηνπνζεηνχλ ην επάγγειµά ηνπο ραµειφηεξα απφ ηα αθαδεµατθά αιιά
πνιχ πςειφηεξα απφ ηα ρεηξσλαθηηθά επαγγέιµαηα, θαη γ) έρνπλ ραµειή
επαγγειµαηηθή απηνεηθφλα ιφγσ ηεο µφξθσζεο πνπ ιαµβάλνπλ, θαη ηεο
νηθνλνµηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (∆εµεηξφπνπινο, 1998, ζ.48-49).
Ο Ξσρέιιεο, επίζεο, ην 1977-78 ζε έξεπλα µεηαμχ δαζθάισλ θαη
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θαζεγεηψλ γπµλαζίσλ θαη γεληθψλ ιπθείσλ πνπ σο γεληθφ ζθνπφ είρε ηε µειέηε
ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έδεημε φηη α) ην 11,5% είλαη πάξα πνιχ
ηθαλνπνηεµέλν απφ ην επάγγειµά ηνπ, ην 39% είλαη πνιχ ηθαλνπνηεµέλν, ην 39,3%
δειψλεη µέηξηα ηθαλνπνηεµέλν, ην 7,4% ιίγν ηθαλνπνηεµέλν θαη ην 2,7% θαζφινπ
ηθαλνπνηεµέλν, β) ην 81% ζεσξεί φηη ην επάγγειµά ηνπ έρεη ραµειφ θνηλσληθφ
θχξνο –ζεµαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θχξνπο ζεσξνχλ ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηελ
θνηλσληθή ηνπο ζπµπεξηθνξά, γ) ιφγνπο πνπ ζπµβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο
ζεσξνχλ ην 85% «ηε ζπµβνιή ζηε δηάπιαζε ηεο λέαο γεληάο», ην 8% «ηελ επαθή
µε ηνπο µαζεηέο», ην 7% « ην φηη γίλεηαη δεµφζηνο ιεηηνπξγφο» (φπσο αλαθ. ζην
∆εµεηξφπνπινο, 1998).
Σν 1983 ν Εαβιάλνο δηεξεπλά ηελ έιιεηςε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, επηρεηξψληαο λα
δηεξεπλήζεη ηε δηαθνξά µεηαμχ πξαγµαηηθήο θαη επηζπµεηήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αλαγθψλ ησλ ππνθεηµέλσλ ζχµθσλα µε ηε ζεσξία αλαγθψλ ηνπ Porter (Porter,
1961) . ε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηνπ Porter ππήξμε ζεµαληηθή δηαθνξά
µεηαμχ επηζπµεηνχ θαη πξαγµαηηθνχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ζ
ζεηξά ηεξάξρεζεο σο πξνο ηελ έιιεηςε(απφ ηε µεγαιχηεξε πξνο ηε µηθξφηεξε
δηαθνξά) είλαη: αλάγθε γηα απηνλνµία, αλάγθε γηα απηνπξαγµάησζε, αλάγθε γηα
γφεηξν, αλάγθε

γηα

αζθάιεηα,

θνηλσληθή

αλάγθε

(φπσο

αλαθ.

ζην

∆εµεηξφπνπινο, 1998).
Δπίζεο, ν Αιεμφπνπινο ην 1987 δηεξεχλεζε ην επαγγειµαηηθφ άγρνο πνπ
έρνπλ

νη

εθπαηδεπηηθνί

δεπηεξνβάζµηαο

εθπαίδεπζεο.

ρεηηθά

µε

ηελ

επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε δηεξεχλεζε ηελ έθηαζή ηεο θαη ηε ζρέζε µεηαμχ
άγρνπο θαη έθηαζεο επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Μφλν ην 14% ησλ θαζεγεηψλ
δε ζεσξεί ην επάγγειµά ηνπ αγρψδεο, ελψ ην 12% ην ζεσξεί πάξα πνιχ αγρψδεο
θαη ην 41% πνιχ αγρψδεο. Ωο

πεγέο

άγρνπο

δειψζεθαλ

(µε

ζεηξά

ζνβαξφηεηαο) νη εμήο: ραµειέο απνδνρέο, αδηαθνξία ησλ µαζεηψλ γηα µάζεζε,
πξνβιεµαηηθέο ηάμεηο, πνιχσξε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία µαζεµάησλ εθηφο
εηδηθφηεηαο, αμηνιφγεζε ησλ µαζεηψλ, ρξφλνο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη απφ ηνλ
πξνζσπηθφ ρξφλν, µεγάινο ζφξπβνο ζην ζρνιείν, θαθή ζπµπεξηθνξά µαζεηψλ,
ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνµή, ηαξαμίεο µαζεηέο, πεξηνδηθή θαηάζεζε
βαζµνινγίαο, θαζαξία ζηελ ηάμε, αλνµνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ησλ µαζεηψλ,
µεγάιν ζρνιείν θαη µεγάινο αξηζµφο µαζεηψλ, πεξηνξηζµέλεο δπλαηφηεηεο
ππεξεζηαθήο εμέιημεο, ηηµσξίεο µαζεηψλ, έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνζσπηθή
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επηθνηλσλία µε ηνπο µαζεηέο, έιιεηςε αλαγλψξηζεο απφ ηνπο µαζεηέο, δπζθνιία
θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, έιιεηςε ζεβαζµνχ απφ ηνπο µαζεηέο, αμηνιφγεζε
ηεο δηδαζθαιίαο, µεγάιεο ηάμεηο, αλεπαξθήο αληηµεηψπηζε απφ ην ζρνιείν ησλ
παξαβαηηθψλ µαζεηψλ, έιιεηςε αλαγλψξηζεο απφ ηελ θνηλσλία, πξνζσπηθά ή
νηθνγελεηαθά πξνβιήµαηα ησλ µαζεηψλ, έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην ζχιινγν
ζε ζρέζε µε ιήςε πεηζαξρηθψλ µέηξσλ, ζπλερήο παξαθνινχζεζε

ηεο

ζπµπεξηθνξάο ησλ µαζεηψλ, έιιεηςε ζπλεξγαζίαο µε ηνπο γνλείο, ηήξεζε
πεηζαξρίαο ζηελ

ηάμε,

έιιεηςε

ζπλεξγαζίαο

µε

ζπλαδέιθνπο,

έιιεηςε

αλαγλψξηζεο απφ ηελ ππεξεζία, αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο µεζφδνπο δηδαζθαιίαο,
αδπλαµία νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο. Απφ ηηο πεγέο άγρνπο απηέο πνπ
ζπµβάιινπλ ζε µεγαιχηεξν βαζµφ ζηε µε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ήηαλ «ε
έιιεηςε αλαγλψξηζεο απφ ηελ ππεξεζία», «νη πξνβιεµαηηθέο ηάμεηο», «ην
µεγάιν ζρνιείν θαη ην πιήζνο ησλ µαζεηψλ», «ε ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ
ηάμε», «ε ζηάζε θαη ε ζπµπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή», «ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο µε
ηνπο ζπλαδέιθνπο», «ε αλνµνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ζηελ ηάμε», «ε αλεπαξθήο
γλψζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ», «ε θαηνρή ηνπ αληηθεηµέλνπ πνπ
δηδάζθνπλ». Δπίζεο µφλν ην 8% δήισζε φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεµέλν απφ ηελ
εξγαζία ηνπ , ελψ ην 33% δήισζε αξθεηά αληθαλνπνίεην θαη ην 4% ηειείσο
αληθαλνπνίεην (φπσο αλαθ. ζην ∆εµεηξφπνπινο, 1998).
Σελ ίδηα ρξνληά ν Ππξγησηάθεο (1992) πξαγµαηνπνηεί έξεπλα γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξεµπνδηζηηθά ζην έξγν ησλ
δαζθάισλ ζε παξακέηξνπο φπσο ε πιηθνηερληθή ππνδνµή, νη µαζεηέο, ηα
πξνγξάµµαηα δηδαζθαιίαο ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζρέζεηο
µε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε επηµφξθσζε, νη ζρέζεηο µε ηνπο γνλείο, ν θνηλσληθφο
πεξίγπξνο.
Ο

∆εµεηξφπνπινο

ην

δηάζηεµα

1990-1992

δηεξεπλά

ην

βαζµφ

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγειµά ηνπο θαη εηδηθφηεξα ην
βαζµφ

ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ην βαζµφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ

άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέιµαηνο ζε δεµφζην ζρνιείν, ηηο πεγέο
ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο, ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νδεγήζεθαλ ζηηο ζπνπδέο
ηνπο, ηε ζρέζε ζπλφινπ πξνζσπηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ µε ηα παξαπάλσ.
Σν δείγµα ηεο έξεπλαο ήηαλ επξχ θαζψο πεξηιάµβαλε λεπηαγσγνχο, δαζθάινπο,
θαζεγεηέο γπµλαζίνπ, θαζεγεηέο γεληθψλ θαη ηερληθψλ ιπθείσλ, θαζεγεηέο
ηερληθψλ ζρνιψλ (ΣΔ). Σα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλάο ηνπ έδεημαλ φηη α) ν ηξφπνο
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µε ηνλ νπνίν επέιεμαλ ην επάγγειµά ηνπο, ηα θίλεηξα γηα λα ην επηιέμνπλ, ην θχιν
ηνπο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, νη δπλαηφηεηεο επηινγψλ πνπ είραλ πξηλ
απνθαζίζνπλ ηη ζα ζπνπδάζνπλ, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ε επίδνζε ζηηο βαζηθέο
ζπνπδέο, ε ελεµέξσζε πνπ είραλ πξηλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ
είραλ γηα ην επάγγειµα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληεινχλ ζηελ επαγγειµαηηθή
ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα, β) ην 53,5% δειψλεη «αξθεηά επραξηζηεµέλν» θαη
ην 19,5% «πνιχ επραξηζηεµέλν» µε ην επάγγειµά ηνπ, άξα νη εθπαηδεπηηθνί
ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αξθεηά επραξηζηεµέλνη απφ ην επάγγειµα ηνπο ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90.
Δπηπιένλ, ην 43,3% δήισζε φηη

έρνπλ επαιεζεπηεί νη πξνζδνθίεο ηνπ

απφ ην εθπαηδεπηηθφ επάγγειµα, γ) παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζεµαληηθά ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδείρηεθαλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ε πξνζσπηθή
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά, νη δηαθνπέο-αξγίεο, ε έθηαζε αλεμαξηεζίαο ζην
εθπαηδεπηηθφ έξγν, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ, ην
θνηλσληθφ θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην πεξηερφµελν ησλ ζπνπδψλ γηα λα γίλεηο
εθπαηδεπηηθφο, δ) σο ζεµαληηθφηεξεο πεγέο δπζαξέζθεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
είλαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ην χςνο ησλ απνδνρψλ, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ παηδεία, ε πεξηνξηζµέλε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ,

εθπαηδεπηηθή

ε

ηεξαξρία,

πεξηνξηζµέλε
ην

δπλαηφηεηα

πεξηνξηζµέλν

γηα

θχξνο

θηλεηηθφηεηα
ηνπ

ζηελ

εθπαηδεπηηθνχ

(∆εµεηξφπνπινο,1998)
Πεξαηηέξσ, ν Μπξνχδνο ην 2001 πξαγµαηνπνηεί έξεπλα ζε δαζθάινπο ηεο
βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο µε ζηφρν λα εμεηάζεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
ηθαλνπνηεµέλνη απφ ην επάγγειµά ηνπο γεληθά θαη εηδηθά ζε ζρέζε µε πέληε
επηµέξνπο δηαζηάζεηο επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο µαζεηέο,
ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηαµέλνπο, ηθαλνπνίεζε απφ ηε
ζπλεξγαζία µε ηνπο γνλείο ησλ µαζεηψλ, ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεζµηθή νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ηθαλνπνίεζε απφ ηηο απνδνρέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
επαγγειµαηηθή εμέιημεο. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ
µε άιινπο παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζµφ.
Σα απνηειέζµαηα έδεημαλ φηη α) νη δάζθαινη είλαη γεληθά ηθαλνπνηεµέλνη
απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ επαγγέιµαηφο ηνπο, β) άµεζε επίδξαζε ζηε
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ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγειµα θαη ηε δσή αζθνχλ νη παξάγνληεο
«απνδνρέο» θαη «ζπλζήθεο εξγαζίαο», νη απνδνρέο µάιηζηα ζε µεγαιχηεξν βαζµφ,
γ) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πξντζηαµέλνπο θαη ηνπο γνλείο ησλ
µαζεηψλ δελ αζθεί ζεµαληηθή επίδξαζε ζηελ επαγγειµαηηθή θαη ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ θαη δελ είλαη ηθαλή λα εµπνδίζεη ηελ εθδήισζε
δπζαξέζθεηαο, θαη δ) νη δάζθαινη δειψλνπλ µάιινλ δπζαξεζηεµέλνη απφ ην
επάγγειµα θαη ηε δσή ηνπο γεληθά (Μπξνχδνο, 2002).
Παξάιιεια, ν αισλίηεο δηεξεπλά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ θαη ησλ
λεπηαγσγψλ ηνπ Ν. Κνξηλζίαο µέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επαγγέιµαηφο ηνπο θαη ηνπ
επξχηεξνπ επαγγειµαηηθνχ πεξηβάιινληνο θηλεηηθφηεηάο ηνπο. Γηα ηε δηεξεχλεζε
ρξεζηµνπνίεζε

ηνπο

παξάγνληεο

«επηηπρία»,

«επζχλε»,

«αλαγλψξηζε»,

«αλέιημε», «ελδηαθέξνπζα εξγαζία» θαη «πξνζσπηθή αλάπηπμε». Δπίζεο εμέηαζε
ηηο ζρέζεηο ησλ παξαγφλησλ απηψλ µε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ ππνθεηµέλσλ.
Σα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλάο ηνπ έδεημαλ φηη α) πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεµέλνη
είλαη νη άλδξεο άλσ ησλ 45 ρξφλσλ θαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεµέλνη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νµάδα 30-45 ρξνλψλ, β) ε
ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ παξάγνληα επηηπρία είλαη πνιχ µηθξή µέρξη ηα 30
(δπζαξεζηεµέλνη θαηά 50%) θαη ηθαλνπνηεηηθή µεηά ηα 45 φπνπ παξνπζηάδνληαη
θαη ηα µεγαιχηεξα πεξηζψξηα βειηίσζεο, γ) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ παξάγνληα
επζχλε είλαη ειάρηζηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη άλσ ησλ 45, ελψ αξθεηά
ηθαλνπνηεµέλνη δειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο 30 εηψλ, δ) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ
παξάγνληα αλαγλψξηζε είλαη µηθξή ζηηο ειηθηαθέο νµάδεο «45 θαη άλσ» θαη «σο
30», ε) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ παξάγνληα αλέιημε ήηαλ ηδηαίηεξα ραµειή γηα
φιεο ηηο ειηθηαθέο νµάδεο θαη γηα ηα δχν θχια, ελψ πιήξε ηθαλνπνίεζε
εμέθξαζε µφλν ην 35,7 ησλ «45 θαη άλσ», ζη) πεξηζζφηεξν επηηπρεµέλνη ζεσξνχλ
ηνπο εαπηνχο ηνπο νη άλδξεο ζε ζρέζε µε ηηο γπλαίθεο, ελψ αληίζεηα
παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά δπζαξέζθεηαο ζηνλ παξάγνληα επζχλε, δ)
πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αλαγλψξηζε πνπ εηζπξάηηνπλ δειψλνπλ νη άλδξεο
ελψ πιήξσο δπζαξεζηεκέλεο νη ζπλαδέιθηζζέο ηνπο, θαη ε) ηφζν νη άλδξεο φζν
θαη νη γπλαίθεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζεµαληηθή
ηε ζπµβνιή ηεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (αισλίηεο, 2002).
Μεηά ην 2001, φπσο ππνδεηθλχνπλ νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνµπέο,
δεµνζηεχεηαη έξεπλα ησλ Μαθξή-Μπφηζαξε θαη Μαηζαγγνχξα γηα

ηελ

επαγγειµαηηθή απηναληίιεςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζµηαο
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εθπαίδεπζεο

πνπ

παξαγνληηθήο
αμηνιφγεζε

ζηφρν

εγθπξφηεηαο
ηεο

είρε ηε δηεξεχλεζε
δχν

απηνζρέδησλ

επαγγειµαηηθήο

εθπαηδεπηηθψλ

πξσηνβάζµηαο

επαγγειµαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο

ηεο

αμηνπηζηίαο

θαη

ηεο

εξσηεµαηνινγίσλ

γηα

ηελ

ηθαλνπνίεζεο

ησλ

απηναληίιεςεο

εθπαίδεπζεο.
έγηλε

µε

Ο

θαη
έιεγρνο

δηεξεπλεηηθή

ηεο
θαη

δνµήο

ηεο

επηβεβαησηηθή

παξαγνληηθή αλάιπζε, πνπ αλέδεημε ηέζζεξηο παξάγνληεο/πεγέο ηθαλνπνίεζεο
(παξάγνληεο µε ηδηνηηµέο µεγαιχηεξεο ηεο µνλάδαο): ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ
αλαγλψξηζε απφ γνλείο θαη µαζεηέο, ηελ αλαγλψξηζε απφ πξντζηαµέλνπο θαη
ζπλαδέιθνπο θαη ηελ αμηνθξαηία ηνπ ζπζηήµαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ
πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο γνλείο, ηνπο
µαζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηαµέλνπο θαη ραµειφηεξα επίπεδα
ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ αμηνθξαηία ηνπ ζπζηήµαηνο
(Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξα.).
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4. Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ.
4.1.Ιζηνξηθή αλαδξνκή.
Με ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο
αληηιήθζεθε ηελ αλάγθε ηερληθψλ επαγγεικάησλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζή ηνπ. Έηζη
ην 1828 κε ην πξψην Σερληθφ ρνιείν ζηελ Αίγηλα, εηδηθφηεηαο δνκηθψλ, άξρηζε ε
πξψηε νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κεηάδνζεο επαγγεικαηηθψλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε νκάδεο αηφκσλ, δειαδή ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.
Σν 1829 ηδξχνληαη ην πξψην Γεσξγηθφ ρνιείν ζηελ Σχξηλζα Αξγνιίδαο (λπλ
θπιαθέο) θαη ε Μέζε ηξαηησηηθή Σερληθή ρνιή.
Δπί Όζσλνο ην 1836 δεκηνπξγείηαη ε Μεραλνζήθε ηνπ Σζέληλεξ κε επνπηηθά
νηθνδνκηθά κνληέια, πνπ κεηεηξάπεθε ηνλ ίδην ρξφλν ζε Δζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν. Μέρξη ην 1840 ιεηηνπξγνχζε ζαλ θαηψηεξν ηερληθφ ζρνιείν ηηο
Κπξηαθέο θαη αξγίεο, θαηφπηλ εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε κέζεο θαη αλψηεξεο ζηάζκεο
θαη ην 1914 έγηλε Αλσηάηε ρνιή κε εηδηθφηεηεο Αξρηηεθηνληθή, Μεραλνπξγψλ, θαη
Καιψλ Σερλψλ.
Σν 1882 ηδξχνληαη νη Ναπηηθέο ρνιέο.
Σν 1894 εκθαλίζηεθαλ ηδησηηθέο ζρνιέο φπσο ν Πξνκεζέαο θαη ε Βηνηερληθή θαη
Δκπνξηθή Αθαδεκία Ρνπζφπνπινπ. Ζ αλαγλψξηζή ηεο ζαλ Αλψηεξε ην 1905, απφ
Ηηαιία πξψηα θαη θαηφπηλ απφ Διιάδα, πξνθάιεζε ηελ πνιπεηή αληίδξαζε θαη
απεξγίεο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ αλψηεξσλ κέρξη ηφηε ζρνιψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη
ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο.
Σν 1901 ηδξχεηαη ε Γεσξγηθή ρνιή Λαξίζεο πνπ κεηαηξάπεθε ζε Μέζε Αβεξψθεηα
Γεσξγηθή ρνιή ην 1920.
Σν 1903 δεκηνπξγείηαη ε Μέζε Δκπνξηθή ρνιή Αζελψλ θαη ην 1904 ε Γεσξγηθή
ρνιή Θεζζαινλίθεο.
Απφ ην 1915 έσο ην 1926 ιεηηνχξγεζε Γηδαζθαιείν Σερληθήο Δθπαίδεπζεο γηα
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ρνιψλ.
Σν 1920 ηδξχνληαη Καηψηεξεο θαη Μέζεο Πξαθηηθέο Γεσξγηθέο ρνιέο κέρξη ην 1946
ηξηεηνχο θνίηεζεο, φπσο ε Μέζε Γελδξνθνκηθή ρνιή Παηξψλ.
Σν 1925 ε Γεκφζηα Ναπηηθή ρνιή Πεηξαηψο θαη ην 1926 ε ηβηηαλίδεηνο ρνιή
Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ.
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Με ην Νφκν 5187 ηνπ 1931 νξγαλψζεθαλ ηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο Βηνηερληθά,
Δκπνξηθά, Γεσξγηθά θαη Οηθνθπξηθά ρνιεία, φπσο ε Υαξνθφπεηνο ρνιή πνπ έγηλε
Αλψηεξε ρνιή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ην 1934 θαη Αλψηαηε ην 1951.
Σν 1948 νη Αλψηεξεο θαη Καηψηεξεο ρνιέο Ννζνθφκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ.
Σν 1950 νη ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ θαη νη Γαζηθέο ρνιέο.
Σν 1951 νη Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ην 1954 ηα Ναπηηθά Γπκλάζηα.
Με

ηελ

εθπαηδεπηηθή

Μεηαξξχζκηζε

ηνπ 1959,

νξγαλψζεθε

ε

Σερληθή

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζε Καηψηεξε, Μέζε (ηηο γλσζηέο εξγνδεγψλ) θαη ζε
Αλψηεξε (Τπνκεραληθψλ), ελψ ηδξχζεθε ην Εάλεην Πεηξακαηηθφ Σερληθφ Γπκλάζην
θαη ε ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο
(ΔΛΔΣΔ).

Ζ

ηειεπηαία

κεηνλνκάζζεθε

ζε

ΑΠΑΗΣΔ

(Αλψηαηε

ρνιή

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο) ην 2002, θαη παξακέλεη αθφκα ε κφλε
παηδαγσγηθή ζρνιή εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ρψξν ηεο ΣΔΔ.
Τπήξρε παξάιιειε ιεηηνπξγία Ηδησηηθψλ Καησηέξσλ, Μέζσλ θαη Αλσηέξσλ
ρνιψλ, ελψ εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ιεηηνπξγνχζαλ θαη ζηε ΓΔΖ, ζηνλ
ΟΣΔ, ζηνλ ΟΔ, θ.ιπ. γηα θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ ηνπο.
Σν 1970 ηδξχνληαη ηα ΚΑΣΔΔ (Κέληξα Αλψηεξεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο), ηα ζεκεξηλά ΑΣΔΗ.
Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε ζπζζσξεπκέλε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε εκθάληζε λέσλ
επαγγεικάησλ νδήγεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο ΣΔΔ ην 1977, ζηελ ζεκεξηλή ηεο
πεξίπνπ κνξθή, θαη θαηαξγείηαη ε θαησηέξα βαζκίδα.
Ζ κέζε βαζκίδα ηφηε είρε ηηο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΣΔ), δηεηείο
απνγεπκαηηλέο ρσξίο δηέμνδν ζε αλψηεξεο ζρνιέο, θαη ηα ηξηεηή Σερληθά
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΣΔΛ), ηζφηηκα κε ηα Γεληθά θαη κε δηέμνδν ζηα Σερλνινγηθά
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ). Οη απφθνηηνη ησλ ΣΔΛ εηζάγνληαλ ζηα ΣΔΗ αξρηθά κε
βαζκνινγία θαη ζηε ζπλέρεηα κε εηδηθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη ζηα ΑΔΗ κέζσ ησλ
δεζκψλ.
Οη ΣΔ είραλ πνζνζηφ καζεκάησλ 20% γεληθήο παηδείαο θαη 80% εηδηθφηεηαο θαη
παξείραλ πηπρίν επηπέδνπ 2, ελψ ηα ΣΔΛ είραλ καζήκαηα 52% γεληθήο παηδείαο θαη
48% εηδηθφηεηαο θαη παξείραλ πηπρίν επηπέδνπ 3 ή απνιπηήξην δέζκεο.
Σν 1985 ηδξχζεθαλ πεηξακαηηθά ηα Δληαία Πνιπθιαδηθά Λχθεηα (ΔΠΛ) πνπ έδηλαλ
απνιπηήξην Λπθείνπ (ή πηπρίν επηπέδνπ 3 κε 4ν έηνο εηδίθεπζεο), αιιά
θαηαξγήζεθαλ ην 1997.
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Παξάιιεια νξγαλψλνληαη ηα ρνιηθά Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (ΔΚ) κε ηε ζπλέλσζε
ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ. Έηζη, θαη ηα εξγαζηήξηα
εμνπιίδνληαη θαιχηεξα θαη αζθνχληαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηαπηφρξνλα.
Σν 1998 ηα ΣΔΛ θαη νη ΣΔ ζπγρσλεχηεθαλ ζε ηξηεηή Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά
Δθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) δχν θχθισλ, εθ ησλ νπνίσλ ν δηεηήο 1νο αληηζηνηρνχζε ζηηο
ΣΔ.
Σν 2006 ηα ΣΔΔ μαλαρψξηζαλ ζε Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ), παξφκνηα ησλ
πξψελ ΣΔ, πνπ παξέρνπλ κφλν Δπαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη πηπρίν επηπέδνπ 3, θαη
ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ), παξφκνηα ησλ πξψελ ΣΔΛ.
Σα ΔΠΑΛ πιένλ, παξέρνπλ θαη απνιπηήξην ηζφηηκν κε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη
πηπρίν επηπέδνπ 3 θαη δηέμνδν ζε ΑΣΔΗ θαη ΑΔΗ.

4.2.H Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζήκεξα.
χκθσλα κε ηνλ Νφκν Τπ’ αξηζκ. 4186 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 5 αλαθέξεηαη ε έλλνηα θαη ε ίδξπζε
ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ) φπσο παξαθάησ:
1. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑ.Λ.)
(Ζκεξήζην θαη Δζπεξηλφ).
2. Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (Γεκφζηα ή Ηδησηηθά, ζχκθσλα κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ησλ Ηδησηηθψλ ρνιείσλ − λ. 682/1977) ηδξχνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη Δζπεξηλά.
3. Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα − Πεηξακαηηθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
Δηδηθήο Αγσγήο ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
ηελ απφθαζε απηή νξίδεηαη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
αλσηέξσ ζρνιείσλ. Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα − Πεηξακαηηθά Λχθεηα Μαζεηείαο
ηδξχνληαη θαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. ηελ απφθαζε
απηή νξίδεηαη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ
ζρνιείσλ.
Οη ζθνπνί ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 είλαη
ηδίσο νη εμήο:
α) Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε
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γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ.
β) Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη
ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.
γ) Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά
θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ.
δ) Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο
πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
ε) Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο
θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε.
ζη) Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε
ζπκκεηνρή.
δ) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε.
ε) Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ζ) Ζ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ,
θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο.
η) Ζ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή
βαζκίδα θαη
ηα) Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο −
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Δπίζεο ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη ε Γηάξζξσζε πνπδψλ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ θαη Σάμεηο Μαζεηείαο φπσο παξαθάησ:
1. Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ, νη νπνίνη αλήθνπλ
ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα:
α. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ» θαη
β. ην «Μεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ», ηελ «Σάμε Μαζεηείαο».
2. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ» ζηα Ζκεξήζηα ΔΠΑ.Λ. ιεηηνπξγνχλ νη Α΄,
Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο. ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ
Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. ηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ
ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη
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πξναγφκελνη απφ ηε Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Οη πξναγφκελνη απφ ηελ
Α΄ Σάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ ζηε Β΄ Σάμε ηνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ.
3. ηελ «Σάμε Μαζεηείαο» (εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο) ε νπνία είλαη
πξναηξεηηθή, εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ θαη πηπρίνπ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ ΔΠΑ.Λ.. Ζ «Σάμε Μαζεηείαο», πνπ εθαξκφδεη ην δπτθφ
ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (καζεηείαο) ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο θαη
πεξηιακβάλεη Μαζεηεία κε εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, Μάζεκα Δηδηθφηεηαο θαη
Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα Πηζηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αληίζηνηρα. Σελ
επζχλε πινπνίεζεο ηεο ηάμεο καζεηείαο, ηεο ηνπνζέηεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ
θνηηνχλησλ, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε απηήλ έρεη ην ΔΠΑ.Λ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ.. Ζ
ηνπνζέηεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνχλησλ θαη παξαθνινχζεζή ηνπο ζεσξείηαη
άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηελ Β΄ ηάμε έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο Σνκείο κε ηηο αληίζηνηρεο Δηδηθφηεηεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
φπσο θαίλνληαη ζηνπο παξαηηζέκελνπο πίλαθεο:
Σνκέαο

Δηδηθόηεηεο
ΣερληθφοΔθαξκνγψλΠιεξνθνξηθήο
(multimedia, web designer, Web Developer,
Πιεξνθνξηθήο

Video Games)
Σερληθφο Ζ/Τ
Σερληθφο Λνγηζκηθνχ
Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
θαη Καηαζθεπψλ
Σερληθφο

Μεραληθφο

Θεξκηθψλ

Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ
Μεραλνινγίαο

Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ ςχμεο αεξηζκνχ
θαη θιηκαηηζκνχ
Σερληθφο Ορεκάησλ
Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο αεξνζθαθψλ
Σερληθφο Ηαηξηθψλ νξγάλσλ

37

Σερληθφο

Ζιεθηξνληθψλ

Δγθαηαζηάζεσλ
Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη
Απηνκαηηζκνχ

&

πζηεκάησλ,
Τπνινγηζηηθψλ

Μνλάδσλ
Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ &
Δγθαηαζηάζεσλ
Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ
Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ

Γνκηθψλ Έξγσλ

ρεδηαζηήο

Γνκηθψλ

Έξγσλ

θαη

Γεσπιεξνθνξηθήο
Σερληθφο

Γαζνπνλίαο

θαη

Γηαρείξηζεο

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ

Σερληθφο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο
Σερληθφο Διέγρνπ Ρχπαλζεο θαη
Δγθαηαζηάζεσλ Αληηξχπαλζεο

Πίλαθαο 1. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ

Σνκέαο

Δηδηθόηεηεο
Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ
Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο

Δθνδηαζκνχ
Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ
Σνπξηζκφ

Πίλαθαο 2. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο

Σνκέαο

Δηδηθόηεηεο
Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο

Γεσπνλίαο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη
Γηαηξνθήο

Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο
Σνπίνπ
Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

Πίλαθαο 3. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο
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Σνκέαο

Δηδηθόηεηεο
Πινηάξρσλ

Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ

Μεραληθψλ

Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ

Πίλαθαο 4. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΔΡΔΤΝΑ.
5.1.πιινγή Γεδνκέλσλ.
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία κέζσ
πνζνηηθήο έξεπλαο, ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην κε θαηεχζπλζε ηελ αλάιπζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο Αξγνιίδαο. Γεδνκέλνπ ηνπ ζηελνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ησλ
πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε
δεηγκαηνιεςία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ρσξίο πηζαλφηεηα.
Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2015 ζηα

ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγνιίδαο. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ
εθπαηδεπηηθνί απφ φινπο ηνπο θιάδνπο.

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ εζεινληηθή

θαη ε

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηάξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. ην εξσηεκαηνιφγην έρεη
ηνληζηεί φηη είλαη αλψλπκν θαη φηη ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ο φγθνο ηνπ δείγκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
ηεο Γεκφζηαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Αξγνιίδαο (δει. 1ν Δπαγγεικαηηθφ Λπθείν Άξγνπο, 1ν Δξγαζηεξηαθφ
Κέληξν Άξγνπο, 1ν Δπαγγεικαηηθφ Λπθείν Ναππιίνπ θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λπθείν
Κξαληδίνπ. ην δείγκα πεξηιακβάλνληαη κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί. Απφ
ηα 70 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ε δ φ ζ ε ζ α λ ζηα ζρνιεία, ζπιιέρζεθαλ θαη είλαη επαξθψο
ζπκπιεξσκέλα ηα 56 (πνζνζηφ 80%).

5.2.Δξεπλεηηθό Δξγαιείν.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαηαζθεπάζηεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηππψλεη ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, σο
εξεπλεηηθφ κέζν, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα

πξνζέγγηζεο ηθαλνχ αξηζκνχ

πεξηπηψζεσλ, ζπκβάιιεη ζηε γξήγνξε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ
νξγάλσζε θαη αλάιπζε ηνπο.
Έκθαζε δφζεθε θαη ζηελ εκθάληζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα
θαίλεηαη εχθνιν θαη ειθπζηηθφ. Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζχκθσλα
κε φζα έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Όια
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ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί είλαη εληειψο

εκπηζηεπηηθά

θαη

ζα

παξνπζηαζηνχλ ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα θαηφπηλ αλάιπζεο, απνθιείνληαο
έηζη ην ελδερφκελν λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αλσλπκία νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα
ζηελ έξεπλα.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(βι. Παξάξηεκα ΗΗ). Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην επηθξαηέζηεξν εξγαιείν γηα ηε
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζηηο έξεπλεο επηζθφπεζεο (Καηζίιιεο, 2001). Ο
εξεπλεηήο θαηαζηξψλεη ηηο εξσηήζεηο ζε κηα θφξκα, ηηο απνζηέιιεη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο αθνχ ην ζπκπιεξψζνπλ ην επηζηξέθνπλ
ζηνλ εξεπλεηή (Creswell, 2011). Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο
ήηαλ ειεθηξνληθφ. Ο ζπκκεηέρνληαο ην ζπκπιήξσζε κέζα απφ ην δηαδίθηπν (ζηελ
πιαηθφξκα Google Docs) θαη ε απάληεζή ηνπ θαηαρσξήζεθε απηφκαηα ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ (Babbie 1998).
Με ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην εμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη παξάιιεια κεηψζεθε ην θφζηνο ηεο έξεπλαο. Σν θφζηνο είλαη
ζαθψο κεδακηλφ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο κε ηαρπδξφκεζε
εξσηεκαηνινγίνπ ή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ κε ζπλάληεζε πξφζσπν κε
πξφζσπν,

θαζψο

ε

γεσγξαθηθή

δηαζπνξά

ηνπ

πιεζπζκνχ

πξνυπνζέηεη

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε ρξφλν θαη ρξήκα. Δπίζεο, ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσζε ην
εξσηεκαηνιφγην νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηζπκνχζε (Καηζίιιεο, 2001).
Αθνινπζψληαο ην πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα, νη εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηή αθνινπζνχληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο (Creswell, 2011). Σν
πιενλέθηεκα ηέηνησλ εξσηήζεσλ είλαη φηη κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα απφ
κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Καηζίιιεο, 2001). Δπίζεο, νη
απαληήζεηο είλαη εχθνιν λα ζπγθξηζνχλ, λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ
ζηαηηζηηθά κε δπλαηφηεηα απφθξηζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Creswell, 2011). Ζ
ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ επέηξεςε λα αθεζνχλ αλαπάληεηεο
εξσηήζεηο γηαηί ν εξσηψκελνο ππνβάιινληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ νξηζηηθά,
παξαηεξνχζε ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κηα εηδνπνίεζε ζηελ
πεξίπησζε αλαπάληεηεο εξψηεζεο απφ ην ζχζηεκα, επέζηξεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη
ηε ζπκπιήξσλε.
Σν

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ

νξγαλσκέλν ζε δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε

ελφηεηα ππάξρνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή
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θαηάζηαζε θαζψο θαη ηα ππεξεζηαθά ζηνηρεία ζρέζε εξγαζίαο, πξνυπεξεζία θαη
επηπιένλ ζπνπδέο.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα
λα

θαηαγξαθεί

ε

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ.

Οη

ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο
ηνπο ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην θαζφινπ θαη ην
5 ζην πάξα πνιχ. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη αλαπηπρζεί ζηνπο παξαθάησ
ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ εκπεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εμήο:
1) ηε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. Οη εξσηήζεηο
αθνξνχλ ηελ θηηξηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ηα
γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (.Γ), ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο ησλ
καζεηψλ θαη ηνλ πξναχιην ρψξν.
2) ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί
αμηνιφγεζαλ γεληθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ
ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ απφ ηνλ Γηεπζπληή, ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ
ρνιηθήο Δπηηξνπή γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ .Γ θαη ηελ αλάζεζε θαη ηνλ φγθν ησλ εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ.
3) ην ζρνιηθό θιίκα. Οη εξσηήζεηο απνηππψλνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηελ
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
4) ηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, ηελ ζρνιηθή
επίδνζή ηνπο, ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
5) ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ
ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή επηκφξθσζε, ηελ
επηζπκία

γηα παξακνλή ζην ζρνιείν θαη ηελ αλάιεςε απμεκέλσλ

αξκνδηνηήησλ.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. ε
θάζε εξψηεζε δηαηξέζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ επέιεμαλ θάζε
ελαιιαθηηθή απάληεζε πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ απαληήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε
αλαγσγή ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%).
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5.3.Απνηειέζκαηα έξεπλαο.
5.3.1.Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
Καηά ηελ αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ-δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πελήληα έμη
(56) εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηξηάληα πέληε (35) ήηαλ άληξεο
θαη είθνζη κία γπλαίθεο (21), (πνζνζηφ 62,5% θαη 37,5% αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά
ηηο ειηθίεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 36-45 έηε
(28 εξσηψκελνη – πνζνζηφ 50%). Έπεηαη ε ειηθηαθή νκάδα 46-55 έηε (20
εξσηψκελνη – πνζνζηφ 35,7%), ε ειηθηαθή νκάδα 25-35 έηε (5 εξσηψκελνη –
πνζνζηφ 8,9%) θαη ηέινο ε ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 55 εηψλ (3 εξσηψκελνη –
πνζνζηφ 5,4%). Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε φηη έγγακνη ήηαλ νη ζαξάληα (40) θαη άγακνη
νη δεθαέμη (16) κε πνζνζηά 71,4% θαη 28,6% αληίζηνηρα.

Γξαθήκαηα 1-3. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία
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5.3.2.Υπεξεζηαθά ζηνηρεία.
Αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, νη
πελήληα έλα (51) ήηαλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 91,1%) θαη πέληε (5)
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 8,9%). Οη πεξηζζφηεξνη, είθνζη ηξεηο (23) είραλ
πξνυπεξεζία απφ 11-20 έηε (πνζνζηφ 41,1%), δεθαπέληε (15) είραλ πξνυπεξεζία
απφ 21-30 έηε θαζψο θαη απφ 1-10 έηε (πνζνζηφ 26,8% αληίζηνηρα) θαη κφλν ηξεηο
(3) είραλ πξνυπεξεζία δεθαπέληε άλσ ησλ ηξηάληα εηψλ (πνζνζηφ 5,4%). Όζνλ
αθνξά ηηο επηπιένλ ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δέθα (10) ήηαλ θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (πνζνζηφ 17,9%), έλαο (1) είρε δεχηεξν πηπρίν (πνζνζηφ
1,8%), έληεθα (11) είραλ άιιεο ζπνπδέο (π.ρ ΠΑΣΔ, ΠΔΤΠ θ.α.) ελψ ηξηάληα
ηέζζεξηο (34) δελ είραλ επηπιένλ ζπνπδέο (πνζνζηφ 60,7%).

Γξαθήκαηα 4-6. Τπεξεζηαθά ηνηρεία
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5.3.3.Κηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.
ε ζρέζε κε ηελ θηεξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ νη
εξσηψκελνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ θηηξηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζε πνζνζηφ 41,1% (23 εξσηψκελνη) θαη 39,9%
(22 εξσηψκελνη) αληίζηνηρα. Οη ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ/πάξα πνιχ) αλέξρνληαη ζην
πνζνζηφ ηνπ 46,4% γηα ηελ θηηξηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην πνζνζηφ ηνπ
44,7% γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζεηα νη αξλεηηθέο γλψκεο
(θαζφινπ/ειάρηζηα) αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 12,5% γηα ηελ θηηξηαθή θαηάζηαζε
ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην πνζνζηφ ηνπ 16,1% γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ
ζρνιείνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ ζρνιείνπ νη ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ/πάξα πνιχ) αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ
66,1% θαη νη αξλεηηθέο γλψκεο (θαζφινπ/ειάρηζηα) ζην πνζνζηφ ηνπ 16,1% . Αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλνη παξνπζηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 17,9%. Γηα ηνλ
πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ/πάξα πνιχ) αλέξρνληαη ζην
πνζνζηφ ηνπ 44,6% θαη νη αξλεηηθέο γλψκεο (θαζφινπ/ειάρηζηα) ζην πνζνζηφ ηνπ
12,5% . Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη παξνπζηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 42,9%.
Ζ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηθαλνπνηεί πνιχ/πάξα πνιχ ην
39,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 42,9% ησλ εξσηψκελσλ,
ελψ νη αξλεηηθέο γλψκεο (θαζφινπ/ειάρηζηα) αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ
17,9%.
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Γξαθήκαηα 7-11. Κηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.

5.3.4.Γηνηθεηηθή Οξγάλωζε.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ

νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ Γηνηθεηηθή

Οξγάλσζε δείρλνπλ μεθάζαξα πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο γλψκεο
(πνιχ/πάξα πνιχ) ζε πνιχ πςειά πνζνζηά. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζρνιείνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 75%, ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαθφξσλ
δεηεκάησλ απφ πιεπξάο ηνπ Γηεπζπληή ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 89,3%. Αληίζεηα
νη αξλεηηθέο γλψκεο (θαζφινπ/ειάρηζηα) θαη ζηα δχν παξαπάλσ εξσηήκαηα
αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 3,6%. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ
ζεσξείηαη πνιχ/πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ζε πνζνζηφ 83,9%.
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Όζνλ αθνξά ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο
γλψκεο (πνιχ/πάξα πνιχ) ζε πνζνζηφ 67,8% ελψ φζνλ ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ
απηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζε πνζνζηφ 57,1% (θαζφινπ/ειάρηζηα) φηη νη
εξγαζίεο απηέο δελ έρνπλ κεγάιν φγθν. ην θνκκάηη φκσο πνπ αθνξά ηελ
ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ζε πνηφλ βαζκφ ην ζρνιείν κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ
κπνξεί

θαη

εμππεξεηεί

ηηο

αλάγθεο

ηνπ,

θαζφινπ/ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη.
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ζε

πνζνζηφ

76,8%

δειψλνπλ

Γξαθήκαηα 12-17. Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε.

5.3.5.Σρνιηθό θιίκα.
Οη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ θιίκα επηβεβαηψλνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα. Οη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή γλψκε (πνιχ/πάξα πνιχ) ζηελ δπλαηφηεηα ιήςεο
πξσηνβνπιηψλ ζε πνζνζηφ 69,7%, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ 28,6%,
ελψ νη αξλεηηθέο ηνπο γλψκεο (θαζφινπ/ειάρηζηα) πεξηνξίδνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ
1,8%. ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο νη ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ/πάξα πνιχ)
αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 89,3%, αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ζε πνζνζηφ 10,7%,
ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη θαλείο δελ απάληεζε φηη είλαη (θαζφινπ/ειάρηζηα)
ηθαλνπνηεκέλνο (πνζνζηφ 0%). Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ
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ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 92,8%
πνιχ/πάξα

πνιχ

ηθαλνπνηεκέλνη

θαη

ην

πνζνζηφ

ηθαλνπνηεκέλσλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 1,8%.

Γξαθήκαηα 18-20. ρνιηθό Κιίκα.
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ησλ

θαζφινπ/ειάρηζηα

5.3.6.Σρέζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κε καζεηέο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλωλία.
Οη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ πνιχ έσο πάξα πνιχ θαιέο ηηο ζρέζεηο ηνπο
κε ηνπο καζεηέο ζε πνζνζηά 41,1% θαη 33,9% αληίζηνηρα, αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο ηηο ζεσξεί
έλα πνζνζηφ 21,4%, ελψ κφιηο δχν (2) απάληεζαλ φηη είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ
ζρέζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο (πνζνζηφ 3.6%). Άμην αλαθνξάο είλαη φηη θαλέλαο δελ ζεσξεί
φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο.
Γείγκα ηνπ γλσζηηθνχ θαη καζεζηαθνχ ππφβαζξνπ πνπ έρνπλ νη καζεηέο πνπ
επηιέγνπλ ηελ ΣΔΔ απνηεινχλ νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα γηα ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ, φπνπ ην 10,7% δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη, 37,5% είλαη ειάρηζηα, 25% είλαη
αξθεηά θαζψο θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ κφλν έλα πνζνζηφ ηνπ 1,8% είλαη πάξα πνιχ
ηθαλνπνηεκέλν.
Ζ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ
θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα κε ην 55,3% λα δειψλεη θαζφινπ/ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν, έλα
πνζνζηφ ηνπ 17,9% λα δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν, ελψ νη ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ/πάξα
πνιχ) λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 26,8%.
Κνηλά απνδεθηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ΣΔΔ ζηελ Αξγνιίδα είλαη απαμησκέλε.
Πνζνζηφ 37,5% ζεσξεί φηη είλαη αξθεηά, 26,8% πνιχ θαη 30,4% πάξα πνιχ. Μφλν έλα
πνζνζηφ ηνπ 5,4% ζεσξεί φηη ε ΣΔΔ είλαη ειάρηζηα απαμησκέλε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο
Αξγνιίδαο.
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Γξαθήκαηα 21-24.ρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε καζεηέο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλσλία

5.3.7.Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε – ηθαλνπνίεζε.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΣΔΔ Αξγνιίδαο είλαη
έλα δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα. Ζ παηδαγσγηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη
αξθεηά αλαγθαία απφ ην 21,4%, πνιχ αλαγθαία απφ ην 28,6% θαη πάξα πνιχ
αλαγθαία απφ ην 16,1% ησλ εξσηεζέλησλ. Διάρηζηα αλαγθαία ηελ ζεσξεί ην 19,6%
θαη θαζφινπ αλαγθαία έλα πνζνζηφ ηνπ 14,3%.
Γηα ηελ επηπιένλ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο
ηνπο ην 26,8% ηελ ζεσξεί πάξα πνιχ αλαγθαία, ην 25% πνιχ θαη ην 14,3% αξθεηά
αλαγθαία, ελψ ειάρηζηα αλαγθαία απαληά έλα πνζνζηφ 16,1% θαη θαζφινπ αλαγθαία
ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 17,9%.
Ζ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν ηνπο είλαη αξθεηά επηζπκεηή γηα
ην16,1% ησλ εξσηεζέλησλ, πνιχ επηζπκεηή γηα ην 26,8% θαη πάξα πνιχ γηα ην
57,1%. Γελ απάληεζε θαλέλαο (πνζνζηφ 0%) φηη ζέιεη ειάρηζηα ή θαζφινπ λα
παξακείλεη ζην ζρνιείν ηεο ΣΔΔ πνπ ήδε ππεξεηεί.
Δπίζεο 17,9% ησλ εξσηεζέλησλ ζέιεη πάξα πνιχ λα αλαιάβεη απμεκέλεο
αξκνδηφηεηεο, 23,2% ζέιεη πνιχ, 26,8% ζέιεη αξθεηά, 10,7% ζέιεη ειάρηζηα θαη έλα
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πνζνζηφ ηνπ 21,4% δελ ζέιεη λα αλαιάβεη επηπιένλ αξκνδηφηεηεο.

Γξαθήκαηα 25-28. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε – ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ΣΔΔ Αξγνιίδαο.
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ.
6.1. πκπεξάζκαηα γηα ηελ Ιθαλνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.
ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε επαγγειµαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεκφζηαο

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο

Δθπαίδεπζεο (ΣΔΔ) ζηελ Αξγνιίδα. Μειέηεο ηέηνηνπ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ γηα ηελ Πξσηνβάζµηα θαη ηελ ∆επηεξνβάζµηα Δθπαίδεπζε. Δηδηθά φκσο
γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νη έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη
ειάρηζηεο. Απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, εηδηθά ηψξα ζε κηα επνρή φπνπ νη απνιαβέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ θαηαπνληηζηεί.
Δπίζεο ε ΣΔΔ ζηελ Διιάδα ηνπ Ηνχιην ηνπ 2013 δέρηεθε έλα ηζρπξφ πιήγκα
έπεηηα απφ ηελ θαηάξγεζε ζρνιείσλ (Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ), ηελ θαηάξγεζε
ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα πεξίπνπ 2.500 εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη
ζην δείγκα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο, θαζψο θαη
Αηζζεηηθήο/Κνκκσηηθήο νη νπνίεο απνηεινχζαλ έλα 11% ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δπλακηθνχ ηεο ΣΔΔ (Τπνπξγείν Παηδείαο, 2011), απνξξνθψληαο παξάιιεια έλα
20% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΣΔΔ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, πηζαλψο
λα άιιαδε ηφζν ηα δεκνγξαθηθά φζν θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ππήξμε ην επράξηζην γεγνλφο ηεο
επαλαζχζηαζεο ησλ ηνκέσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ε επαλαπξφζιεςε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ
ζπλαδέιθσλ ζηα ζρνιεία ηεο ΣΔΔ.
Έγηλε ρξήζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία

ζπγθεληξψζεθαλ

µε

εξσηεµαηνιφγηα ζε δείγµα 56 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο ΣΔΔ
ζηελ ∆ηεχζπλζε ∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο Αξγνιίδαο. Οη εξσηήζεηο πνπ
επηιέρζεθαλ αθνξνχζαλ:


Γεκνγξαθηθά

ζηνηρεία,

φπσο

θχιν, ειηθία

θαη

νηθνγελεηαθή

θαηάζηαζε.


Τπεξεζηαθά ζηνηρεία φπσο
πξνυπεξεζίαο θαη επηπιένλ ζπνπδέο
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ζρέζε εξγαζίαο,

ζπλνιηθά

έηε



ηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην βαζµφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (
δει. ε πιηθνηερληθή θαη θηηξηαθή ππνδνµή ηνπ ζρνιείνπ, ε δηνηθεηηθή
νξγάλσζε, νη ζρέζεηο µε ζπλαδέιθνπο, µαζεηέο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλσλία
θαη ε επαγγειµαηηθή αλάπηπμε).

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ζηελ

έξεπλα ην 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, µε µέζν φξν πεξίπνπ 20 έηε πξνυπεξεζίαο. Πξάγκα πνπ απφ
κφλν ηνπ αληαλαθιά εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηα απνηειέζµαηα ηνπ δείγµαηνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη ςειά πνζνζηά
ηθαλνπνίεζεο θαηέγξαςαλ νη παξάκεηξνη

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηηξηαθή θαη

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ, ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην
ζρνιηθφ θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο.
Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη (ζπλνιηθά πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 80%) ηφζν γηα ηελ θηηξηαθή θαη
πιηθνηερληθή ππνδνκή, φζν θαη γηα ηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηνλ
πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ.
Οκνίσο πςειά πνζνζηά (>75%) είλαη εθείλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ
Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ θαη αθνξνχλ ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ, ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
θαζψο θαη ηνλ φγθν θαη ηελ αλάζεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ. Αξλεηηθφ
ζεκείν είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ δεκηνπξγεί
δπζθνιίεο ζηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ ζε νηθνλνκηθά
δεηήκαηα. Ζ δπζαξέζθεηα γηα ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζρνιείνπ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ιεηηνπξγεί βαζηζκέλε ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα. Αλ ππήξρε απηνλνκία ζηα
ζρνιεία ζην ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζα ππήξρε ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία
θαη ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε κεγαιχηεξε επειημία, θαη ακεζφηεηα ζηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Πάξα πνιχ πςειά είλαη ηα πνζνζηά πνπ απεηθνλίδνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα (δει.
ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ), πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην
100%, ζην εχξνο απφ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο».
Πνιχ πςειφο είλαη θαη ν γεληθφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο ζρέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο. ρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηιηθξίλεηα,
ζπλέξγεηα, νκαδηθφηεηα, δηθαηνζχλε, ρσξίο φκσο λα απνηππψλνληαη πιήξσο ζηελ
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ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ιφγσ ηνπ ρακεινχ καζεζηαθνχ ππφβαζξνπ απηψλ.
Δπίζεο θαη ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ θηλείηαη ζε κέηξηα επίπεδα
ιφγσ ηεο άξλεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο γνληψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ελεξγά θαη
ζπκκεηνρηθά κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ ελψ
ππάξρεη δηάρπηε ε πεπνίζεζε φηη ε ΣΔΔ ζηνλ λνκφ Αξγνιίδαο είλαη ηδηαίηεξα
απαμησκέλε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο. Σα ζρνιεία ηεο ΣΔΔ ηεο
Αξγνιίδαο απνδεδεηγκέλα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ έξγν ηφζν ζε επίπεδν παξνρήο
γλψζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πξνο ηνπο καζεηέο, φζν θαη ζε δηάθνξεο
εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο (πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα), δξάζεηο

πνπ

ραξαθηεξίδνληαη απφ επηηπρία θαη αλαγλψξηζε ζπλήζσο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο.
εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο (πξάγκα πνπ
εμάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα), δελ επαλαπαχνληαη ζε απηφ. Αληίζεηα
λνηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ επηκφξθσζε ηφζν ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα φζν
θαη ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Σν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 65% ζην ζπλνιηθφ
εχξνο απφ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ». Δπηπιένλ απηή ηελ επηκφξθσζε νη
εθπαηδεπηηθνί ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο δείθηεο ηεο ΣΔΔ
ζηελ Αξγνιίδα θαη απηφ δηφηη φινη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηα ζρνιεία πνπ
ππεξεηνχλ θαζψο θαη λα αλαιάβνπλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηα ζρνιεία ηνπο.
6.2.Πξνηάζεηο.
Ζ

ζεκεξηλή

ηερλνινγηθή

θαη

επνρή

ραξαθηεξίδεηαη

νηθνλνκηθή

πξφνδν.

απφ
Ζ

ξαγδαία

ζπλερήο

επηζηεκνληθή,

ελεκέξσζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο
θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα.
Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ΣΔΔ έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ φπνηνπο άιινπο
απηήλ ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη
ζεκαληηθφηαηε παξάκεηξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη
βαζηθή ζπληζηψζα

αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ

ζπζηεκάησλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

αθνχ

ην

ζχζηεκα

αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλάδξαζεο.
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ιεηηνπξγεί

κέζσ

ηεο

ζεηηθήο

Ζ επηκφξθσζε, ε αλάπηπμε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απνηεινχλ πνιχηηκε ζηήξημε ηφζν πξνο ηνπο ίδηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε
επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο
έξγνπ, φζν θαη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα.
Απηνί είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο ψζηε λα γίλνπλ έξεπλεο θαη λα
αμηνινγεζεί ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο,
κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
θαη ζπλεπψο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη
δηεμαγσγή εξεπλψλ µε µεγαιχηεξν δείγµα ζα βνεζήζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
ζην λα θαηαιάβνπκε ηελ ζεκαζία θαη ην εηδηθφ βάξνο ηεο επαγγειµαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηεο
Διιάδαο.
Ζ έξεπλα ζα µπνξνχζε λα ζπλερηζηεί µε ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ
ηθαλνπνίεζεο µεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε
ζρέζε µε ην θχιν, ηελ ειηθία ή ηα ρξφληα ηεο δηδαθηηθήο εµπεηξίαο ή θαη ηελ
εηδηθφηεηα θαη βέβαηα ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε φκσο
ζπγθπξία, κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηελ
ρψξα καο, ζεσξήζακε ζσζηφ λα κελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο
νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ΣΔΔ εξγάδνληαη εθπαηδεπηηθνί
πνιιψλ θαη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη θιάδσλ, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ή
πξνζδνθίεο. Θα ήηαλ ηδαληθφ λα δηεξεπλεζνχλ, λα κειεηεζνχλ θαη λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ απηέο νη δηαθνξέο.
Υξήζηκν ζα ήηαλ ζε κειινληηθέο κειέηεο λα δηελεξγεζεί πξνθαηαξθηηθά
πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ παξάγνληεο
ηθαλνπνίεζεο φπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη ν πιεζπζκφο πνπ ζα κειεηεζεί.
Ζ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ρψξα καο
λα αλαπηπρζεί, λα βειηησζεί θαη λα πάςεη λα απνηειεί ηνλ «θησρφ ζπγγελή». Απηφ
κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ άνθλα θαη
θηιφηηκα, νη νπνίνη έρνληαο πεηχρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη
ηθαλνπνίεζε, ζα κπνξνχλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ ζέζε πνπ ηεο αμίδεη, φπσο
γίλεηαη ζε άιιεο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
πλνδεπηηθή επηζηνιή πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
Μάηνο 2015

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ιακβάλεηε απνηειεί κέξνο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη
ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ/ΠΔΤΠ – Παξάξηεκα
Άξγνπο. Ζ έξεπλα έρεη ζηφρνπο ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΣΔΔ) Αξγνιίδαο.
Ζ ζπκβνιή ζαο ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ φηη ε έξεπλα ζα
δηεμαρζεί ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
αο επηζεκαίλνπκε φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη απνιχησο αλψλπκν θαη νη
απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ άληιεζε γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ.
Αλ επηζπκείηε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζαο αλαθνηλσζνχλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην ζα ζαο απνζηαιεί ειεθηξνληθά κέζσ ππεξζχλδεζεο
(δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα GoogleDocs) ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10 ιεπηά. Θα έρεηε
ηελ δπλαηφηεηα λα απαληήζεηε ζην εξσηεκαηνιφγην κε θαηαιεθηηθή ηελ 10ε Μαΐνπ.
Γηα λα είζηε ζίγνπξνη φηη νινθιεξψζαηε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, ζηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή ζαο ζα αλαγξάθεηαη ην θαηάιιειν κήλπκα.
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επηθνηλσλήζηε καδί καο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (kdedes72@gmail.com ή/θαη kprodromidou@gmail.com).
αο επραξηζηνχκε ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο..
Με εθηίκεζε,
Γέδεο Κσλζηαληίλνο θαη Πξνδξνκίδνπ Αηθαηεξίλε.

57

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο
Γηα ηελ Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ ΓΓΔ Αξγνιίδαο.
* Απαηηείηαη
1.Φύιν: *
Άλδξαο
Γπλαίθα
2.Ηιηθία: *
25-35
36-45
46-55
55+
3.Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: *
Άγακνο/ε
Έγγακνο/ε
Άιιν
4.ρέζε εξγαζίαο ζε δεκόζην ζρνιείν: *
Μφληκνο/ε
Αλαπιεξσηήο/ηξηα
Χξνκίζζηνο/α
5.Πξνϋπεξεζία: *
1-10 έηε
11-20 έηε
21-30 έηε
30+ έηε
6.Δπηπιένλ ζπνπδέο *
Όρη
Γεχηεξν πηπρίν
Μεηαπηπρηαθφ
Γηδαθηνξηθφ
Άιιν
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Η δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο ησλ δπλαηώλ απαληήζεσλ ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο είλαη ε εμήο:

1:Καζόινπ 2:Διάρηζηα 3:Αξθεηά 4:Πνιύ 5:Πάξα πνιύ
7.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ θηηξηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

8.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

9.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ θαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ
Γηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

10.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

11.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

12.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

13.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

14.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηνλ ηξόπν πνπ ρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ηνπ
ζρνιείνπ ζαο ν Γηεπζπληήο ζαο; *

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα πνιχ
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15.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

16.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ζην ζρνιείν ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

17.Θεσξείηε όηη ν όγθνο ησλ εμσδηδαθηηθώλ εξγαζηώλ πνπ ζαο έρεη αλαηεζεί είλαη
κεγάινο;*

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

18.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο πξσηνβνπιηώλ; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

19.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

20.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

21.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

22.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

23.Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ
ζαο; *

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα πνιχ
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24.Θεσξείηαη όηη ε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Αξγνιίδα είλαη
απαμησκέλε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

25.Ννηώζεηε ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ επηκόξθσζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

26.Ννηώζεηε ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ επηκόξθσζε ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ζαο; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

27.Θέιεηε λα παξακείλεηε ζην ζρνιείν πνπ είζηε ζήκεξα; *

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

28.Θέιεηε λα αλαιάβεηε απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο ζην ζρνιείν ζαο; *

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα πνιχ
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