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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θεωρείται ένας από 

τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των 
εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση την αποτελεσµατικότητα και την άρτια 
λειτουργία της σχολικής µονάδας. Για το λόγο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει εκπονηθεί πλήθος µελετών παγκοσµίως, µε σκοπό να διερευνηθεί ο 
βαθµός της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχες 
µελέτες στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί κυρίως µε βάση τη βιβλιογραφική 
έρευνα και λιγότερο µε την εµπειρική διάσταση της µελέτης. 

 
Η συγκεκριµένη έρευνα έχει σκοπό να αναλύσει και να µελετήσει την 

επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης. Με 
τη συµβολή των εκπαιδευτικών και τη χρήση εµπεριστατωµένου 
ερωτηµατολογίου, διερευνάται εµπειρικά η εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην 
ελληνική κοινωνία του 2011. Συνεπώς, δεν θα µπορούσε παρά να ξεκινήσει 
µελετώντας και καθορίζοντας τις έννοιες γύρω από την επαγγελµατική 
ικανοποίηση και την τεχνική εκπαίδευση, µε ανασκόπηση σε διεθνή και 
ελληνική βιβλιογραφία, που αποτέλεσε και το πρώτο µέρος της έρευνας. Η 
σαφής διατύπωση των υποθέσεων εργασίας κρίνεται ένας από τους 
βασικότερους παράγοντες της µελέτης και πόσο µάλλον µε διαστάσεις 
εµπειρικής έρευνας.  

 
Στο επόµενο στάδιο, σε πλήρη εξάρτηση µε τις υποθέσεις που 

διαµορφώθηκαν, συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που διαπραγµατεύεται την 
επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από παράγοντες που την 
επηρεάζουν άµεσα. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει προσωπικούς, 
διαπροσωπικούς και οργανωτικούς παράγοντες που αναλύθηκαν και 
ταξινοµήθηκαν επιµελώς. 50 εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης 
συµµετείχαν ενεργά στην έρευνα, συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο. Η 
ανωνυµία που διατηρήθηκε κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
εξασφάλισε ειλικρινείς και ανεπηρέαστες απαντήσεις από πλευράς 
εκπαιδευτικών.  

 
Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου και η 

έρευνα κατέληξε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Οι εκπαιδευτικοί της 
τεχνικής εκπαίδευσης φαίνεται να µην είναι ικανοποιηµένοι επαγγελµατικά σε 
σηµαντικό βαθµό, σε σχέση µε συναδέλφους της γενικής εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε αντίστοιχες µελέτες που έχουν εκπονηθεί. Παρόλα αυτά, η 
δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών κυµαίνεται γύρω από συγκεκριµένους 
παράγοντες.    
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1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.1 Η έννοια της επαγγελµατικής ικανοποίησης 
 
Η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα 

της οργανωτικής ψυχολογίας, κυρίως γιατί θεωρείται ότι συνδέεται άρρηκτα 
τόσο µε την ψυχική υγεία των εργαζοµένων, όσο και µε το ενδιαφέρον των 
οργανισµών να έχουν υψηλή αποδοτικότητα και σε πολλές περιπτώσεις 
ικανοποιηµένο προσωπικό. Άλλωστε, η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι 
πολύ βασική για το αυτοσυναίσθηµα του ατόµου, ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε 
το χρόνο που αναλώνει στην εργασία κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Μάλιστα, ο Haldane (1981) υποστηρίζει ότι «για έναν πολύ µεγάλο αριθµό 
ατόµων, η εργασία είναι ένας τρόπος για να δηλώσουν την ύπαρξή τους».  

 
Παρόλο που οι έρευνες προσέγγισαν το φαινόµενο της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης µε διαφορετικό τρόπο, οι ερευνητές συµφωνούν ως προς το ότι η 
επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή 
και συνίσταται από πολλά επιµέρους στοιχεία (Κουστέλιος, 2001, 
Ματσαγγούρας και Μακρή- Μπότσαρη, 2003, Μπρούζος 2004) χωρίς όµως να 
αρνούνται και την ύπαρξη µιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την 
εργασία (Perie, Baker & Whitener, 1997).  

 
O πιο πολυχρησιµοποιηµένος ορισµός για την επαγγελµατική 

ικανοποίηση προέρχεται από τον Locke (1976), ο οποίος την χαρακτηρίζει ως 
µια ευχάριστη ή θετική συναισθηµατική κατάσταση, η οποία προέρχεται από 
την αποτίµηση της εργασίας ή των εργασιακών εµπειριών κάποιου (Locke, 
1969). Με τον ορισµό αυτόν, αναδεικνύεται η σηµασία τόσο του 
συναισθήµατος όσο και της γνώσης. Περαιτέρω, ο Locke (1969) συνδέει την 
ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια από την εργασία µε το σύστηµα των αξιών 
του ατόµου υποστηρίζοντας ότι επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µια θετική 
συναισθηµατική απόκριση προς το συγκεκριµένο έργο που απορρέει από την 
εκτίµηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών 
αξιών του ατόµου. Αντίθετα, η επαγγελµατική δυσαρέσκεια προέρεχεται από 
τη µαταίωση των εργασιακών αξιών του ατόµου.  

 
Οµοίως, σύµφωνα µε τους Granny, Smith & Stone (1992) η εργασιακή 

ικανοποίηση συνδέεται µε τη στάση του ατόµου απέναντι στην εργασία του, 
που προέρχεται από τη σύγκριση που κάνει ανάµεσα στα οφέλη που 
αποκοµίζει και σε αυτά που θα επιθυµούσε να έχει. Οι ανωτέρω υποστηρίζουν 
ότι όλοι οι ορισµοί που δίνουν έµφαση στο συναισθηµατικό τοµέα είναι 
επαρκείς, ωστόσο οι ίδιοι αναφέρονται στην πρακτική διάσταση της 
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ικανοποίησης, λέγοντας ότι η εργασιακή ικανοποίηση ταυτίζεται µε την 
εργασιακή συµπεριφορά (Παπάνης & Ρόντος, 2005). 

 
Ο Κάντας (1998) σηµειώνει ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι η 

συνολική και ενιαία στάση του ατόµου απέναντι στη συγκεκριµένη εργασία,  η 
οποία αποτελείται όµως από διαφορετικές πτυχές, δηλαδή γίνεται συνολική 
µέτρηση της ικανοποίησης όπου λαµβάνονται υπόψη  όλες οι επιµέρους όψεις.  

 
Επίσης, σύµφωνα µε τους Rice, Gentile & McFarlin (1991) η σφαιρική 

επαγγελµατική ικανοποίηση προσδιορίζεται στη βάση της ικανοποίησης από 
επιµέρους όψεις της εργασίας ή του επαγγέλµατός του, όπως είναι για 
παράδειγµα οι αποδοχές, η αυτονοµία και οι σχέσεις µε τους συναδέλφους.  

 
Οι Warr (1987) και Landy (1989) υποστηρίζουν ότι η επαγγελµατική 

ικανοποίηση δεν είναι κάτι σταθερό και εννοούν ότι δεν περιµένουµε να 
βρούµε απόλυτη ικανοποίηση στον εργαζόµενο, γιατί και αν ακόµα υπάρξει, 
ενδεχοµένως να αναστραφεί άµεσα η επαγγελµατική ικανοποίηση λόγω των 
διαφορετικών παραγόντων που την προσδιορίζουν (Κάντας, 1998).  

 
Ο Spector (2000) συνδέει την επαγγελµατική ικανοποίηση µε θετικά  

συναισθήµατα που έχει κάποιος για την εργασία του, ενώ η επαγγελµατική 
δυσαρέσκεια υποδηλώνει αρνητικά συναισθήµατα που έχει κάποιος.  

 
«Ο όρος διδασκαλική επαγγελµατική ικανοποίηση αναφέρεται στη 

συναισθηµατική σχέση εκπαιδευτικού µε τον διδασκαλικό του ρόλο και είναι 
µια λειτουργία της αντιλαµβανόµενης σχέσης ανάµεσα στο τι αποζητά από τη 
διδασκαλία ο εκπαιδευτικός και στο τι αντιλαµβάνεται ότι προσφέρει στον 
ίδιο» (Zembylas & Papanastasiou, 2004).  

 
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, πολλοί 

ερευνητές θεωρούν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι κάτι το αυτονόητο 
και έτσι ελάχιστοι είναι εκείνοι που επιχείρησαν να διατυπώσουν έναν 
αυστηρό εννοιολογικό και λειτουργικό ορισµό της (Evans, 1999).  

 
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη µελέτη των επιµέρους όψεων της 

επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και στη συµβολή αυτών στη 
γενική ικανοποίησή τους. 
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1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της επαγγελµατικής ικανοποίησης  
 
Η επαγγελµατική ικανοποίηση επηρεάζεται από ατοµικούς, 

κοινωνικούς- διαπροσωπικούς, οργανωτικούς και θεσµικούς παράγοντες.  
 
Κύριος εµπνευστής της «θεωρίας των κινήτρων» (hierarchy of needs 

theory) που στηρίχθηκε στις προτεραιότητες που θέτει η ψυχοσωµατική και 
κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου είναι ο Abraham Maslow. Η θεωρία του 
Maslow (1970),  είχε ιδιαίτερη απήχηση στον εργασιακό χώρο και συνδέει την 
ικανοποίηση από την εργασία µε την ικανοποίηση των πέντε ιεραρχικών 
αναγκών του ανθρώπου. Ο Maslow υποστήριζε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη 
ζωή ενεργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί όσο το δυνατό περισσότερες 
από τις ανάγκες του µε τον πιο αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο. Μόλις 
ικανοποιηθεί µία ανάγκη, παρουσιάζεται η επιθυµία ικανοποίησης νέων 
αναγκών σε ένα ανώτερο επίπεδο και η κλιµάκωση είναι αυστηρά ιεραρχική 
(Παπάνης & Ρόντος, 2005). Το κάθε άτοµο σκοπεύει να αναπτύξει τις 
δυνατότητές του και εποµένως, πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τις βιολογικές 
ανάγκες του (π.χ. πείνα, δίψα, ύπνος). Ακολουθούν στο επόµενο επίπεδο της 
ιεραρχίας, οι ανάγκες για αγάπη και συναισθηµατική ανταπόκριση.  
Στο επόµενο στάδιο ανήκουν οι ανάγκες για κοινωνική επαφή και η ανάγκη 
για κοινωνική αναγνώριση ενώ στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκεται η 
ανάγκη για αυτοπραγµάτωση και αυτοπροσδιορισµό (να κάνει, δηλαδή, το 
άτοµο αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον εαυτό του και να ενεργοποιήσει το 
δυναµικό του στο µέγιστο βαθµό). Η εµφάνιση της ανάγκης για 
αυτοπραγµάτωση υφίσταται µόνο όταν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες των 
προηγούµενων επιπέδων. Ο Maslow υποστηρίζει ότι οι υψηλότερου επιπέδου 
ανάγκες ικανοποιούνται δύσκολα και σε µικρό βαθµό από τις οργανώσεις. Με 
αυτά τα δεδοµένα, µια επιχείρηση πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της στην 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών, αν θέλει να δηµιουργήσει κίνητρα στους 
εργαζοµένους παρέχοντάς τους διακρίσεις, ευκαιρίες για µετεκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης (Κάντας, 1998).   

 
Οι παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην επαγγελµατική ικανοποίηση 

ή δυσαρέσκεια και οι οποίοι αποδίδονται και µε τον  όρο «πηγές 
ικανοποίησης»   (Evans,   1999),  σχετίζονται είτε µε το περιεχόµενο της 
εργασίας είτε µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία. Οι 
παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε «ενδογενείς»  και σε «εξωγενείς» σε σχέση 
µε την εργασία. Ο Herzberg (1968), αποδίδει τους ενδογενείς παράγοντες και 
µε τον όρο «κίνητρα».  Ο Herzberg, εκφραστής της θεωρίας των δύο 
παραγόντων (two factor theory) εντόπισε πέντε παράγοντες που αποτελούν 
πηγές κινήτρων ή επαγγελµατικής ικανοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί είναι η 
επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα και η 
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δυνατότητα ανέλιξης. Οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι, όταν απουσιάζουν, 
αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι αποδοχές, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η πολιτική του οργανισµού και ο τρόπος διοίκησης, η εποπτεία και οι 
συνθήκες εργασίας. Σύµφωνα µε τον Herzberg, η εξάλειψη των εξωγενών 
παραγόντων δεν εξασφαλίζει την επαγγελµατική ικανοποίηση του  ατόµου. 
Αυτό είναι σε θέση να το επιτύχουν µόνο οι  ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή  
οι  πέντε παράγοντες  κινήτρων (Μακρή- Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003). 

 
Η θεωρία του Aldefer έχει τις βάσεις της στη θεωρία των ανθρωπίνων 

αναγκών του Maslow, µε βασικές διαφορές ότι η θεωρία αυτή αναφέρεται σε 
τρεις κατηγορίες αναγκών και ότι αυτές οι ανάγκες δεν ακολουθούν την 
αυστηρή σειρά ακολουθίας που υποστηρίζει ο Maslow. Επίσης, σύµφωνα µε 
τον Alderfer (1972), η µη ικανοποίηση (µαταίωση) για οποιοδήποτε λόγο των 
αναγκών ανώτερου επιπέδου µπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόµηση σε 
ανάγκες κατώτερου επιπέδου, ενώ, αντίθετα, η ικανοποίηση µιας ανάγκης δεν 
σηµαίνει ότι αυτή παύει να αποτελεί κίνητρο,  όπως υποστηρίζει ο  Maslow, 
αντίθετα µάλιστα,  µπορεί να λειτουργήσει αυξητικά για την έντασή της. Η 
επαγγελµατική ικανοποίηση εξαρτάται από την εκπλήρωση τριών ειδών 
αναγκών: α) των αναγκών ύπαρξης (existence), που υπάγονται οι φυσιολογικές 
ανάγκες και οι ανάγκες ασφάλειας, β) των αναγκών σχέσης (relatedness) µε το 
κοινωνικό περιβάλλον, που υπάγονται οι κοινωνικές ανάγκες και γ) των 
αναγκών ανάπτυξης (growth) που υπάγονται οι δυο ανώτερες κατηγορίες 
αναγκών του Maslow (Κάντας, 1998, Παπάνης & Ρόντος, 2005).  

  
Ο J.  Stacy   Adams  (1965),  υποστηρίζει  πως οι εργαζόµενοι 

ακολουθούν στην εργασία τους τις νόρµες της ισότητας και της δικαιοσύνης. 
Οι εργαζόµενοι συγκρίνουν όλα όσα επενδύουν για την επιχείρηση µε τα 
αποτελέσµατα που λαµβάνουν από αυτήν και ταυτόχρονα µε τα αποτελέσµατα 
ενός άλλου ατόµου ή οµάδας που προσφέρει εξίσου µε τους ίδιους.  Εάν ο 
εργαζόµενος βιώσει µια αδικία, δηλαδή ότι εργάζεται κάτω από ένα πλαίσιο 
ανισοτήτων, µπορεί να δυσαρεστηθεί και να µειώσει την απόδοσή του. Τα 
άτοµα που αισθάνονται αδικηµένα αλλά δεν προσπαθούν να αλλάξουν τη 
στάση τους οδηγούνται σε λανθάνουσες πρακτικές είτε αλλάζοντας τη 
συµπεριφορά τους απέναντι στη σηµαντικότητα των παραγόντων της 
ανισότητας είτε επαναπροσδιορίζοντας τις παραδειγµατικές σχέσεις τους στο 
χώρο της εργασίας (Κάντας, 1998).  

 
Τη σύνδεση κινήτρων και επαγγελµατικής ικανοποίησης τη συναντάµε 

στη «θεωρία της προσδοκίας» (expectancy theory), που διατύπωσε ο Vroom 
(1964), ο οποίος ασχολείται µε το τι καθορίζει την πρόθεση του ατόµου να 
καταβάλει προσωπική προσπάθεια στη δουλειά. Αυτή η προσπάθεια 
συνεισφέρει στην απόδοση του τµήµατος ή ολόκληρου του οργανισµού που 
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εργάζεται. Υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική παρακίνηση ενός ατόµου 
προσδιορίζεται από: α) τι πιστεύει για της σχέσεις προσπάθειας- απόδοσης 
(expectancy), β) τι πιστεύει για τις σχέσεις δουλειάς και αποτελεσµάτων 
(instrumentality) και γ) από το πόσο επιθυµεί τα αποτελέσµατα από την 
εργασία (valence).   

 
Ο Douglas McGregor (1960) ανέπτυξε τη διπολική θεωρία Χ και Ψ 

(employee motivation theory X and theory Y) της ανθρώπινης συµπεριφοράς 
στην εργασία. ∆εν υποστηρίζει ότι οι εργαζόµενοι ανήκουν οπωσδήποτε στον 
ένα τύπο ή στον άλλο. Κατά κύριο λόγο έβλεπε ότι οι δύο αυτές θεωρίες είναι 
εκ διαµέτρου αντίθετες – έχοντας µάλιστα µεταξύ τους ένα ευρύ φάσµα 
πιθανών διαφορετικών εργασιακών συµπεριφορών. Οι εργαζόµενοι σύµφωνα 
µε τη θεωρία X µπορούν να περιγραφούν σαν άτοµα που δεν τους αρέσει η 
εργασία και προσπαθούν µε κάθε ευκαιρία να αποφύγουν να αναλάβουν 
ευθύνες και πρωτοβουλίες. Πρόκειται για άτοµα που επιθυµούν να εργάζονται 
εκ του ασφαλούς και είναι φυγόπονα. Αντίθετα, όσοι περιγράφονται από τη 
θεωρία Y του McGregor θεωρούν ότι η εργασία είναι κάτι φυσιολογικό, όπως 
και η ξεκούραση, δεν αντιπαθούν την εργασία και επιδιώκουν να αποκτήσουν 
υπευθυνότητες εφόσον έχουν κάποια υποκίνηση. (Vaske, J.J. & 
Grantham,C.E., 1990) 

 
Τέλος, ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση   

σχετίζεται µε την  αφοσίωση  που δείχνει ένα άτοµο στον οργανισµό που 
εργάζεται, αλλά  και  µε την  απόδοση του ίδιου του οργανισµού (Mathieu, 
1991,  Ostroff,  1992).  Η αφοσίωση στον οργανισµό, στον οποίο κάποιος  
εργάζεται  είναι  ο  βαθµός  στον οποίο ο εργαζόµενος συµµετέχει  και  
ταυτίζεται µε τον οργανισµό αυτό. Ως προς την απόδοση του οργανισµού, ο 
Ostroff (1992) ξεχώρισε πέντε τοµείς απόδοσης σε επίπεδο σχολικής µονάδας: 
α) επίδοση των µαθητών, β) συµπεριφορά - διαγωγή των µαθητών, γ) 
ικανοποίηση των µαθητών, δ) κινητικότητα ή ροή ανανέωσης του  
προσωπικού   και  ε) απόδοση   της  διοίκησης. Η  ικανοποίηση που  κερδίζει 
το άτοµο από την εργασία του συνδέεται επίσης και µε την παραγωγικότητα 
του (Rice et al, 1991). Ειδικότερα, η επαγγελµατική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών έχει άµεση σχέση µε την ποιότητα και τη σταθερότητα του 
διδακτικού τους έργου (Perie et al, 1997), αλλά και µε την 
αποτελεσµατικότητα τους, η οποία τελικά   επηρεάζει  την  επίδοση   των  
µαθητών   (Asthton & Webb, 1986). Οι Smith και Ross (2001) θεωρούν ότι οι 
συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι οι συνθήκες  µάθησης των 
µαθητών τους. Έτσι, ένα σχολικό σύστηµα που δεν προάγει την  
επαγγελµατική ικανοποίηση των  εκπαιδευτικών, δεν είναι σε θέση  να  
δηµιουργήσει  συναισθήµατα   ικανοποίησης  ούτε  στους  µαθητές   του. 
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1.3 Η επαγγελµατική ικανοποίηση ως ανεξάρτητη και εξαρτηµένη 

µεταβλητή 
 
Η επαγγελµατική ικανοποίηση µπορεί να εξεταστεί, ανάλογα µε την 

έρευνα, ως ανεξάρτητη ή/και ως εξαρτηµένη µεταβλητή. Αν εξεταστεί ως 
ανεξάρτητη µεταβλητή, τότε θεωρείται ως αίτιο ή καθοριστικός παράγοντας. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ερευνάται πώς επιδρά η επαγγελµατική ικανοποίηση 
στη συµπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο της εργασίας του, στην 
παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητά του στην εργασία, στις απουσίες και 
στην κινητικότητα του προσωπικού (Κουστέλιος και Κουστέλιου, 2001).  

 
Αν η επαγγελµατική ικανοποίηση εξεταστεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή, 

όπως στην παρούσα µελέτη, τότε θεωρείται ότι είναι αποτέλεσµα παραγόντων 
που επικρατούν στο χώρο της εργασίας, στην προκειµένη περίπτωση στο χώρο 
του σχολείου, και σχετίζονται είτε µε το περιεχόµενο της εργασίας είτε µε το 
πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η εργασία, όπως συνθήκες εργασίας, µισθός, 
ωράριο εργασίας κλπ. Όπως σηµειώνουν οι Κουστέλιος και Κουστέλιου 
(2001), αυτή η διττή ιδιότητα µπορεί να διακριθεί και στη σχέση ανάµεσα στην 
επαγγελµατική ικανοποίηση και την επαγγελµατική εξουθένωση, η οποία 
επίσης απασχόλησε τους ερευνητές. Η έλλειψη επαγγελµατικής ικανοποίησης 
µπορεί να µελετηθεί ως αιτία της επαγγελµατικής εξουθένωσης αλλά και το 
αντίθετο.  
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
2.1 Έρευνα στο διεθνή χώρο  
 
Η σηµασία της επαγγελµατικής ικανοποίησης είναι αναµφίβολα µεγάλη 

και πολλές µελέτες στο διεθνή χώρο έχουν επιχειρήσει, τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες, να προσδιορίσουν τους παράγοντες ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
(Eliophotou- Menon, Papanastasiou & Zempylas, 2008). 

 
Πολλές µελέτες καταδεικνύουν ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

επηρεάζεται από εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται µε την είσοδο στο 
επάγγελµα λόγω της αγάπης τους για τη διδασκαλία και τα παιδιά. Αντίθετα, οι 
εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστηµένοι για τη χαµηλή µισθοδοσία, το φόρτο 
εργασίας και τον τρόπο αντιµετώπισής τους από την κοινωνία. Γενικά οι 
µελέτες έδειξαν ότι τα επίπεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών, εξαρτώνται από ορισµένα ατοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των σχολείων (Spear, Gould & Lee, 2000). 

 
Ερευνητικά δεδοµένα χαρακτηρίζουν την επαγγελµατική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών ως ένα βασικό παράγοντα, ο οποίος συνδέεται µε την 
αποτελεσµατικότητα των σχολείων (Zigarreli, 1996). ∆ιάφορες έρευνες κατά 
καιρούς πραγµατεύονται τη σχέση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µε 
διάφορα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Σε έρευνα του Plihal (1982), σχετικά 
µε την επαγγελµατική ικανοποίηση εκπαιδευτικών, βρέθηκε πως τα έτη 
εµπειρίας είχαν θετική συσχέτιση µε τις εσωτερικές ανταµοιβές, γεγονός που 
αιτιολογήθηκε από τη σηµασία που έδιναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί από την 
«επαφή τους µε τους µαθητές». Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση του 
σχολείου, οι εκπαιδευτικοί στις αγροτικές περιοχές βρέθηκαν να είναι λιγότερο 
ικανοποιηµένοι (Haughey & Murphy, 1984) σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς 
των αστικών περιοχών (RuhlSmith, 1991), ενώ από την άποψη του φύλου, οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί βίωναν µεγαλύτερη επαγγελµατική ικανοποίηση από 
τους άνδρες συναδέλφους τους (Chapman & Lowther, 1982,  Watson, et al., 
1991). 

 
Η επαγγελµατική ικανοποίηση εκπαιδευτικών εξαρτάται, και από 

παράγοντες όπως: ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων µε τους µαθητές, ανάπτυξη 
κοινωνικών σχέσεων µε συναδέλφους, συµµετοχή σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, δυνατότητα εφαρµογής νέων ιδεών, αυτονοµία και ανεξαρτησία, 
και ευκαιρίες για ατοµική ανάπτυξη (Zempylas & Papanastasiou, 2006). 

 



Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης 

©Παπαγεωργίου Μαργαρίτα & Παπατζήκα Λήδα, 2011 13

Παροµοίως, η έρευνα των Rhodes, Nevill & Allan (2004) για την 
επαγγελµατική ικανοποίηση και δυσαρέσκεια εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έδειξε ότι για να επιτευχθεί υψηλή 
επαγγελµατική ικανοποίηση χρειάζονται τα εξής: καλές σχέσεις µε τους 
συναδέλφους, εργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, δυνατότητα 
ανταλλαγής εµπειριών µε τους συναδέλφους, κλίµα επιτυχίας που επικρατεί 
στο σχολείο και συνολική προσπάθεια για επίτευξη αποτελεσµατικής γνώσης. 
Αντίθετα, παράγοντες που µειώνουν σηµαντικά την επαγγελµατική 
ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς είναι ο φόρτος εργασίας, ο αυξηµένος 
χρόνος που δαπανούν οι εκπαιδευτικοί σε διοικητικά θέµατα σχολείου, η 
δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής και η άποψη 
της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι πέντε σηµαντικότεροι 
παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται να παραµείνουν στη θέση τους τα 
επόµενα πέντε χρόνια είναι οι υψηλότερες αποδοχές, η αναγνώριση από την 
πολιτική εκπαιδευτική ηγεσία, η βούληση τους να βοηθούν παιδιά, η ελαστική 
διοίκηση και η διάθεση περισσότερου χρόνου για σχεδιασµό και προετοιµασία 
της διδασκαλίας. Αντίθετα, οι πέντε σηµαντικότεροι παράγοντες εγκατάλειψης 
του επαγγέλµατος τα επόµενα πέντε χρόνια είναι: η αυξανόµενη εποπτεία από 
τη διοίκηση, ο αυξανόµενος φόρτος εργασίας, η απειθαρχία των µαθητών και 
τα προβλήµατα συµπεριφοράς των µαθητών, η επιδεινούµενη ανισορροπία 
µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και οι συνεχείς αλλαγές. 

 
Ο Ερωτοκρίτου (1996) σε έρευνα που πραγµατοποίησε σε Κύπριους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι η 
επαγγελµατική ικανοποίησή τους εξαρτάται από την ηλικία και την ιεραρχικά 
ανώτερη θέση. Επιπρόσθετα, ο βαθµός επαγγελµατικής τους ικανοποίησης 
είναι χαµηλότερος από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους συνολικά. 

 
Σε σχετική της έρευνα, η Evans (1998) µελετά την επαγγελµατική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και υποστηρίζει τη διάκριση µεταξύ των όρων 
‘satisfactory’- πράγµα που σηµαίνει αποδεκτό ή απολύτως καλό και 
‘satisfying’  - που σηµαίνει την εκπλήρωση ή την εγγενή αµοιβή. Προτείνει, 
µάλιστα τον επαναπροσδιορισµό του όρου «ικανοποίηση από την εργασία» 
αναφερόµενη σε δύο συστατικά του: την άνεση (‘job comfort’) και την 
εργασιακή εκπλήρωση (‘job fulfillment’). Το πρώτο σχετίζεται µε το βαθµό 
ικανοποίησης κάποιου από τις συνθήκες εργασίας και τις καταστάσεις, όπως 
είναι οι αποδοχές και το δεύτερο αναφέρεται στο βαθµό που το άτοµο είναι 
ευχαριστηµένο από καταστάσεις, όπως είναι η αναγνώριση από τους 
ανωτέρους και η αίσθηση της επιτυχίας. 

 
Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Dinham & Scott 

(1998) οι εκπαιδευτικοί δηµόσιων σχολείων στην Αυστραλία εκδήλωσαν 
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µεγαλύτερη ικανοποίηση σε συνάρτηση µε την επίδοση των µαθητών και την 
προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη, ενώ τη µικρότερη ικανοποίηση οι 
ερωτώµενοι την εκδήλωσαν σε συνάρτηση µε το φόρτο εργασίας, κοινωνική 
θέση, κύρος των εκπαιδευτικών και αξιοκρατικές προαγωγές. Η ηγεσία, η 
επικοινωνία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι επίσης αξιόλογοι 
παράγοντες.  

 
Η έρευνα των Macmillan & Ma (1999) σε δασκάλους στον Καναδά 

έδειξε ότι υπάρχει η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
σχετίζεται θετικά µε τις συνθήκες του χώρου εργασίας και ιδιαίτερα µε τον 
έλεγχο της διοίκησης, τη διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού και την 
οργανωτική κουλτούρα του. 

 
Οι Eliophotou-Menon, Papanastasiou & Zempylas (2008), οι οποίοι 

διένειµαν σχετικό ερωτηµατολόγιο σε δασκάλους παιδικών σταθµών, 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου συµπέραναν 
τους παρακάτω τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών:  

 
α) το φύλο -  οι άνδρες εκδήλωσαν µεγαλύτερη ικανοποίηση από τις 
γυναίκες, 
β) το σχολικό επίπεδο- οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε χαµηλότερα 
επίπεδα εκπαίδευσης βρέθηκαν περισσότερο ικανοποιηµένοι σε σχέση 
µε αυτούς που εργάζονται σε ψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, 
γ) το σχολικό κλίµα επηρεάζει επίσης σηµαντικά την ικανοποίηση και 
δ) οι εκπαιδευτικοί, που ικανοποιήθηκαν µε το βαθµό στον οποίο είχαν 
πετύχει τους επαγγελµατικούς στόχους τους, αναφέρουν µεγαλύτερη 
γενική επαγγελµατική ικανοποίηση. 
 

Στη συγκεκριµένη µελέτη τα εκπαιδευτικά προσόντα, οι ευκαιρίες για ηγεσία 
στο σχολείο και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων  δεν επηρεάζουν την 
ικανοποίηση της εργασίας. 

  
Σε έρευνα ανάµεσα σε Τούρκους εκπαιδευτικούς (Sari, 2004) σχετικά µε 

την αξιολόγηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης, διαπιστώθηκαν σηµαντικές 
διαφορές όσον αφορά το φύλο και τα έτη υπηρεσίας. ∆ηλαδή οι γυναίκες 
εµφάνισαν υψηλότερη επαγγελµατική ικανοποίηση από τους άνδρες 
συναδέλφους τους καθώς και όσο αυξάνονταν τα έτη υπηρεσίας µειωνόταν η 
επαγγελµατική ικανοποίηση. 
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Τέλος, σύµφωνα µε τους Bindhu & Sudheeshkumar (2006) η 
επαγγελµατική ικανοποίηση έχει σχέση µε το γενικό συναίσθηµα του ατόµου 
για τη φύση της εργασίας. Αν το γενικό συναίσθηµα ως αποτέλεσµα από τις 
συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικό, το άτοµο νιώθει επαγγελµατική 
ικανοποίηση. Οι ίδιοι διαπιστώνουν πως στην εποχή µας υπάρχει ένα 
συναίσθηµα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία 
τους. Φαίνεται ότι υπάρχει µία αυξανόµενη δυσαρέσκεια απέναντι στην 
εργασία τους που προκύπτει από την πτώση του επιπέδου της εκπαίδευσης. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστηµένοι παρά τα διαφορετικά πλάνα και 
προγράµµατα που εκπονούνται για τη βελτίωση του έργου τους.  

 
 
 

2.2 Έρευνα στην Ελλάδα 
 
Κάνοντας µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας στον ελληνικό χώρο, 

διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αποτελεσµάτων των ερευνών µε 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης δείχνουν ότι το συνολικό επίπεδο της επαγγελµατικής 
ικανοποίησης κυµαίνεται από µέτριο έως υψηλό.  

 
Ο Κάντας (1992) διεξήγαγε έρευνα σε 269 εκπαιδευτικούς 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και διαπίστωσε ότι η επαγγελµατική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από αυτό 
καθεαυτό το επάγγελµα και τη φύση της εργασίας που συνεπάγεται, καθώς και 
τις κοινωνικές σχέσεις που επικρατούν στο επάγγελµα (συναδελφικότητα, 
κλπ). Αντίθετα, οι κύριες πηγές της δυσαρέσκειάς τους εντοπίζονται στις 
χρηµατικές απολαβές και στις προοπτικές εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης 
που συνδέονται µε το επάγγελµά τους. 

 
Ο ∆ηµητρόπουλος (1998) διερεύνησε την ικανοποίηση µεταξύ 2.844 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
συµπέρανε ότι οι παράγοντες που συµβάλλουν στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών είναι η προσωπική ικανοποίηση από την προσφορά, η 
αναγνώριση προσφοράς του εκπαιδευτικού έργου, η έκταση ανεξαρτησίας στο 
εκπαιδευτικό έργο και το κοινωνικό κύρος του εκπαιδευτικού, ενώ ο 
παράγοντας µε το µικρότερο ρόλο στην επαγγελµατική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών είναι η σχετική έλλειψη ελέγχου κατά την άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου τους.  
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Ο Κουστέλιος (2001) εξέτασε το επίπεδο ικανοποίησης των Ελλήνων 
δασκάλων και τη σχέση µεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών των 
εκπαιδευτικών και των συγκεκριµένων πτυχών της ικανοποίησης από την 
εργασία. Το δείγµα αποτέλεσαν 354 δάσκαλοι από 40 δηµόσια σχολεία. Τα 
αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιηµένοι 
από την εργασία και τις σχέσεις µε τους προϊσταµένους και λιγότερο 
ικανοποιηµένοι µε τις συνθήκες εργασίας. Αντίθετα, ήταν δυσαρεστηµένοι από 
την αµοιβή και την προώθηση ευκαιριών.  

  
Επίσης, οι Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001) δηµοσίευσαν έρευνα µε 

σκοπό να καταγράψουν το βαθµό της επαγγελµατικής εξουθένωσης 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και να προβλέψουν την επαγγελµατική 
εξουθένωση εκπαιδευτικών µέσα από την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε δείγµα 100 εκπαιδευτικών στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι η επαγγελµατική εξουθένωση των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών είναι ακόµη χαµηλή και ότι η προβλεπτική ικανότητα των 
διαστάσεων της επαγγελµατικής ικανοποίησης ήταν µικρή µε πιο σηµαντικό 
προβλεπτικό παράγοντα την ίδια την δουλειά.  

 
Αντικείµενο της έρευνας που διεξήγαγε η Παπαναούµ (2003), σε ένα 

δείγµα 710 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ήταν η ικανοποίηση από το επάγγελµά τους συνολικά και 
ιδιαίτερα σε σχέση µε µερικές όψεις του επαγγέλµατος. Περισσότεροι από 
τους µισούς εκπαιδευτικούς εξέφρασαν υψηλό βαθµό ικανοποίησης συνολικά, 
ιδιαίτερα οι της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Επίσης, υψηλό βαθµό 
ικανοποίησης  δήλωσαν  οι άνδρες εκπαιδευτικοί, άνω των 45 ετών και 
εκπαιδευτικοί µε επαγγελµατική πείρα πάνω από 18 έτη. Ως σηµαντικοί 
παράγοντες που συντελούν στην επαγγελµατική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών σηµειώθηκαν η ικανοποίηση προσωπικών προσδοκιών, η 
επαφή µε τους µαθητές, οι συνθήκες εργασίας ενώ σε δυσαρέσκεια οδηγούν οι 
κακές συνθήκες εργασίας και οι διάφορες κακές κρίσεις. 

 
Οι Ματσαγγούρας και Μακρή- Μπότσαρη (2003) στο άρθρο τους 

«Επαγγελµατική Ικανοποίηση και Αυτοεκτίµηση Εκπαιδευτικών: 
Εννοιολογική Οριοθέτηση, Σπουδαιότητα και Παράγοντες Πρόβλεψης» 
διερεύνησαν το βαθµό της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της 
αυτοεκτίµησης των Ελλήνων δασκάλων και τους παράγοντες που  συµβάλλουν 
στη διαµόρφωση τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνουν υψηλούς βαθµούς σφαιρικής 
επαγγελµατικής  ικανοποίησης, στην οποία συµβάλλουν, κατά σειρά,  η   
ικανοποίηση από τις σχέσεις µε τους προϊσταµένους, η ικανοποίηση από την 
κοινωνική  υπόσταση του διδασκαλικού επαγγέλµατος  και η  ικανοποίηση  
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από  την ελευθερία  επιλογής του τρόπου  εργασίας.  Οι  εξωτερικοί σε  σχέση  
µε την   εργασία  παράγοντες,  όπως είναι  ο   µισθός,  δεν είχαν σηµαντική  
συµβολή στην πρόβλεψη της σφαιρικής επαγγελµατικής ικανοποίησης. 
Οµοίως, σύµφωνα µε τα  αποτελέσµατα της µελέτης, οι δάσκαλοι δηλώνουν 
υψηλούς βαθµούς   αυτοεκτίµησης, η οποία έχει σχέση µε  την επαγγελµατική  
ικανότητα,  τη νοηµοσύνη,  τις σχέσεις µε  τους  συναδέλφους, τη 
δηµιουργικότητα και τη   διοικητική-οργανωτική ικανότητα. 

 
Στην ερευνητική προσπάθεια των Ζουρνατζή, Τσιγγίλη, Κουστέλιου και 

Πινζοπούλου (2006), σκοπός ήταν να εξεταστεί η επαγγελµατική ικανοποίηση 
µόνιµων Ελλήνων καθηγητών φυσικής αγωγής που απασχολούνται στη 
δηµόσια εκπαίδευση και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 
διαστάσεων του συγκεκριµένου φαινοµένου µεταξύ της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε 437 
καθηγητές φυσικής αγωγής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
έδειξαν ότι πως σε γενικές γραµµές οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι 
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη φύση της ίδιας της 
εργασίας και τον άµεσο προϊστάµενο και λιγότερο ικανοποιηµένοι από της 
συνθήκες εργασίας. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν είναι 
ικανοποιηµένοι από τον οργανισµό στον οποίο δουλεύουν και τις οικονοµικές 
αποδοχές που παρέχει η εργασία τους. Επίσης, σηµειώθηκε ότι η ικανοποίηση 
από τους προαναφερθέντες παράγοντες φαίνεται να διαφοροποιείται ανάµεσα 
στις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες.  

 
Από την έρευνα του Μλεκάνη (2005) για τις συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα προέκυψε ότι οι 
συνθήκες εργασίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη σχολική µονάδα στην 
οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 
συνθήκες εργασίας είναι ένας παράγοντας που µπορεί, κατά περίπτωση, ή να 
τους ενισχύει ή να τους παρεµποδίζει κατά την άσκηση του επαγγέλµατός 
τους. 

 
Οµοίως, σκοπός της µελέτης της Γραµµατικού (2010) είναι να ερευνήσει 

τους παράγοντες που συµβάλλουν στην ποιότητα της επαγγελµατικής ζωής και 
συνδέονται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τις συνθήκες εργασίας τους. Με βάση 
τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι ικανοποιηµένοι από το επάγγελµά τους, αλλά ως προς µερικές πτυχές των 
επαγγελµατικών συνθηκών που βιώνουν στο σχολείο, όπως είναι η 
αξιολόγηση, οι ευκαιρίες διαρκούς επιµόρφωσής τους και εξέλιξής τους και η 
διασύνδεση και συνεργασία του σχολείου µε άλλους φορείς της κοινωνίας, 
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διαφαίνεται κάποια δυσαρέσκεια. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί των 
δηµοτικών σχολείων είναι δυσαρεστηµένοι από τις υποδοµές, και τα 
εκπαιδευτικά µέσα που τους διατίθενται. 

 
Ο Παπαδόπουλος (2008) ερεύνησε την επαγγελµατική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων 
και την επίδρασή της στην ψυχοσωµατική υγεία, όπου διαπιστώθηκε ότι η 
ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και το φύλο δεν µπορούν να επηρεάσουν 
σηµαντικά την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών του δείγµατος. 
Όπως αναφέρει ο ίδιος, αυτό δεν συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχων 
ερευνών του εξωτερικού και µπορεί να οφείλεται στο ιδιαίτερο κοινωνικό- 
οικονοµικό- πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζουν οι εκπαιδευτικοί στην 
Ελλάδα καθώς και στις ιδέες και τις πεποιθήσεις σε συνδυασµό µε τις 
εργασιακές τους εµπειρίες.  

 
Η Ταρασιάδου (2008) διερεύνησε τα κίνητρα στην επαγγελµατική 

εξέλιξη των νηπιαγωγών σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ικανοποίηση και 
µετρά το επίπεδο της ικανοποίησης από το επάγγελµά τους µεταξύ 167 
νηπιαγωγών σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας έδειξαν υψηλή επαγγελµατική ικανοποίηση και ειδικότερα σε σχέση 
µε τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, την ίδια τη δουλειά και τις συνθήκες 
εργασίας τους ενώ σηµειώθηκε µέτρια ικανοποίηση από την υπηρεσία ως 
ολότητα. Τέλος, οι προοπτικές προαγωγής και οι χρηµατικές απολαβές 
αποτέλεσαν λόγους δυσαρέσκειας. 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Βάσιου Α., Βάσιου Χ. και Τσαβέ 

(2008), οι οποίοι µελέτησαν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του Καρούτειου 
διαπολιτισµικού Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις του Πεντάλοφου Κοζάνης για 
την ετοιµότητά τους να διδάξουν σε διαπολιτισµικά εκπαιδευτικά πλαίσια και 
τις επαγγελµατικές τους εµπειρίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί, παρόλο που δεν είναι σίγουροι αν µπορούν να εξηγήσουν 
σηµαντικές όψεις άλλων πολιτισµών και δεν είχαν λάβει ικανοποιητική 
εκπαίδευση για την πολυπολιτισµικότητα πριν εργαστούν σε διαπολιτισµικό 
σχολείο, ωστόσο βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης καθώς 
αισθάνονται ασφάλεια στη δουλειά τους, είναι ικανοποιηµένου από την 
κοινωνική επαφή που έχουν µέσω της δουλειάς τους και είναι ευχαριστηµένοι 
από τις συνθήκες εργασίας τους. 

 
Στην έρευνα της Χατζηδηµητρίου (2011) µεταξύ των εκπαιδευτικών των 

δηµόσιων δηµοτικών σχολείων του Ευόσµου και της Καλαµαριάς 
διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν µεγαλύτερη ικανοποίηση από την 
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ίδια την εργασία τους κατά πρώτο λόγο και ακολουθούν οι συνθήκες εργασίας 
και οι αµοιβές. Ο παράγοντας που συµβάλλει λιγότερο στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών είναι η εποπτεία. Σύµφωνα µε τους δείκτες ικανοποίησης/ 
δυσαρέσκειας που εφαρµόστηκαν η ελευθερία των εκπαιδευτικών να 
χρησιµοποιούν την κρίση τους και να παίρνουν αποφάσεις συµβάλλουν θετικά 
στην ικανοποίηση από το επάγγελµα ενώ µικρή επίδραση στην επαγγελµατική 
ικανοποίηση ασκούν οι άσχηµες συνθήκες εργασίας και τα ανακόλουθα µε τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα σχολικά εγχειρίδια. Αντίθετα, µεγάλη δυσαρέσκεια 
προκαλούν η έλλειψη ευθύνης για τη διδασκαλία ενώ δεν φαίνεται να παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη δυσαρέσκεια του εκπαιδευτικού εάν οι συνάδελφοι 
κάνουν προτάσεις σχετικά µε τη διδασκαλία του ή αν η αξιολόγηση από τη 
διοίκηση θα το βοηθήσει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους.  

 
Πολύ πρόσφατα, ο ∆ήµου (2011) ερεύνησε τους παράγοντες που 

συµβάλλουν στην επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
συλλέγοντας στοιχεία από 288 εκπαιδευτικούς της Α’ ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Αθηνών. Η ανάλυση παραγόντων ανέδειξε επτά 
στατιστικώς σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι: η δηµιουργία 
ευχάριστου σχολικού κλίµατος, ευνοϊκού για την προσφορά του 
εκπαιδευτικού,  η συµβολή στην καταξίωση του εκπαιδευτικού, η ενθάρρυνση 
για εφαρµογή καινοτοµιών, η υποστήριξη της κτιριακής υποδοµής, η ενίσχυση 
της συναδελφικότητας, η επιτυχής άσκηση διοικητικού έργου και η 
αξιοποίηση των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού. Επισηµάνθηκε ότι το φύλο 
των συµµετεχόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης δεν επηρεάζει ενώ η 
ηλικία επηρεάζει την ενθάρρυνση για εφαρµογή καινοτοµιών.  

 
 Από την παραπάνω ανασκόπηση τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στον 

ελληνικό των ερευνών για την επαγγελµατική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, συµπεραίνουµε ότι δεν απασχόλησε τους µελετητές η µελέτη 
του εν λόγω φαινοµένου στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης, γεγονός που 
ενισχύει το αντικείµενο της παρούσας µελέτης.  
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2.3 Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση είναι µια ξεχωριστή 

εκπαιδευτική µορφή. ∆ιαφοροποιείται από τη γενική εκπαίδευση ως προς 
εκείνο το εκπαιδευτικό σκέλος που στοχεύει να προσφέρει πληροφορίες, 
δεξιότητες, εµπειρίες και ικανότητες και να προετοιµάσει τους νέους για την 
άµεση άσκηση ενός επαγγέλµατος, µιας τέχνης ή µιας σχετικής µε τα 
προσόντα τους απασχόληση. Ταυτόχρονα, η τεχνική και επαγγελµατική 
εκπαίδευση παρέχει στοιχεία γενικής εκπαίδευσης, χρήσιµα για την 
προσαρµογή του νέου στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της οικονοµίας και των 
νέων τεχνολογιών.  

 
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση οικοδοµείται πάνω σε µια 

γενική υποχρεωτική εκπαίδευση (9 έτη για την Ελλάδα) και σκοπός της είναι 
να αναπτύξει τις ικανότητες των µαθητών, να αφυπνίσει, να ανυψώσει και να 
καλλιεργήσει τις ψυχικές λειτουργίες τους, ώστε να µπορέσουν στο µέλλον να 
αποκτήσουν νέες πληροφορίες και δεξιότητες. 

 
Στη σηµερινή κοινωνία, η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση είναι 

ένα σηµαντικό εργαλείο της οικονοµίας καθώς δίνει τη δυνατότητα στο νέο να 
έρθει σε επαφή µε τις πραγµατικές συνθήκες ενός επαγγελµατικού χώρου και 
να µαθητεύσει σύµφωνα µε τους κανόνες της αγοράς (Ιακωβίδης, 1998).  

 
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στα τεχνικά 

και επαγγελµατικά σχολεία, όπως Επαγγελµατικά  Λύκεια (ΕΠΑΛ), 
Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ), Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ), 
Σχολές Μαθητείας ΟΑΕ∆ κλπ. Ο όρος τεχνική εκπαίδευση χρησιµοποιείται 
όταν η προετοιµασία των µαθητών αναφέρεται στην άσκηση ενός τεχνικού 
επαγγέλµατος που αφορά τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία ή και τις κατασκευές. 
Πολλές φορές, χρησιµοποιούνται και πιο εξειδικευµένοι όροι, όπως τοµείς 
οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών, υγείας και πρόνοιας, µηχανολογίας, 
ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και πληροφορικής.  
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3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Αναλύοντας παραπάνω τις βασικές έννοιες της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης γενικότερα και τη σχέση της µε την εκπαίδευση και 
συγκεκριµένα µε την τεχνική εκπαίδευση, έγινε µια αναδροµή στις βασικές 
διεθνείς και ελληνικές έρευνες που ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα. 
Με βάση τις συγκεκριµένες έννοιες και µε σκοπό να ολοκληρωθεί η 
συγκεκριµένη έννοια, είναι απαραίτητος ο καθορισµός των υποθέσεων σχετικά 
µε την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής 
εκπαίδευσης. 

 
Οι υποθέσεις αναπτύσσονται γύρω από τους παράγοντες που µπορεί να 

επηρεάσουν την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής 
εκπαίδευσης. Προσωπικοί, διαπροσωπικοί και οργανωτικοί παράγοντες 
συντελούν στην επαγγελµατική ικανοποίηση ή εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών. 

 
Συγκεκριµένα, η πρώτη υπόθεση διαµορφώνεται γύρω από τους 

προσωπικούς παράγοντες. Άραγε, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 
κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την 
επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και σε ποιο βαθµό συντελούν 
στο βαθµό ικανοποίησης τους; 

 
∆εδοµένου ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί µέρος του κοινωνικού 

συνόλου, δεν θα µπορούσε παρά να εξεταστούν και οι διαπροσωπικοί 
παράγοντες  που τυχόν επηρεάζουν την επαγγελµατική του ικανοποίηση. Η 
σχέση του µε συναδέλφους, µαθητές, γονείς, διοίκηση αποτελούν βασικούς 
παράγοντες που συντελούν στην ψυχική του ισορροπία µέσα στο 
επαγγελµατικό περιβάλλον. Επηρεάζουν, λοιπόν, την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, οι σχέσεις που αναπτύσσουν µε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
φορείς της εκπαίδευσης;  

 
Το σχολικό περιβάλλον, η οργανωτική δοµή του σχολείου, η κτιριακή 

και υλικοτεχνική υποδοµή επηρεάζουν, άραγε, την απόδοση των 
εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση την ικανοποίησή τους; Ως τρίτο είδος 
παραγόντων που εξετάζονται παρακάτω είναι οι οργανωτικοί παράγοντες, που 
αφορούν κυρίως το σχολικό περιβάλλον και τις όποιες θετικές ή αρνητικές 
διαστάσεις τους που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθηµερινά. 

 
Το 1991, ο Farber διαπίστωσε ότι στην Αµερική ένα ποσοστό 5% – 20% 

των εκπαιδευτικών νιώθουν επαγγελµατική εξουθένωση. Το αντίστοιχο 
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ποσοστό για την Ευρώπη,  και αυγκεκριµένα για την Ολλανδία, ανερχόταν στο 
60% (Κουστέλιος Κουστέλιου, 2001). Η έλλειψη επαγγελµατικής 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών οδηγεί συνήθως στη µείωση της αντοχής, το 
λάθος χειρισµό των προβληµάτων και τελικά στη µείωση της 
αποτελεσµατικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. 

 
Ορίζοντας τις υποθέσεις εργασίας της συγκεκριµένης έρευνας, 

ακολουθεί η σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου µε σκοπό να γίνει συλλογή 
δεδοµένων απευθείας από εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης. Το 
δοµηµένο και µε ουσιώδη στοιχεία ερωτηµατολόγιο πρόκειται να 
αντικατοπτρίσει την εικόνα της τεχνικής εκπαίδευσης, δίνοντας έµφαση στο 
βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αυτής. 
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4 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
4.1  Εισαγωγή 
 
Μια οργανωµένη και επιστηµονική έρευνα προϋποθέτει λεπτοµερή και 

ολοκληρωµένη µελέτη, βασισµένη σε αντιπροσωπευτικό δείγµα. Η 
συγκεκριµένη έρευνα σχετίζεται µε την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της 
τεχνικής εκπαίδευσης. Αρχικά, συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο γύρω από την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών µε πλήθος ποσοτικών και ποιοτικών 
ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε την φύση τους σε 
δύο κεντρικές οµάδες· στα Ατοµικά και Οικογενειακά Στοιχεία και στα 
Στοιχεία Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας. Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 
50 εκπαιδευτικούς τεχνικών σχολείων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, από τους 
οποίους και συµπληρώθηκε. Μετά τη συλλογή των συµπληρωµένων 
ερωτηµατολογίων, ακολούθησε λεπτοµερής καταγραφή και στατιστική 
επεξεργασία των δεδοµένων, µε σκοπό να ελεχθεί ο βαθµός επαγγελµατικής 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευση.  

 
 
 
4.2 ∆είγµα 
 
Στο δείγµα συµπεριλήφθησαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων 

διορισµένων µόνιµα και αναπληρωτών της τεχνικής ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, τα σχολεία που έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν 
το 2ο ΕΠΑΛ, το 6ο ΕΠΑΛ, το 9ο ΕΠΑΛ, η 2η ΕΠΑΣ και το 2ο ΣΕΚ. Τα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν χωρίς  την παρουσία των ερευνητριών, 
καθώς παρείχαν τις απαραίτητες διευκρινήσεις στους εκπαιδευτικούς µε 
αποτέλεσµα να είναι έγκυρες οι απαντήσεις τους. Το δείγµα αποτελούν 50 
ερωτηµατολόγια.  

 
Η έρευνα έλαβε χώρα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης κατά τους µήνες Απρίλιο 

και Μάιο του σχολικού έτους 2010-2011. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν 
στην έρευνα δήλωσαν την συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή τους στην 
έρευνα. Επίσης, πληροφορήθηκαν ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι 
πληροφορίες που εµπεριέχουν είναι απόλυτα εµπιστευτικές. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς 
της συγκεκριµένης µελέτης και εφόσον το επιθυµούν µπορούν να 
ενηµερωθούν για τα πορίσµατα της έρευνας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, στο 
τέλος του ερωτηµατολογίου υπάρχει πεδίο που µπορεί ο ερωτηθείς να 
συµπληρώσει το e-mail του, µε σκοπό να λάβει τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης µελέτης. Τα παραπάνω σηµεία κρίνονται απαραίτητα για την 
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εξασφάλιση της συµµετοχής µε ειλικρίνεια στις απαντήσεις των 
ερωτηµατολογίων. 

 
 
 
4.3 Ερωτηµατολόγιο 
 
Για τον καθορισµό της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, συντάχθηκε 

ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα) µε συγκεκριµένη δοµή αποτυπώνοντας τα 
στοιχεία που διαµορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των εκπαιδευτικών και συµβάλλουν στην 
ικανοποίησή τους. Το ερωτηµατολόγιο, ως µεθοδολογία έρευνας,  
χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό οι απαντήσεις να είναι αντικειµενικές και να µην 
επηρεαστούν από την παρουσία των ερευνητών. Επίσης, η χρήση 
ερωτηµατολογίου συµβάλλει σηµαντικά στη γρήγορη και αντικειµενική 
συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. 

 
Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν χωρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες. 

Αρχικά, αναλύονται τα ατοµικά και οικογενειακά στοιχεία του δείγµατος, µε 
σκοπό να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά αυτού και να οµαδοποιηθούν τα 
αποτελέσµατα των απαντήσεων της κάθε ερώτησης. Συγκεκριµένα, οι 
εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε τον τόπο διαµονής τους, 
την ηλικία και το φύλο, την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθµό 
τέκνων, καθώς και το επίπεδο µόρφωσής τους. Συνεπώς, το δείγµα 
χαρακτηρίζεται ηλικιακά, οικογενειακά και µορφωτικά. 

 
Το δεύτερο µέρος των ερωτήσεων αφορά την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών στο σύνολο των στοιχείων και σχέσεων, εσωτερικών και 
εξωτερικών. Σχέσεις εκπαιδευτικών µεταξύ τους, µε τους µαθητές, µε γονείς 
και µε τη διοίκηση είναι µερικά από τα θέµατα που θίγει το συγκεκριµένο 
ερωτηµατολόγιο, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες εργασίας, την υλικοτεχνική 
υποδοµή και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Προτιµήθηκαν οι κλειστού τύπου 
απαντήσεις µε σκοπό να οριστεί ο βαθµός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε 
διάφορα θέµατα µε κλίµακα από το «καθόλου ικανοποιηµένοι» έως και το 
«πάρα πολύ ικανοποιηµένοι», λαµβάνοντας όσο το δυνατόν αυθόρµητες 
απαντήσεις. Επίσης, ερωτήσεις όπως η σχέση εργασίας και τα έτη 
προϋπηρεσίας ενίσχυσαν το πρώτο µέρος ερωτήσεων µε βάση την 
επαγγελµατική ιδιότητα των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, συµπεριλήφθηκαν και 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου µε σκοπό οι εκπαιδευτικοί να περιγράψουν τις 
υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητές τους, καθώς και τα προνόµια που 
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απολαµβάνουν από τη συγκεκριµένη θέση. Συνεπώς, δόθηκε η δυνατότητα 
στους ερωτηθέντες, να εκθέσουν τις απόψεις τους, εκφραζόµενοι ελεύθερα. 

 
Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά µε την επαγγελµατική 

σταδιοδροµία των εκπαιδευτικών, αφορούν ένα πλήθος εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριµένα: 

 
� Στην υλικοτεχνική και κτιριακή υποδοµή του σχολείου 
� Στην οργάνωση διοίκησης 
� Στις σχέσεις µε τη διοίκηση και τους συναδέλφους 
� Στις σχέσεις µε µαθητές, γονείς και κοινωνία 
� Στην επαγγελµατική ανάπτυξη 
 
Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επισφραγίζεται µε την ερώτηση 

σχετικά µε την επιθυµία τους για την υπάρχουσα θέση εργασίας τους. Η 
διαπραγµάτευση αλλαγής θέσης, σχολείου, πόλης, βαθµίδας, ακόµη και 
επαγγέλµατος αντικατοπτρίζει το σύνολο των ερωτήσεων που προηγήθηκαν 
και την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. 

 
 

 
4.4 Ερωτήσεις 
 
Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν να συµµετέχουν στο ερωτηµατολόγιο 

σχετίζονται άµεσα µε τις υποθέσεις εργασίας που προηγήθηκαν και είχαν 
στόχο την εξέταση αυτών για την ολοκλήρωση της έρευνας.  

 
Προσωπικοί Παράγοντες. Η συλλογή στοιχείων για τους προσωπικούς 

παράγοντες πραγµατοποιείται µε βάση τα ατοµικά και οικογενειακά στοιχεία 
όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθµός τέκνων, καθώς 
και το µορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών, τα οποία αποτελούν το πρώτο 
µέρος των ερωτήσεων και συγχρόνως τους βασικούς προσωπικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

 
Βασικά Στοιχεία Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας. Το δεύτερο µέρος των 

ερωτήσεων αφορά στη σχέση εργασίας (µόνιµος, αναπληρωτής, ωροµίσθιος) 
και στα συνολικά έτη προϋπηρεσίας. Επίσης, ζητείται η περιγραφή της θέσης 
εργασίας, αναλύοντας τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητες µε 
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τις οποίες είναι επιφορτισµένη η θέση του εκπαιδευτικού και τυχόν απολαβές 
που σχετίζονται µε τα άνωθι καθήκοντα.   

 
Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδοµή. Ο θεµατικός αυτός άξονας αφορά 

σε ερωτήσεις σχετικά µε το σχολείο, την αίθουσα διδασκαλίας, το γραφείο 
καθηγητών και τη βιβλιοθήκη, την αίθουσα εκδηλώσεων, τον προαύλιο χώρο, 
τα εργαστήρια,  καθώς και  τα µέσα διδασκαλίας. 

 
∆ιοικητική Οργάνωση. Οι ικανότητες και τα προσόντα της διεύθυνσης, 

ο τρόπος επένδυσης των χρηµατικών πόρων και η οµαλή λειτουργία της 
σχολικής µονάδας αποτελούν ορισµένα από τα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι 
ερωτήσεις σχετικά µε τη διοικητική οργάνωση.  

 
Σχέσεις µε τη διοίκηση και τους συναδέλφους. Το σχολικό κλίµα, 

επηρεάζεται άµεσα από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µεταξύ τους, την 
αλληλεγγύη και τη συνεργατικότητα, την οµαδικότητα και τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις. Σε αυτήν τη συνισταµένη δεν θα µπορούσε παρά να 
συµπεριλαµβάνεται η σχέση των εκπαιδευτικών µε τη διοίκηση. Οι 
εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για το βαθµό ικανοποίησής τους από την κατανοµή 
των ευθυνών, την αναγνώριση της προσπάθειας και της αποτελεσµατικότητάς 
τους. 

 
Σχέσεις µε τους µαθητές, τους γονείς και την κοινωνία. Η αναγνώριση 

από πλευράς µαθητών, η σχέση των εκπαιδευτικών µε την τάξη τους και την 
κοινωνία, η πολυπολιτισµικότητα της τάξης και η συµπεριφορά των µαθητών, 
αποτελούν ορισµένους από τους σηµαντικότερους παράγοντες ικανοποίησης 
και επαγγελµατικής ισορροπίας των εκπαιδευτικών. ∆εν παραλείπεται από 
αυτή τη σχέση, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η συνεργασία τους µε τον 
εκπαιδευτικό, καθώς και η σχέση τους µε τους µαθητές που επηρεάζει την 
απόδοση και γενικότερη συµπεριφορά των µαθητών. 

 
Επαγγελµατική Εξέλιξη. Τέλος, οι ερωτήσεις σχετίζονται µε τη 

δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης, τη συνεχιζόµενη κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, καθώς και την όποια αξιολόγηση του έργου τους. 

 
Με σκοπό να απεικονιστεί η επαγγελµατική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης, οι παραπάνω παράγοντες καλύπτουν 
πλήρως τις εκφάνσεις της προσωπικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής 
των εκπαιδευτικών. 
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4.5 Μεθοδολογία 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο 

µε κατεύθυνση την ανάλυση επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
της τεχνικής εκπαίδευσης. Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση 
των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), v.19. Το SPSS είναι µια 
εφαρµογή πληροφορικής που παρέχει στατιστική ανάλυση δεδοµένων, 
επιτρέπει σε βάθος πρόσβαση σε δεδοµένα και την προετοιµασία, την 
αναλυτική υποβολή εκθέσεων, γραφικών και µοντέλων.  

 
 Με σκοπό να µεταφερθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τα 

ερωτηµατολόγια στο SPSS, προηγήθηκε η καταγραφή των απαντήσεων σε 
υπολογιστικό φύλλο excel µε τη χρήση της µεθόδου Likert, η οποία κρίθηκε η 
καταλληλότερη για το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Μια τύπου Likert 
κλίµακα, η οποία χρησιµοποιείται κυρίως για τα ερωτηµατολόγια, είναι η πιο 
διαδεδοµένη κλίµακα στη διεξαγωγή της έρευνας. Συχνά, ο όρος 
χρησιµοποιείται εναλλακτικά και ως κλίµακα διαβάθµισης. Στην περίπτωση 
ενός ερωτηµατολογίου τύπου Likert, οι ερωτώµενοι προσδιορίζουν το επίπεδο 
της συµφωνίας ή διαφωνίας, σε µια συµµετρική κλίµακα για µια σειρά από 
δηλώσεις.  

 
Στη συνέχεια, τα δεδοµένα µεταφέρθηκαν στο στατιστικό πρόγραµµα 

SPSS, µε σκοπό τη δηµιουργία στατιστικών πινάκων και πινάκων συχνοτήτων. 
Στην ανάλυση των ατοµικών κυρίως στοιχείων του δείγµατος και ιδιαίτερα 
στις ποσοτικές µεταβλητές, συνέβαλαν οι στατιστικοί πίνακες, οι οποίοι 
περιέχουν τον µέσο όρο, την τυπική απόκλιση και µέγιστες και ελάχιστες 
τιµές. Από την άλλη πλευρά, οι πίνακες συχνοτήτων χρησιµοποιήθηκαν για τη 
µελέτη και ανάλυση των υπόλοιπων παραµέτρων για την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, καθώς οι συγκεκριµένες ερωτήσεις κινήθηκαν κατά βάση σε 
βαθµιαία κλίµακα (πάρα πολύ έως καθόλου και συµφωνώ απόλυτα έως 
διαφωνώ απόλυτα). Για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων των συγκεκριµένων 
µεταβλητών, έγινε χρήση της απλής και αθροιστικής συµµετοχής των 
απαντήσεων.  Επίσης, έγινε χρήση διαγραµµάτων µέσω του προγράµµατος 
excel, µε σκοπό  για την παραστατική εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 

 
Το ερωτηµατολόγιο περιείχε και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, τις 

απαντήσεις των οποίων οι ερευνήτριες µελέτησαν διεξοδικά, οµαδοποίησαν 
και έλαβαν υπόψη τους στα συµπεράσµατα για το βαθµό ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις 
υψηλότερες και χαµηλότερες τιµές των ποσοστών των απαντήσεων.  
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Συνεπώς, η µεθοδολογία της συγκεκριµένης έρευνας βασίστηκε στην 
χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS, στην καταλληλότητα της 
κλίµακας Likert και στην αναλυτική επεξεργασία των δεδοµένων. Στην 
εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων συνέβαλε ιδιαίτερα η αντικειµενική 
στάση των ερευνητριών, οι οποίες δεν σχετίζονται επαγγελµατικά µε τους 
ερωτηθέντες.   
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Στην εν λόγω έρευνα συµπεριλήφθηκαν 50 ερωτηµατολόγια, πλήρως 

συµπληρωµένα, τα οποία αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας που µελετά τον 
βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης.  

 
 
 
5.1 Ανάλυση Ατοµικών Στοιχείων  
 
Ξεκινώντας από την ανάλυση των ατοµικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών, καθορίζονται µε ακρίβεια  τα χαρακτηριστικά του δείγµατος 
που συµµετείχε στη συγκεκριµένη έρευνα. Με βάση τη στατιστική ανάλυση 
που πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο των 50 ερωτηµατολογίων, η τυπική 
απόκλιση του τόπου διαµονής  πήρε την τιµή 1,032 µε απόκλιση από τον τόπο 
διαµονής στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Πέρα από το γεγονός ότι η έρευνα έλαβε 
µέρος στο Νοµό Θεσσαλονίκης, το µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών 
κατοικούν και στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

 
Αναλύοντας την ηλικιακή κατανοµή των εκπαιδευτικών, οι τιµές που 

συλλέχθηκαν ήταν µεταξύ 30 και 65 ετών. Το παραπάνω αποτέλεσµα δίνει την 
αίσθηση ότι στην έρευνα συµµετείχαν εκπαιδευτικοί νεότερης και 
µεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που προσδίδει πληρότητα στο συγκεκριµένο 
δείγµα. Η παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώνεται από τον µέσο όρο ηλικίας των 
εκπαιδευτικών, ο οποίος ανέρχεται στα 49,38 έτη. 

 
Το επόµενο χαρακτηριστικό που αναζητήθηκε στο δείγµα είναι το φύλο 

των ατόµων που συµµετείχαν στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Χωρίς 
να επιλεγεί συγκεκριµένο δείγµα, ώστε να αποφευχθεί η όποια υπόνοια για 
κατευθυνόµενη έρευνα, επιτεύχθηκε τελικά η επιθυµία των ερευνητριών. Ο 
µέσος όρος του δείγµατος κατέληξε να πάρει την τιµή 0,52 και η τυπική 
απόκλιση την τιµή 0,505, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισοκατανοµή µεταξύ 
γυναικών και ανδρών. 
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 Τόπος ∆ιαµονής Ηλικία Φύλο 

Valid 50 50 50 

Missing 0 0 0 

Mean 1,42 49,38 ,52 

Std. Deviation 1,032 7,535 ,505 

Minimum 1 30 0 

Maximum 6 65 1 

 

 

Στις ερωτήσεις που οι απαντήσεις είναι πάνω από δύο, ο µέσος όρος και 
η τυπική απόκλιση δεν αποφέρουν σαφές στατιστικό αποτέλεσµα. Αντίθετα, η 
συχνότητα της κάθε απάντησης είναι αυτή που καθορίζει τις επικρατέστερες 
απαντήσεις. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το 82% των 
ερωτηθέντων και σε αριθµό 41 από τους 50 εκπαιδευτικούς, στην ερώτηση 
«Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση», απάντησαν ότι είναι 
παντρεµένοι. Το 10% παραµένουν άγαµοι, ενώ 2 από αυτούς είναι 
διαζευγµένοι, ένας/µία είναι χήρος/α, ενώ ακόµη ένα άτοµο είναι σε διάσταση. 
Τέλος, η απάντηση «συµβίωση σε σχέση» δεν επιλέχθηκε από κανέναν 
εκπαιδευτικό.  

 
 

Οικογενειακή Κατάσταση 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 5 10,0 10,0 10,0 

1 41 82,0 82,0 92,0 

2 2 4,0 4,0 96,0 

3 1 2,0 2,0 98,0 

4 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Η επόµενη ερώτηση αφορά στον αριθµό τέκνων των εκπαιδευτικών, 
όπου το µεγαλύτερο ποσοστό που ανέρχεται στο 52% έχει 2 τέκνα. Οι 
υπόλοιπες απαντήσεις µοιράζονται σχεδόν ισοµερώς µε ποσοστά από 6% - 
16%. 

Αριθµός Τέκνων 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0  7  14,0 14,0 14,0 

1 6 12,0 12,0 26,0 

2 26 52,0 52,0 78,0 

3 8 16,0 16,0 94,0 

4 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Η τελευταία ερώτηση που αφορά στα ατοµικά στοιχεία σχετίζεται µε το 

µορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης. Από το 
σύνολο των ερωτηθέντων πτυχίο Α.Ε.Ι. έχει το 84%, µεταπτυχιακές σπουδές 
το 18%, δεύτερο πτυχίο έχει το 22% των ερωτηθέντων, ενώ διδακτορική 
διατριβή το 2%. Μία από τις πιο σηµαντικές απαντήσεις, σχετιζόµενη µε το 
πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η έρευνα, είναι η κατοχή πτυχίου 
ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ που φτάνει το 52% του δείγµατος, δηλαδή τους 26 
εκπαιδευτικούς. Ακόµη, είναι ενθαρρυντικό ότι το 60% των ερωτηθέντων έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια, πάνω στην εκπαίδευση ή και γενικότερου 
ενδιαφέροντος. Επίσης, το 44% έχει πιστοποίηση Η/Υ, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι σχετίζεται η συγκεκριµένη απάντηση µε το αντίστοιχο ποσοστό των νέων 
εκπαιδευτικών. Τέλος, τα αποτελέσµατα από το µορφωτικό επίπεδο των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και παραστατικά στο 
παρακάτω διάγραµµα. 
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5.2 Ανάλυση Στοιχείων Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας 
 
Αναφερόµενοι στα στοιχεία επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, το 

ερωτηµατολόγιο σε αυτό το µέρος ασχολείται τόσο µε στοιχεία 
επαγγελµατικής κατάστασης, όσο και µε ουσιώδεις ερωτήσεις γύρω από την 
αίσθηση, τη γνώµη και την πεποίθηση ικανοποίησης των εκπαιδευτικών τη 
τεχνικής εκπαίδευσης. 

 
Ξεκινώντας µε τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών, οι επιλογές που 

προτάθηκαν από το ερωτηµατολόγιο ήταν οι εξής: µόνιµος, αναπληρωτής και 
ωροµίσθιος. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα 
ήταν αποκλειστικά µόνιµοι ή αναπληρωτές. Σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα, το 92% του δείγµατος ήταν µόνιµοι εκπαιδευτικοί. Ενώ, µόνο 4 στους 
50 εκπαιδευτικούς είναι αναπληρωτές. 

 

Σχέση Εργασίας 

  Frequency Percent 

Valid 0 46 92,0 

1 4 8,0 

Total 50 100,0 

 
Πέρα από τη σχέση εργασίας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η εκπαιδευτική 

εµπειρία και πόσο µάλλον η εµπειρία στη δηµόσια εκπαίδευση, καθώς είναι 
άµεσα συσχετιζόµενες µε τη γνώση γύρω από τα στοιχεία του σχολείου· όχι 
απαραίτητα αναλογικά. Η στατιστική ανάλυση καταλήγει σε µέσο όρο ετών 
διδακτικής εµπειρίας στη δηµόσια εκπαίδευση που ανέρχεται στα 19,74 έτη 
προϋπηρεσίας. Ο µεγάλος αριθµός ετών προϋπηρεσίας είναι αναµενόµενος, 
εάν αναλογιστεί κανείς την ηλικία των ερωτηθέντων και  ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό αυτών είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί. 
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5.3 Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδοµή 
 
Σχετικά µε τις ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών ως προς την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή, παρατηρούµε 
ότι το 48% αυτών είναι ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιηµένοι από την 
κατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το σχολείο που υπηρετούν. Από την 
άλλη, το 42% είναι αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 
  Συγκριτικά, µικρότερη δυσαρέσκεια παρατηρείται σχετικά µε την 

αίθουσα της τάξης και τα µέσα διδασκαλίας, όπου το 44% των εκπαιδευτικών 
είναι ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιηµένοι. Αρκετά ικανοποιηµένοι ως προς 
τον παραπάνω παράγοντα εµφανίζεται το 42% και 40% αντίστοιχα των 
συµµετεχόντων, ενώ µόλις το 4% δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιηµένο.  

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τα εργαστήρια, όπου το 50% των ερωτηθέντων δηλώνουν αρκετά 
ικανοποιηµένοι ενώ το 4% πάρα πολύ ικανοποιηµένο. Ως προς το χώρο των 
γραφείων των καθηγητών, το 40% είναι επίσης αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 
 Αντίθετα, η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών ως προς συγκεκριµένους 

παράγοντες είναι έκδηλη. Το 48% των συµµετεχόντων δηλώνουν καθόλου 
ικανοποιηµένοι από το χώρο βιβλιοθήκης και την αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ 
36% αυτών εκφράζουν δυσαρέσκεια από τις συνθήκες ασφαλείας των 
µαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος στον αύλειο χώρο. Αξιοσηµείωτη 
είναι η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών ως προς τον προαύλιο χώρο, όπου 
68% δηλώνουν καθόλου ικανοποιηµένοι.  

 
 

Προαύλιος χώρος 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 34 68,0 68,0 68,0 

1 7 14,0 14,0 82,0 

2 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Συνεπώς, ως προς την κατάσταση του κτηρίου, την αίθουσα της τάξης, 
τα µέσα διδασκαλίας και τα γραφεία των καθηγητών, οι απόψεις διίστανται 
καθώς  το 42% αυτών είναι δυσαρεστηµένο ενώ το 42,5% εµφανίζεται αρκετά 
ικανοποιηµένο. Επιπλέον,  ως προς τα εργαστήρια οι µισοί εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν ικανοποίηση σε αρκετό βαθµό. Αντίθετα,  σε υψηλά επίπεδα 
κυµαίνεται η δυσαρέσκειά τους κυρίως ως προς τον προαύλιο χώρο, εν 
συνεχεία τους χώρους της βιβλιοθήκης, των εκδηλώσεων και τέλος τις 
συνθήκες ασφαλείας των µαθητών  κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος στον 
αύλειο χώρο.  

 
 

 
5.4 ∆ιοικητική Οργάνωση 
 
Τα µεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών 

παρατηρούνται στη δήλωση ως προς τη διοικητική οργάνωση της 
εκπαίδευσης, σε ποσοστό 56% ενώ κανένας δεν δήλωσε πάρα πολύ 
ικανοποιηµένος. 

 
Ως προς τη σωστή επένδυση των χρηµάτων της Σχολικής Επιτροπής για 

τα λειτουργικά έξοδα (πχ. παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό) εµφανίζεται να 
µειώνεται η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 52%.  

 
Τέλος, ενώ το 32% των συµµετεχόντων είναι δυσαρεστηµένοι από την 

οµαλή λειτουργία του σχολείου και την έµφαση στους κανόνες λειτουργίας 
του, σηµαντικό ποσοστό (44%) απάντησαν ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 

Οµαλή λειτουργία  του σχολείου και την έµφαση στους 
κανόνες λειτουργίας του 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 5 10,0 10,0 10,0 

1 11 22,0 22,0 32,0 

2 22 44,0 44,0 76,0 

3 9 18,0 18,0 94,0 

4 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Συµπερασµατικά, παραπάνω από τους µισούς εκπαιδευτικούς είναι 
δυσαρεστηµένοι από τη διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης και τη σωστή 
επένδυση των χρηµάτων της Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα 
ενώ 22 εκ των 50 συµµετεχόντων θεωρούν ότι το σχολείο λειτουργεί οµαλά σε 
αρκετά ικανοποιητικό βαθµό.  

 
 
 
5.5 Σχέσεις µε τη διοίκηση και τους συναδέλφους 
 
 Ως προς τις σχέσεις µε τη διοίκηση δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα 

δυσαρεστηµένοι εκπαιδευτικοί. Το 36% και το 34% των ερωτηθέντων 
δηλώνουν αντίστοιχα πολύ και αρκετά ικανοποιηµένοι από τη σχέση τους µε 
το ∆ιευθυντή. Οι µισοί εκπαιδευτικοί του δείγµατος είναι αρκετά 
ικανοποιηµένοι από την κατανοµή ευθυνών στο σχολεία που υπηρετούν, οι 
οποίοι δηλώνουν ταυτόχρονα σε ποσοστό 48% αρκετά ικανοποιηµένοι από τη 
δυνατότητα συµµετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και από την αναγνώριση 
της δουλειάς τους (44%). Αντίθετα, παραπάνω από τους µισούς 
εκπαιδευτικούς (54%) είναι δυσαρεστηµένοι από την ενθάρρυνση υλοποίησης 
καινοτόµων προγραµµάτων. 

 
 Ως προς τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για τις σχέσεις µε     τους 

συναδέλφους τους παρατηρείται η παρακάτω αντίφαση. Ενώ περισσότεροι από 
τους µισούς εκπαιδευτικούς είναι δυσαρεστηµένοι από τις διαπροσωπικές 
σχέσεις (54%) και ειδικά τη συνεργασία µε τους συναδέλφους (64%), 
ταυτόχρονα 48% αυτών, σχεδόν οι µισοί δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι 
από την οµαδικότητα και την κοινή προσπάθεια για επίτευξη στόχων. 

 

Συνεργασία µε συναδέλφους 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 7 14,0 14,0 14,0 

2 25 50,0 50,0 64,0 

3 15 30,0 30,0 94,0 

4 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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 Συµπερασµατικά, ως προς το θεµατικό άξονα που αφορά στις σχέσεις µε 
τη διοίκηση και τους συναδέλφους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση τους µε το ∆ιευθυντή ενώ 
εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ως προς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη 
συνεργασία µε τους συναδέλφους και την ενθάρρυνση για τη υλοποίηση 
καινοτόµων προγραµµάτων. Παρόλα αυτά σχεδόν οι µισοί είναι αρκετά 
ικανοποιηµένοι από την οµαδικότητα και την προσπάθεια για κοινούς στόχους, 
τη δυνατότητα συµµετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση 
της δουλειάς τους.  

 
 
 
5.6 Σχέσεις µε τους µαθητές, τους γονείς και την κοινωνία 
   
 Παρατηρείται ότι οι µισοί εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιηµένοι από 

τις σχέσεις τους µε τους µαθητές ενώ υψηλό ποσοστό (74%) εξ αυτών δηλώνει 
δυσαρεστηµένο από την επίδοση των µαθητών τους. Το 44% των 
ερωτηθέντων δηλώνει αρκετά ικανοποιηµένο από την αναγνώριση της 
δουλειάς τους από τους µαθητές. Επίσης, στην πλειονότητά τους (56%) είναι 
αρκετά ικανοποιηµένοι από την κοινωνική συµπεριφορά τους. Ως προς την 
πολιτισµική σύνθεση του µαθητικού δυναµικού, κανένας εκπαιδευτικός δεν 
απάντησε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένος, ενώ οι υπόλοιποι µοιράστηκαν 
κυρίως ανάµεσα στη δυσαρέσκεια (40%) και στην ικανοποίηση σε αρκετό 
βαθµό (48%).  

 
 

Πολιτισµική σύνθεση του µαθητικού δυναµικού 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 6 12,0 12,0 12,0 

1 14 28,0 28,0 40,0 

2 24 48,0 48,0 88,0 

3 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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 Ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι εµφανίζονται οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 
84% από τη συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών τους και το µορφωτικό 
τους επίπεδο. Η δυσαρέσκειά τους φαίνεται να µειώνεται ως προς την 
αναγνώριση της δουλειάς τους από τους γονείς των µαθητών καθώς 60% 
δηλώνουν καθόλου και ελάχιστα ικανοποιηµένοι ενώ 30% εξ αυτών αρκετά 
ικανοποιηµένοι. 

 
 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 74% είναι δυσαρεστηµένοι µε τη 

διασύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου που υπηρετούν µε άλλους 
κοινωνικούς φορείς ενώ κανένας δεν δηλώνει πολύ ή πάρα πολύ 
ικανοποιηµένος. 

 
 Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

είναι ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι από την επίδοση των µαθητών τους, τη 
συνεργασία µε τους γονείς και το µορφωτικό τους επίπεδο και τη διασύνδεση 
και συνεργασία του σχολείου τους µε άλλους κοινωνικούς φορείς, ενώ 
περισσότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται ως προς τις σχέσεις τους µε τους 
µαθητές, την αναγνώριση της δουλειάς τους από τους µαθητές και την 
κοινωνική τους συµπεριφορά. Τέλος, παρατηρήθηκε µια διχογνωµία ανάµεσα 
ικανοποίησης από την πολιτισµική σύνθεση των µαθητών.  

 
 

 
5.7 Επαγγελµατική ανάπτυξη 
   
 Υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας παρατηρούνται σ΄αυτό το θεµατικό 

άξονα. Από τα ερευνητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 82% των εκπαιδευτικών 
είναι δυσαρεστηµένο από τις απολαβές που τους αποδίδει το επάγγελµά τους 
ενώ µόνο 9 από τους 50 εκπαιδευτικούς δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 
Απολαβές 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 17 34,0 34,0 34,0 

1 24 48,0 48,0 82,0 

2 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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 Επίσης, το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ελάχιστα και καθόλου 

ικανοποιηµένο από τις δυνατότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης και την 
έλλειψη αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενώ µεγαλύτερο ποσοστό (80%) δεν 
είναι ευχαριστηµένο από τις δυνατότητες που παρέχονται για βελτίωση των 
επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων. 

 
 Συνεπώς, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δηλώνει 

δυσαρεστηµένο κυρίως από τις απολαβές και έπειτα από τις δυνατότητες που 
παρέχονται για να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές δεξιότητές τους, τις 
δυνατότητες  επαγγελµατικής εξέλιξης και την έλλειψη αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση.  

 
 

 
5.8 Απόψεις για το πλαίσιο εργασιών των εκπαιδευτικών  
 
Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε την ερώτηση σχετικά µε την 

άποψη που έχουν διαµορφώσει οι εκπαιδευτικοί γύρω από το πλαίσιο της 
εργασίας τους. Ξεκινώντας µε την θέση «Οι ανώτεροί µου δεν κατανοούν τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζω στην εργασία µου», οι απόψεις διίστανται. Ένα 
ποσοστό 32%-34% δεν συµφωνεί καθόλου ή υιοθετεί µια ουδέτερη στάση 
έναντι της παραπάνω άποψης. Στο σκέλος της ερώτησης που αφορούσε στην 
αντιµετώπιση δυσκολιών στην επιβολή των υφισταµένων, το 62% των 
ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα καταφέρνει ιδιαίτερα στα πλαίσια της σχέσης 
τους µε τους υφισταµένους τους. Το 24% βρίσκεται στη µέση, ενώ µόνο 7 
στους 50 δεν καταφέρνουν να επιβληθούν. 

 
Περνώντας από τη σχέση προϊσταµένων και υφισταµένων, γίνεται 

µετάβαση στη σχέση του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του. Τα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αισθάνεται 
απόλυτα συνδεδεµένη µε τους συναδέλφους της. Κατά ένα ποσοστό 86% οι 
εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν αποµονωµένοι από τους συναδέλφους τους, ενώ 
µόνο 6 βρίσκονται στη µέση της πλάστιγγας. Το αποτέλεσµα της 
συγκεκριµένης ερώτησης σχετίζεται απόλυτα και ίσως οφείλεται κατά ένα 
ποσοστό στην άποψη των εκπαιδευτικών ότι οι συνάδελφοί τους τους εκτιµούν 
ιδιαίτερα και ότι απολαµβάνουν ίσες ευκαιρίες σε σύγκριση µε τους 
υπολοίπους.  
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Μπαίνοντας στα µονοπάτια της εργασιακής ύπαρξης των εκπαιδευτικών, 
πέραν των καθηκόντων τους για διδασκαλία, το 85% περίπου είναι 
ικανοποιηµένοι από τις εργασίες που τους ανατίθενται, ενώ θα επιθυµούσαν να 
µην ασχοληθούν µε σύνθετες και δύσκολες εργασίες. Το 76% των 
εκπαιδευτικών νιώθουν πως τους επιτρέπεται να λάβουν πρωτοβουλίες στη 
δουλειά τους. Η συγκεκριµένη ερώτηση δίνει έµφαση κυρίως στο τι πιστεύουν 
οι εκπαιδευτικοί και όχι στους λόγους για τους οποίους το πιστεύουν. Όσον 
αφορά στη δυνατότητα προαγωγής τους, το 44% δηλώνει ότι έχει αρκετές 
δυνατότητες προαγωγής και τα τυπικά του προσόντα συνάδουν µε αυτό. Το 
παραπάνω ποσοστό δεν είναι αµελητέο αλλά δεν φαίνεται να είναι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ευχαριστηµένη, καθώς το 36% δηλώνει 
εµφανώς δυσαρεστηµένο. 

 
 
 
5.9  Βαθµός  Ικανοποίησης σε σχέση µε τη θέση εργασίας 
 
Μετά τις ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

γύρω από τους διάφορους θεµατικούς τοµείς και πριν την απευθείας κατάθεση 
της ολοκληρωµένης άποψής τους γύρω από συγκεκριµένες καταστάσεις, είναι 
σηµαντικό να ανακαλυφθεί η πρόθεση των εκπαιδευτικών για τη θέση 
εργασίας τους. Ένα ποσοστό 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήθελαν 
να µείνουν στο ίδιο σχολείο και την ίδια θέση εργασίας και συνεπώς είναι 
αρκετά ικανοποιηµένοι από τη θέση τους. Το 20% µόνο θα ήθελε να αλλάξει 
σχολείο, αλλά κρατώντας την ίδια θέση εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί που 
επιθυµούν να µείνουν στο ίδιο σχολείο, αλλά να αλλάξουν θέση εργασίας είναι 
8%. Επίσης, πολύ µικρό είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών, µόλις 2%, που 
επιθυµούν να µετατεθούν σε άλλη πόλη. Το συγκεκριµένο ποσοστό 
αναµένεται να είναι αισθητά µεγαλύτερο σε µικρότερες πόλεις της Ελλάδος. Η 
διδασκαλία σε άλλη βαθµίδα είναι κάτι που δελεάζει τους 11 από τους 50 
εκπαιδευτικούς. ∆ιόλου ευκαταφρόνητο και συνάµα µη αναµενόµενο είναι το 
ποσοστό των εκπαιδευτικών που θέλει να αλλάξει επάγγελµα. Αυτό το 
ποσοστό αγγίζει το 8%, γεγονός που αποδεικνύει πιθανή κούραση από τα 
πολλά έτη υπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση, πέρα από οποιονδήποτε 
άλλους παράγοντες. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία (58%) των εκπαιδευτικών που επιθυµούν να 
παραµείνουν στο ίδιο σχολείο και την ίδια θέση, γεγονός που αναπαρίσταται 
στο παρακάτω διάγραµµα, αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
ικανοποιηµένοι σε γενικές γραµµές. Η προηγούµενη αναλυτική ερώτηση 
παρουσίασε επακριβώς τους τοµείς που χωλαίνουν, σύµφωνα µε τους 
ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη µε σκοπό να ερευνηθεί η επαγγελµατική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
Παρόµοιες µελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό πραγµατεύονται το 
φαινόµενο της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στην 
Πρωτοβάθµια και γενική  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, αλλά όχι στην τεχνική. 
Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 
Χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µε 

ερωτηµατολόγια σε δείγµα 50  εκπαιδευτικών  που υπηρετούν σε σχολεία της 
τεχνικής εκπαίδευσης στην Α΄ ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλονίκης. Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν αφορούσαν: 

 
 1)  ατοµικά και οικογενειακά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή 
κατάσταση, αριθµό τέκνων και επίπεδο µόρφωσης, 
 2) βασικά στοιχεία επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, όπως σχέση 
εργασίας, συνολικά έτη προϋπηρεσίας και περιγραφή θέσης εργασίας 
και  
3) στοιχεία που έχουν σχέση µε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 
όπως η υλικοτεχνική και κτιριακή υποδοµή του σχολείου, η διοικητική 
οργάνωση, οι σχέσεις µε τη διοίκηση και τους συναδέλφους, οι σχέσεις 
µε τους µαθητές, τους γονείς και την κοινωνία και η επαγγελµατική 
ανάπτυξη.   
 
Σηµειώνεται ότι η πλειονότητα των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι 

µόνιµοι εκπαιδευτικοί, µε µέσο όρο ετών διδακτικής εµπειρίας στα 20 σχεδόν 
έτη προϋπηρεσίας. Το γεγονός αυτό προσδίδει εγκυρότητα και αξιοπιστία στα 
αποτελέσµατα του δείγµατος.  

 
Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί  εµφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι κυρίως ως προς τον 
προαύλιο χώρο και στη συνέχεια τους χώρους της βιβλιοθήκης, των 
εκδηλώσεων και τις συνθήκες ασφαλείας των µαθητών κατά τη διάρκεια  του 
διαλείµµατος στον αύλιο χώρο. Η δυσαρέσκεια αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι πολλά από τα σχολεία που συµµετείχαν στην έρευνα δεν διαθέτουν 
προαύλιο χώρο. Αντί αυτού χρησιµοποιούν τον κλειστό χώρο του 
γυµναστηρίου. Ως εκ τούτου, η πολιτεία οφείλει να µεριµνά για την υγιεινή και 
ασφάλεια εκπαιδευτικών και µαθητών, διαθέτοντας τους κατάλληλους χώρους, 
οι οποίοι επιδρούν σηµαντικά στην ψυχολογία και απόδοσή τους. Το 
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εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες πρέπει να γίνουν το επίκεντρο της 
προσπάθειας βελτίωσης για να αυξηθεί η επαγγελµατική ικανοποίηση. Τέλος, 
οι απόψεις διίστανται ως προς την κατάσταση του κτιρίου, την αίθουσα της 
τάξης, τα µέσα διδασκαλίας και τα γραφεία των καθηγητών, γεγονός που 
σχετίζεται µε τη διασπορά που παρουσιάζει το δείγµα, λόγω της συµµετοχής 
εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία. Επισηµαίνεται ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών εµφανίζεται αρκετά ικανοποιηµένη από τα εργαστήρια των 
σχολείων, το οποίο επαληθεύει τις ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις 
που παρέχει η τεχνική εκπαίδευση. 

 
Οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται δυσαρεστηµένοι από τη διοικητική 

οργάνωση της εκπαίδευσης και τη σωστή επένδυση των χρηµάτων της 
Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά έξοδα. Η διεξαγωγή ειδικών 
σεµιναρίων εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών σε όλα τα κύρια θέµατα της 
οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου θα µπορούσε να είναι ένα εργαλείο 
προετοιµασίας τους για την είσοδό τους στο διδασκαλικό εργασιακό 
περιβάλλον. Η επιλογή των ∆ιευθυντών πρέπει να είναι αποτέλεσµα σοβαρής 
και ουσιαστικής κρίσης από τα αρµόδια όργανα. Σηµειώνεται ότι προς αυτήν 
την κατεύθυνση κινείται η πολιτεία την τρέχουσα περίοδο, µέσω της 
εφαρµογής πιο αξιοκρατικών κριτηρίων για τη διαδικασία επιλογής και 
αξιολόγησής τους. Μάλιστα, ένας από τους συµµετέχοντες στην έρευνα 
επισηµαίνει ότι «πρέπει να αποµακρυνθεί ο κοµµατισµός στην επιλογή θέσεων 
ευθύνης, ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών».  

 
Η γραµµατειακή υποστήριξη, µισθοδοσία και άδειες συναδέλφων, η 

τήρηση πρακτικών Συλλόγου, αρχείου στατιστικών και η σύνταξη ωρολόγιου 
προγράµµατος είναι µερικά από τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρµοδιότητες 
που σηµείωσαν οι ερωτηθέντες και µε τα οποία είναι επιφορτισµένοι. 
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα 
σηµείωσαν ότι δεν απολαµβάνουν κάποιο προνόµιο ως απόρροια των 
πρόσθετων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους. Συνεπώς, µια κίνηση µείωσης 
της δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών θα µπορούσε να είναι η µείωση του 
φόρτου εργασίας τους, δηλαδή η ενασχόλησή τους µόνο µε τα διδασκαλικά 
τους καθήκοντα και όχι µε γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης αφοσίωσή τους στο έργο της διδασκαλίας. Παρόλα αυτά, 
οµάδες άλλων επαγγελµάτων ασκούν έντονη κριτική για το µειωµένο και 
προνοµιακό ωράριο των εκπαιδευτικών. 

 
Η έρευνα διεξήχθη σε περίοδο κατά την οποία η οικονοµική κρίση 

περιέκοψε τους µισθούς των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση επιχειρεί αλλαγές 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και δει στην τεχνική εκπαίδευση που άλλες 
βρίσκουν σύµφωνους τους εκπαιδευτικούς και άλλες όχι, ενώ γενικά επικρατεί 
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αναστάτωση και αβεβαιότητα. Η γενικότερη οικονοµική δυσπραγία του 
Ελληνικού Κράτους, που επηρεάζει και τους εκπαιδευτικούς, εξηγεί την 
έντονη δυσαρέσκειά τους από τις απολαβές του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος. 
Οι αξιοπρεπείς αµοιβές, οι οποίες δηµιουργούν το αίσθηµα της ασφάλειας, 
είναι πράγµατι ένας παράγοντας ικανοποίησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας 
εξαθλιωµένος εκπαιδευτικός θα είναι και αναποτελεσµατικός στην εργασία 
του.  

 
Παρόλο που σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι 

ελεύθερο να αναλάβει πρωτοβουλία κατά την εργασία του, η δυσαρέσκεια των 
εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στη µειωµένη δυνατότητα βελτίωσης 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων και επαγγελµατικής εξέλιξης. Για το σκοπό αυτό 
τονίζεται η αναγκαιότητα της συνεχιζόµενης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
στα πλαίσια της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής, µε στόχο την καλλιέργεια 
ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, καθώς και σχολικής κουλτούρας 
προσαρµοσµένη στα νέα χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολικής µονάδας, 
όπως την πολυπολιτισµικότητα, την ανεργία και την κοινωνική αποξένωση. 

 
Επίσης, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση κατέχει σηµαντική θέση στις 

ελλείψεις που σηµείωσαν οι εκπαιδευτικοί. Ένα δίκαιο σύστηµα αξιολόγησης 
συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, παρέχει 
ανατροφοδότηση και βελτιώνει την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης, ενώ στην 
Ελλάδα βρίσκεται ακόµη σε πιλοτικό στάδιο. 

 
Σε ότι αφορά στις σχέσεις µε το ∆ιευθυντή, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, ενώ δεν είναι ευχαριστηµένοι από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και ειδικότερα από τη συνεργασία µε τους 
συναδέλφους τους. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο αίσθηµα ανταγωνισµού και 
έλλειψης αλληλεγγύης και κατανόησης µεταξύ εκπαιδευτικών  µεταξύ τους, 
γεγονός που εντείνεται από τον κοµµατισµό που χαρακτηρίζει και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Ωστόσο, δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται αποµονωµένοι 
από τους συναδέλφους και χαίρουν ιδίας εκτίµησης.   

 
Από την άλλη πλευρά, το έργο των εκπαιδευτικών δείχνει να 

αναγνωρίζεται από τους µαθητές. Επίσης, εκπαιδευτικοί εµφανίζονται 
ικανοποιηµένοι από τις σχέσεις µε τους µαθητές τους και την κοινωνική τους 
συµπεριφορά. Αντίθετα, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από την επίδοση των 
µαθητών, τη συνεργασία µε τους γονείς και το µορφωτικό τους επίπεδο. Η 
τεχνική φύση των συγκεκριµένων σχολείων όπου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα 
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συµβάλλει στην ποικιλοµορφία της σύνθεσης της σχολικής τάξης. Το 
µαθητικό δυναµικό απαρτίζουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, πολλά από τα οποία 
εργάζονται παράλληλα µε τη φοίτησή τους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 
τονίζουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργασίας µε τους γονείς, δεδοµένου 
ότι έχει αναγνωριστεί από πολλούς παιδαγωγούς η σηµασία που έχει για την 
αγωγή των παιδιών η συνεργασία του σχολείου µε την οικογένεια. Οι γονείς 
των µαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης εµφανίζονται αποκοµµένοι από τις 
σχολικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ορισµένες βελτιωτικές ενέργειες προς 
αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσαν να είναι η δηµιουργία συστήµατος 
ανοικτής επικοινωνίας, η θεληµατική προσφορά εργασίας και έµπρακτη 
βοήθεια των γονέων στο σχολείο, καθώς και η συµµετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων. (Σαΐτης, 2008) 

 
Ακόµη, ιδιαίτερη δυσαρέσκεια διακατέχει τους εκπαιδευτικούς σχετικά 

µε τη διασύνδεση και συνεργασία του σχολείου µε άλλους κοινωνικούς φορείς. 
Στην πραγµατικότητα, το σχολείο πέρα από το στενό εσωτερικό του 
περιβάλλον και το σκοπό του προς µετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων, οφείλει να διατηρεί άρτιες σχέσεις µε εξωσχολικές κοινωνικές 
οµάδες. Είναι αναγκαίο να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία, µε σκοπό τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, την αποτελεσµατικότητα του σχολείου και 
την ανάπτυξη των µαθητών σε υπεύθυνους πολίτες. Ως προτεινόµενες λύσεις 
αναφέρονται η µελέτη του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου 
και η ανάπτυξη και προγραµµατισµός ορισµένων δραστηριοτήτων που θα 
συµβάλλουν θετικά στη διαµόρφωση θετικού κλίµατος µε φορείς του 
κοινωνικού περίγυρου του σχολείου.  

 
Μετά την ανάλυση του βαθµού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στις 

ενότητες που απασχόλησαν τη συγκεκριµένη µελέτη, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών δηλώνει ότι επιθυµεί να παραµείνει στο ίδιο σχολείο και την 
ίδια θέση εργασίας, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό θα ήθελε να αλλάξει 
επάγγελµα.  

 
Συνεπώς, δεν είναι ακατόρθωτο για την πολιτεία να διατηρεί ένα 

ικανοποιηµένο ανθρώπινο δυναµικό στην τεχνική εκπαίδευση, το οποίο θα 
συνεισφέρει πολλαπλάσια στη βελτίωση της παιδείας αρκεί να προσφέρει 
κάποια κίνητρα στους εκπαιδευτικούς στρέφοντας παράλληλα την προσοχή 
της στους σηµαντικούς παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια. 
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7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
Η διεξαγωγή ερευνών µε µεγαλύτερο δείγµα και η χρήση διαχρονικής 

µεθόδου έρευνας θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά στην κατανόηση του 
φαινοµένου της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στα τεχνικά 
σχολεία της Ελλάδας. 

 
Η έρευνα θα µπορούσε να συνεχιστεί µε τη διερεύνηση των παραγόντων 

ικανοποίησης µεταξύ των εκπαιδευτικών και τη συγκριτική αξιολόγηση σε 
σχέση µε το φύλο, την ηλικία ή τα χρόνια της διδακτικής εµπειρίας. ∆εδοµένης 
της ανοµοιογένειας του δείγµατος, το οποίο περιλαµβάνει εκπαιδευτικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων , προτείνεται οι µελλοντικές µελέτες να ερευνήσουν την 
επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην τεχνική εκπαίδευση 
ανάλογα µε την επαγγελµατική οµάδα που ανήκουν και λαµβάνοντας υπόψη 
τις διαφορετικές προσδοκίες τους.   

 
Μέσα στα πλαίσια αυτά, η παρούσα µελέτη θα µπορούσε να αποτελέσει 

ένα οδηγό σηµείο για τη διεξαγωγή νέων µελετών που θα ασχοληθούν και µε 
άλλα επιµέρους στοιχεία σχετικά µε την επαγγελµατική ικανοποίηση στην 
τεχνική εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Ερωτηµατολόγιο 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια της έρευνας µε τίτλο «Η 

επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης» που 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας των ερευνητριών του 
προγράµµατος σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΠΑΙΚ 2010-2011. 

 
Η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει και να παρουσιάσει µια 

συνολική, έγκυρη και πρόσφατη εικόνα  που έχουν οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής 
εκπαίδευσης για το επάγγελµά τους.  

 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αυστηρά για τους 

παραπάνω ερευνητικούς  σκοπούς. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου είναι ανώνυµη.  

 
Σας ευχαριστούµε για το χρόνο σας! 

 
Παπαγεωργίου Μαργαρίτα 

Παπατζήκα Λήδα 
 
 
 

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.1  Τόπος διαµονής: 
 

 
 

1.2  Ηλικία: (σε έτη) ..........................        
 
 
1.3  Φύλο     

 
 
 
 
 
 
 
 

Νοµός 
 

 

∆ήµος 
 

 

Άρρεν        Θήλυ  
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1.4  Οικογενειακή κατάσταση: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Αριθµός παιδιών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Προσωπικό επίπεδο µόρφωσης: 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άγαµος  

Έγγαµος  

∆ιαζευγµένος/η  

Χήρος/α  

Σε διάσταση  

Συµβίωση µε σχέση  

Κανένα  

Ένα  

∆ύο  

Τρία   

Τέσσερα   

Περισσότερα  

Πτυχίο ΑΕΙ  

Μεταπτυχιακές σπουδές  

∆εύτερο Πτυχίο  

∆ιδακτορική ∆ιατριβή  

Πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ  

Σεµινάρια  

Πιστοποίηση Η/Υ  
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 
 

2.1 Σχέση Εργασίας  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Συνολικά έτη υπηρεσίες στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση: ………… 
 
 
2.3 Περιγραφή θέσης εργασίας 
 

Παρακαλούµε περιγράψτε ακριβώς τη θέση εργασίας που καταλαµβάνετε:  
 
2.3.1. Σηµειώστε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητες µε τα 

οποία είστε επιφορτισµένος/η: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.3.2. Σηµειώστε ενδεχόµενα προνόµια που απολαµβάνετε στη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόνιµος  

Αναπληρωτής  

Ωροµίσθιος  
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2.4 Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η από: (Σηµειώστε την άποψή σας 
µε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

 

 Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά  Ελάχιστα Καθόλου 

Την κατάσταση του κτιρίου που 
στεγάζεται το σχολείο σας. 

     

Την αίθουσα της τάξης σας.      

Τα εργαστήρια.      

Τα µέσα διδασκαλίας του σχολείου.      

Το χώρο του γραφείου των καθηγητών.      

Το χώρος της βιβλιοθήκης του σχολείου 
σας. 

     

Την αίθουσα εκδηλώσεων.      

Τον προαύλιο χώρο.      

Τις συνθήκες ασφαλείας των µαθητών 
κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος στον 
αύλειο χώρο. 

     

Τη σωστή επένδυση των χρηµάτων της 
Σχολικής Επιτροπής για τα λειτουργικά 
έξοδα του σχολείου (π.χ. παιδαγωγικό 
και εποπτικό υλικό). 

     

Τη διοικητική οργάνωση της 
εκπαίδευσης. 

     

Την οµαλή λειτουργία του σχολείου και 
την έµφαση στους κανόνες λειτουργίας 
του. 

     

Τη σχέση σας µε το ∆ιευθυντή.      

Την αναγνώριση της δουλειάς σας.      

Τις διαπροσωπικές σχέσεις µε τους 
συναδέλφους. 

     

Την οµαδικότητα και την κοινή 
προσπάθεια για επίτευξη στόχων. 

     

Τη συνεργασία µε τους συναδέλφους.      

Την κατανοµή των ευθυνών στο σχολείο 
που υπηρετείτε. 

     

Τη δυνατότητα συµµετοχής στη λήψη 
αποφάσεων. 

     

Την ενθάρρυνση υλοποίησης 
καινοτόµων προγραµµάτων. 
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(συνέχεια) Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η από: (Σηµειώστε την άποψή σας µε Χ 
στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

 Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά  Ελάχιστα Καθόλου 

Τις σχέσεις µε τους µαθητές σας.      

Τη συνολική επίδοση των µαθητών.      

Την αναγνώριση της δουλειάς σας από 
τους µαθητές. 

     

Την κοινωνική συµπεριφορά των 
µαθητών σας. 

     

Την πολιτισµική σύνθεση του 
µαθητικού δυναµικού. 

     

Τη συνεργασία µε τους γονείς των 
µαθητών σας. 

     

Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων.      

Την αναγνώριση της δουλειάς σας από 
τους γονείς των µαθητών σας. 

     

Τη διασύνδεση και συνεργασία του 
σχολείου σας µε άλλους κοινωνικούς 
φορείς. 

     

Τις απολαβές σας.      

Τις δυνατότητες επαγγελµατικής 
εξέλιξης. 

     

Τις δυνατότητες που παρέχονται για 
βελτίωση των επαγγελµατικών σας 
δεξιοτήτων. 

     

Την έλλειψη αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση. 
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2.5 Σχετικά µε την θέση εργασίας σας, τι από τα παρακάτω θα 
επιθυµούσατε; Σηµειώστε την άποψή σας µε Χ για µία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω περιπτώσεις. 

 

Θα ήθελα να µείνω στο ίδιο σχολείο και στην ίδια θέση εργασίας.  

Θα ήθελα να αλλάξω σχολείο, αλλά κρατώντας την ίδια θέση εργασίας.  

Θα ήθελα να µείνω στο ίδιο σχολείο, αλλά να αλλάξω θέση εργασίας.  

Θα ήθελα να µετατεθώ σε άλλη πόλη.  

Θα ήθελα να διδάξω σε άλλη βαθµίδα της εκπαίδευσης.  

Θα ήθελα να αλλάξω επάγγελµα.  
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2.6  Πολλές φορές σχηµατίζουµε ως εργαζόµενοι/ες διάφορες απόψεις για το 

πλαίσιο της εργασίας µας. Σηµειώστε την άποψή σας µε Χ για την καθεµία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 

 

 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
αρκετά 

Συµφωνώ 
µέτρια 

∆ιαφωνώ 
αρκετά 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

Οι ανώτεροί µου δεν κατανοούν τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζω στην 
εργασία µου. 

     

Αντιµετωπίζω δυσκολίες στο να 
επιβληθώ στους υφισταµένους µου. 

     

Νιώθω αποµονωµένος/η από τους 
συναδέλφους µου. 

     

Μου αναθέτουν συχνά τις πιο απλές 
και αδιάφορες δουλειές να εκτελέσω. 

     

Οι δυνατότητες προαγωγής µου 
είναι περιορισµένες, ενώ έχω τα 
τυπικά προσόντα για να προαχθώ. 

     

Η συµπεριφορά πολλών 
συναδέλφων είναι υποτιµητική και 
απαξιωτική. 

     

∆εν µου ανατίθενται σύνθετες ή 

δύσκολες εργασίες και θα το ήθελα. 
     

∆εν µου δίνεται η δυνατότητα να 

αναλάβω πρωτοβουλίες στη δουλειά 
µου. 

     

∆εν έχω ίσες ευκαιρίες µε τους 

άνδρες/γυναίκες συναδέλφους µου. 
     

Χαίρω ίδιας εκτίµησης από όλους 

τους συναδέλφους µου. 
     

 
 
Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ενηµερωθείτε για τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας παρακαλώ αφήστε µας το e-mail σας:  
 

……..……………………………………………….................................................................. 

 

 


