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                                                                             Αζήλα 09 Μαξηίνπ 2011 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ 

Οη έξεπλεο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ, ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αθνχ εθεί επηθεληξψλεηαη ε εξγαζία θαζψο θαη ζηελ 

επηζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη 

επξεκάησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα καο.  

Σν πιήζνο ησλ παξνπζηαδφκελσλ εξεπλψλ δελ θαιχπηεη φιν ην θάζκα πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί αιιά κέξνο φζσλ κειεηήζεθαλ απφ ηελ νκάδα καο ζηελ 

πξνζπάζεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο ETUCE (Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ 

Δθπαίδεπζεο) πνπ παξνπζηάζζεθε 19 – 20/11/07 ζηε Μάιηα, γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνθαινχλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Α/βάζκηα, Β/βάζκηα θαη 

Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία δηεμήρζε κε ηε ζπκκεηνρή 38 ρσξψλ – 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο. Έλσζεο θαη ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δφζεθαλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, απφ ηνλ πςειφηεξν (1) ζε βαζκνινγία 

ζηξεζνγφλν παξάγνληα ζηνλ ρακειφηεξν (16), νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ην 

εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη νη εμήο: 1.Δξγαζηαθφο Φφξηνο / 

Δξγαζηαθή Έληαζε 2.Τπεξ – Δπζχλεο αλάινγα κε ηε ζέζε 3.Απμαλφκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά ηάμε 4. Καθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ 5.Καθή ζρνιηθή δηεχζπλζε / 

έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 6.Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ην ζρνιείν / έιιεηςε πφξσλ 7.Άζρεκν ζρνιηθφ θιίκα / αηκφζθαηξα ζην ζρνιείν 

8.Υακειή θνηλσληθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 9.Πξνβιήκαηα ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο 10.Φφβνο ζπγθξνχζεσλ 11.Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο 

12.Υακεινί κηζζνί 13.Φφβνο / αλεζπρία αμηνιφγεζεο 14.Έιιεηςε θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 15.Έιιεηςε εξγαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο 16.Έιιεηςε αλάπηπμεο θαξηέξαο. ΟΛΜΔ1 

 

Όπσο αλαθέξνπλ ε Σηθηαπαλίδνπ & Κνξσλαίνπ (2007) ζε πξφζθαηε έξεπλα πνπ 

δηελήξγεζαλ ζρεηηθά κε ην χλδξνκν Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, ζε 28 ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αηηηθήο, κε εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 

350 εθπαηδεπηηθνί, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θπξηαξρνχλ ε γεληθή 

επαγγεικαηηθή θφπσζε, ε ςπρηθή θζνξά θαη ε βαζηά θνηλσληθή απαμίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη, φπσο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, 

θπξίσο κε πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Πξνεμάξρνληα ζπκπηψκαηα είλαη: ν 

εθλεπξηζκφο, νη θαβγάδεο κε ηνπο καζεηέο, ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ, ε έιιεηςε 

επαθήο κε ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο, ε απάζεηα, νη 

πξνζσπηθή πιεξφηεηα κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο. .Γ.Γ1 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Ννκηθνχ, Ρψηκπα & Μήηαιαο (2010), «χκθσλα κε έξεπλεο 

(Belcastro & Hays, 1984, Hodge, Jupp & Taylor, 1994), νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

κεγαιχηεξν άγρνο απ’ φηη άιια επαγγέικαηα θαη ζίγνπξα πνιχ πεξηζζφηεξα απ’ φηη 
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ν γεληθφο πιεζπζκφο. Ιδηαίηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αλζξσπηζηηθά 

επαγγέικαηα (ηα επνλνκαδφκελα θαη θνηλσληναλζξσπνθεληξηθά), νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, θαη απηφ γηαηί σο επάγγεικα έρνπλ λα 

θάλνπλ πάληα κε ηνπο άιινπο. Η εξγαζία ηνπο δειαδή, καδί κε ηα ηαηξηθά θαη 

λνζειεπηηθά επαγγέικαηα, έρεη ηφζν πνιχ έληνλε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο ψζηε 

εμαθνινπζνχλ θαη παξακέλνπλ ηα δπν κνλαδηθά επαγγέικαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

¨ιεηηνπξγήκαηα¨, φξνο κε ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα ην έξγν ηνπο.» ζ.72  ΔΔ Σ59 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Κνξσλαίνπ, Σηθηαπαλίδνπ (2004) ζηε ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο έξεπλαο δηεμήγαγαλ (βι. ζην Παππά - νπινχληα 2004, ζει.47) ζε δείγκα (314) 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: α. 

ην 67% δειψλεη πσο ηελ θχξηα επζχλε γηα ην θαζεκεξηλφ ζηξεο θέξεη ε θαθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. β. «ην 57% αηζζάλεηαη 

εμάληιεζε ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ελψ ην 53% ζα ήζειε λα ηελ αιιάμεη, αλ 

κπνξνχζε.» γ. «ην 55% θξίλεη ηελ νηθνδφκεζε κηαο γφληκεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ 

δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή σο ηελ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζην επάγγεικά ηνπο» δ. ην 

42% θαηαβάιιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα «γηα λα θαιχςεη ηελ χιε θαη ζπγρξφλσο λα 

γίλεη ην κάζεκα θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη 

ραξαθηεξίδνπλ ην επάγγεικά ηνπο σο ςπρνθζφξν θαη ην αληηιακβάλνληαη σο 

«θαηάζεζε ςπρήο».» ε. ην 37% ησλ δηδαζθφλησλ ζεσξεί πσο ζεκαληηθή πεγή 

απνγνήηεπζεο «είλαη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ θαη ε απαμίσζε πνπ δείρλνπλ ζην 

κάζεκα, γεγνλφο πνπ ηνπο αλαγθάδεη ζε ππεξπξνζπάζεηεο γηα λα πξνθαιέζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο». ζη. «ην 21% πηζηεχεη φηη ε θχζε ηεο δνπιεηάο (δηαξθήο νκηιία, 

νξζνζηαζία) είλαη ηδηαίηεξα θνπηαζηηθή θαη φηη ε πίεζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο 

δηδαθηέαο χιεο δελ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ κηα πην πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 

καζεηέο». δ. «ην 59% ησλ  εξσηεζέλησλ αλαθέξεηαη ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο 

κε ηνπο καζεηέο, φπσο θαπγάδεο, εθλεπξηζκνχο, αθφκε θαη απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληί ηνπο. Δπηζεκαίλνπλ θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπο, απάζεηα-παξαίηεζε απφ ηνλ 

«αγψλα»». ε. ην 33% «παξνπζηάδεη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο, θπξίσο πνλνθεθάινπο, 

εκηθξαλίεο, θαξδηαθά θαη ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη 

αλαθέξνληαη αθφκε θαη πξνβιήκαηα αθνήο (θψθσζε). Παξάιιεια εκθαλίδνληαη 

ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, φπσο θαηάζιηςε, αυπλία, ςπρηθή θφπσζε θαη δπζζπκία». 

ΚΔ47     
 

Όπσο αλαθέξεη ν Αιεμφπνπινο (1990α) ζε φηη αθνξά:  

«α) Πεγέο άγρνπο. 0 Gabriel (1957), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, επηζήκαλε 

φηη νη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεγαιχηεξε 

αλεζπρία γηα ελλέα απφ ηηο είθνζη εξσηήζεηο ζε ζχγθξηζε θαη νη θαζεγεηέο κε 

ιηγφηεξε πείξα αλέθεξαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζηε «δηα-

ηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο πεηζαξρίαο γηα λα εξγαζζνχλ» ζε ζχγθξηζε κε πεξηζ-

ζφηεξν πεπεηξακέλνπο θαζεγεηέο. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Mclaughlin and Shee (1960) κεηαμχ 348 

δαζθάισλ θαη 445 θαζεγεηψλ ζηελ Καιηθφξληα βξέζεθε φηη πεγέο δπζαξέ-

ζθεηαο γηα ηνπο δαζθάινπο ήηαλ 1) ππεξβνιηθή γξαθηθή εξγαζία θαη 2) επνπηηθά 

θαζήθνληα ζην ζρνιείν, ελψ γηα ηνπο θαζεγεηέο ήηαλ 1) αλεπαξθείο απνδνρέο 
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θαη 2) αξλεηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή πξνο ηε κάζεζε. Γεληθά νη πην πάλσ 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνξίζκαηα ηνπο δείρλνπλ φηη νη θαζεγεηέο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζρέζεηο θαζεγεηή-καζεηή, ελψ νη δάζθαινη γηα ην θφξην 

εξγαζίαο. 

Οη Rudd and Wiseman (1962) δηεμήγαγαλ έξεπλα κεηαμχ 590 δηδαζθφλησλ 

ζηελ Αγγιία κεηαμχ λεπηαγσγψλ, δαζθάισλ, θαζεγεηψλ θαη θαζεγεηψλ 

Αλσηέξσλ ρνιψλ κε εξσηεκαηνιφγην θαη βξήθαλ φηη νη θχξηεο πεγέο δπζαξέ-

ζθεηαο ήηαλ: 1. Απνδνρέο θαζεγεηψλ 2. Με ηθαλνπνηεηηθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ 3. Αλεπάξθεηεο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 4. Φφξηνο δηδαζθαιίαο 5. Μφξθσζε ηνπ θαζεγεηή 6. Μεγάιεο ηάμεηο 7. 

Αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο σο θαζεγεηήο 8. Πεξηζζφηεξν απαηηνχκελνο ρξφλνο 9. Θέζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ θνηλσλία.  

Οη Taylor and Dale (1971) δηεμήγαγαλ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην κεηαμχ 

3588 δφθηκσλ δηδαζθφλησλ ζε Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζηελ Αγγιία θαη 

ζηελ Οπαιιία θαη βξήθαλ φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπο ήηαλ λα θαηαγίλνληαη κε 

νκάδεο δηαθφξσλ ηθαλνηήησλ. 

Ο Gouch (1974) ζε παξφκνηα εξγαζία κε 50 δηδάζθνληεο ζε Γεκνηηθά, 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζην Λνλδίλν πνπ ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγην βξήθε  

επίζεο φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ήηαλ λα θαηαγίλνληαη κε νκάδεο δηαθφ-

ξσλ ηθαλνηήησλ. 

ηελ έξεπλα ηνπ Lortie (1975) πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 94 δαζθάισλ θαη 

θαζεγεηψλ ζηε Νέα Αγγιία κε ζπλεληεχμεηο βξέζεθε φηη νη θχξηεο πεγέο πα -

ξαπφλσλ ήηαλ: «γξαθηθά θαζήθνληα», «δηαθνπέο θαη πηέζεηο ρξφλνπ» θαη «ζν-

ξπβψδεηο καζεηέο». Δπίζεο βξέζεθε φηη «θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο» ζα ήηαλ 

κηα αιιαγή πνπ ζα αχμαλε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληα, ελψ «πεξηζζφ-

ηεξα ρξήκαηα θαη πξναγσγή» ζεσξήζεθε ζαλ κηα αιιαγή πνπ ζα αχμαλε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα. 

Ο Dunham (1 976) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε κε 658 δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο 

ζηελ Αγγιία ζπλεπέξαλε φηη «νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο έρνπλ άγρνο θαη πάξα 

πνιχ άγρνο έρνπλ πνιινί δηδάζθνληεο». Πεξαηηέξσ αλαγλψξηζε ηξεηο θνηλέο 

θαηαζηάζεηο άγρνπο: 1) αλαδηνξγάλσζε, 2} ζχγθξνπζε ξφινπ θαη αζάθεηα 

ξφινπ, θαη 3) αλεπαξθείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.  

Ο Dunham βξήθε ηξεηο δπλαηέο πεγέο άγρνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε «ην λα αθήλεη θαλείο ηε ζηγνπξηά θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ 

Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ», «ην λα εξγάδεηαη θαλείο ζε κεγάια ζρνιεία», «θαη ην 

λα δηδάζθεη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ κεγάιν εχξνο ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ».  

ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζχγθξνπζε ξφινπ θαη ηελ αζάθεηα ηνπ ξφινπ ζπλέδεζε 

πνιιέο πεγέο άγρνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζε αλεπαξθή επηθνηλσλία κεηαμχ δηδα-

ζθφλησλ κέζα ζην ζρνιείν ή κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη άιισλ ελειίθσλ έμσ απφ 

ην ζρνιείν. 

Οη αλεπαξθείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πάιη ζεκαίλνπλ αλεπαξθή θηήξηα θαη 

πςειφ επίπεδν ζνξχβνπ.» ζζ. 71-72                                                                ΝΠ1 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη: 

«Οη Kyriacou θαη Sutcliffe (1978) δηεμήγαγαλ έξεπλα  κε εξσηεκαηνιφγην 

κεηαμχ 257 θαζεγεηψλ ζε κέζνπ κεγέζνπο εληαία-πνιπθιαδηθά ζρνιεία ζηελ 
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Αγγιία. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο ηνκείο: Βηνγξαθηθά ζηνη-

ρεία, πεγέο άγρνπο, απηνεθηίκεζε άγρνπο απφ ηνλ θαζεγεηή θαη ζπκπηψκαηα 

άγρνπο. 

Βξέζεθε φηη νη δέθα (10) θχξηεο πεγέο άγρνπο ζηνπο θαζεγεηέο θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο ήηαλ νη αθφινπζεο: κε ηθαλνπνηεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο 

ηελ εξγαζία, ε πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη θαλείο αμίεο θαη επίπεδν, έιιεηςε 

θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο, ε θάιπςε καζεκάησλ γηα απνπζηάδνληεο θαζεγε-

ηέο, πνιιή εξγαζία, λα θάλεη θαλείο, έιιεηςε ρξφλνπ γηα λα δηαζέζεη θαλείο κε 

θάζε καζεηή, δηάθνξνη καζεηέο πνπ ζπλερψο ζπκπεξηθέξνληαη κακώς, καζεηέο 

πνπ δείρλνπλ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα λα θάλεη 

θαλείο ηελ εξγαζία θαη έιιεηςε ρξφλνπ γηα βαζκνιφγεζε.  

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Payne θαη Furnham (1987) κε 444 θαζε-

γεηέο ζην λεζί Μπαξκπάληνο, έλα έζλνο αγγιφθσλν ζηελ Αλαηνιηθή Καξατβηθή 

κε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ 36 εξσηήζεηο γηα ηηο πεγέο 

άγρνπο ζε κηα πεληαπιή θιίκαθα ηνπ ηχπνπ LIKERT βξέζεθε φηη νη δέθα (10) 

θχξηεο πεγέο άγρνπο θαηά ζεηξά ήηαλ: κε ηθαλνπνηεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

πξνο ηελ εξγαζία, δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο, ην λα 

θαηαγίλεηαη θαλείο κε καζεηέο πνπ ζπλερψο ζπκπεξηθέξνληαη, θαθψο, πνιινί 

καζεηέο δελ πάλε ζηελ ηάμε κε ηα απαξαίηεηα ζχλεξγα, κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηελ πεηζαξρία, κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο, ην 

λα ππνρξενχηαη θαλείο λα ππαθνχεη ζε δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ ρσξίο 

ηθαλνπνηεηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο θαζεγεηέο, έιιεηςε πξννπηηθήο γηα επαγ-

γεικαηηθή βειηίσζε, έιιεηςε πιηθψλ κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία, ην λα πξέπεη 

λα δηδάμεη θαλείο ζε κεγάιεο ηάμεηο. 

     Οη Kyriacou θαη Sutcliffe (1977) ζπλνςίδνληαο ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο θηινινγίαο πνπ δηεμήρζε κέρξη ηφηε ζπκπεξαίλνπλ φηη «πνιιέο πηζαλέο πεγέο 

άγρνπο ζηνπο δηδάζθνληεο έρνπλ επξεζεί. Οπσζδήπνηε ε έξεπλα γηα ην άγρνο ησλ 

δηδαζθφλησλ βξίζθεηαη αθφκε ζ' έλα αξρηθφ ζηάδην εμειίμεσο. Οη κέζνδνη έξεπλαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλεληεχμεσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλεχξνπλ ηηο πεγέο 

άγρνπο ζηνπο δηδάζθνληεο, έρνπλ πνιπάξηζκα κεηνλεθηήκαηα. Σέηνηεο κέζνδνη 

απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ ππφςε ην γεγνλφο φηη δηάθνξνη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα 

εξκελεχνπλ ην λφεκα ησλ εξσηήζεσλ δηαθνξεηηθά, φηη νη απαληήζεηο ηνπο κπνξνχλ λα 

επεξεάδνληαη απφ ακπληηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εγψ, θαη φηη νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξαγκαηηθά έιιεηςε επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Πεξαηηέξσ, ην άγρνο 

απνηειείηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ζαλ ηέηνην ε έξεπλα πξέπεη λα ζηνρεχεη φρη 

απιψο ζην λα αλεχξεη ηηο πεγέο ηνπ, άγρνπο, αιιά επίζεο λα απνθαιχςεη ηνλ ηχπν ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεγψλ ηνπ άγρνπο θαζεαπηψλ θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ πεγψλ ηνπ άγρνπο θαη εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ εάλ 

πξάγκαηη θαηαιήγνπλ ζε άγρνο ζηνπο δηδάζθνληεο αηνκηθά ζε θάζε δηδάζθνληα». 

Ο Kyriacou (1980) πάιη επηζεκαίλεη ζε άιιε εξγαζία ηνπ φηη «φηαλ ζηξέθνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζηηο πεγέο άγρνπο γηα ηνπο θαζεγεηέο, πνιιά απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

εμεηάδνπκε έρνπλ απαληεζεί κε εξσηεκαηνιφγην. Γχν πξάγκαηα πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε καο. Πξψην ηα εξσηεκαηνιφγηα ηείλνπλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή καο ζε 

ζρεηηθά θνηλέο πεγέο άγρνπο θαη έηζη κεηψλνπλ ηε ζεκαζία φηη γηα θάζε θαζεγεηή ε 

θχξηα πεγή άγρνπο κπνξεί λα κελ είλαη ζρεηηθά θνηλή. Γεχηεξν, κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφλ γηα κεξηθέο πεγέο άγρνπο λα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζφηεξν αλ 
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ζρεηίδνληαη κε εκθαλείο πιεπξέο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαζεγεηή, πνπ θνηλψο 

απνδίδνληαη ζε πεγέο άγρνπο ή πνπ απνδίδνπλ ηελ επζχλε έμσ απφ ην άηνκν». 

. β) Παξαγνληηθή αλάιπζε ηωλ πεγώλ ηνπ άγρνπο. Η παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 

πεγψλ ηνπ άγρνπο κάο έρεη απνθαιχςεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γη' απηφ. Έηζη ν Halpert 

(1966) δηεμήγαγε έξεπλα κεηαμχ 248 θνηηεηψλ ζε δηάθνξα ζρνιεία ζηελ Καιηθφξληα 

κε εξσηεκαηνιφγην. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ έγηλε βξέζεθε φηη ππάξρνπλ δχν 

εηδηθνί παξάγνληεο άγρνπο αληί ελφο γεληθνχ παξάγνληνο. Ο πξψηνο αλαθεξφηαλ ζηηο 

θπζηθέο εθδειψζεηο ηνπ άγρνπο, ν δεχηεξνο ζηελ ακθηβνιία ή ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ γηα ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληνο ή ηελ αζάθεηα πψο λα δνπιέςεη ζηελ ηάμε σο 

δηδάζθσλ. 

ε παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο ησλ Kyriacou θαη Sutcliffe (1978) κε 51 πεγέο 

άγρνπο βξέζεθαλ ηα αθφινπζα; Ο πξψηνο εμαρζείο παξάγσλ ππνινγηδφηαλ γηα 32,7 ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο. Καη φιεο νη πεγέο είραλ ζεηηθφ θνξηίν ζ' απηφλ ηνλ παξάγνληα. Σα 

θνξηία θπκαίλνληαλ απφ 0,262 έσο 0,741. Με αλαζηξνθή VARIMAX εμήρζεζαλ 

ηέζζεξηο παξάγνληεο θαη ππνινγίδνληαλ γηα ην 18,6%, 12,2%, 11,9% θαη 9,3% ηεο φιεο 

κεηαβιεηφηεηαο αληίζηνηρα. Ο πξψηνο παξάγνληαο έιαβε ην φλνκα «θαθή ζπκπεξηθνξά 

καζεηψλ», ν δεχηεξνο «κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο», ν ηξίηνο «πηέζεηο 

ρξφλνπ» θαη. ν ηέηαξηνο παξάγνληαο «κε ηθαλνπνηεηηθφ ζρνιηθφ ήζνο». 

Οη Payne θαη Furnham (1987) ζηελ έξεπλα πνπ έθαλαλ κεηά απφ κηα VARIΜΑΥ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εμήγαγαλ νθηψ παξάγνληεο, πνπ ππνινγίδνληαλ γηα ην 57,4% 

ηεο φιεο κεηαβιεηφηεηαο θαη αλεχξνλ ηνπο αθφινπζνπο νθηψ (8) παξάγνληεο. 

Παξάγνληαο 1 (27% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε «πίεζε ρξφλνπ)», 

παξάγνληαο 2 (6,6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε «δνκή εμνπζίαο», 

παξάγνληαο 3 (5,2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε «ζπκπεξηθνξά καζεηψλ», 

παξάγνληαο 4 (5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε «επαγγεικαηηζκφο», 

παξάγνληαο 5 (4,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε ((ηθαλφηεηα ηνπ 

θαζεγεηή», παξάγνληαο 6 (3,6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη νλνκάζζεθε 

«γξαθεηνθξαηηθή παξέκβαζε», παξάγνληαο 7 (2,9% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη 

νλνκάζζεθε «ζρέζεηο πξνζσπηθνχ» θαη παξάγνληαο 8 (2,8% ηεο κεηαβιεηφηεηαο) θαη 

νλνκάζζεθε «ζπλζήθεο εξγαζίαο». 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη κε αλαζηξνθή θαη απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο έξεπλεο εμήρζεζαλ 

πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο άγρνπο. 

γ) Βηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άγρνο. Ωο πξνο ην πφζν αγρψδεο είλαη ην 

επάγγεικα ηνπ δηδάζθνληνο γεληθφηεξα θα: ηνπ θαζεγεηή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα θαη βηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άγρνο απφ ην επάγγεικα 

νη δηάθνξεο έξεπλεο απέδεημαλ ηα αθφινπζα. 

ε έξεπλα ησλ Coates and Thoresen (1976) πνπ έγηλε ην 1967 κεηαμχ θαζεγεηψλ, 

ην 78% είρε άγρνο ζε ζπλεζηζκέλν ή ζεκαληηθφ επίπεδν. Η έξεπλα ππέδεημε επίζεο φηη 

νη άγακεο θαζεγήηξηεο είραλ πεξηζζφηεξν άγρνο απφ ηηο παληξεκέλεο. 

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ νη Kyriacou and Suicliffe (1 977) κε 109 

θαζεγεηέο ζηελ Αγγιία απνδείρζεθε φηη ην λα είλαη θαλείο θαζεγεηήο είλαη πνιχ 

αγρψδεο ή πάξα πνιχ αγρψδεο (23%, 7%). 

Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη πνιχ κηθξή ζρέζε κεηαμχ άγρνπο 

ζηνπο θαζεγεηέο θαη ησλ βηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ, ησλ πξνζφλησλ, 

ηεο ειηθίαο, ηεο δηδαθηηθήο πείξαο θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη θαλείο ζην ζρνιείν. Έηζη 

ε απηνεθηίκεζε ηνπ άγρνπο ζηνπο θαζεγεηέο εκθαλίδεηαη φηη είλαη θαηαλεκεκέλε θαζ' 
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φκνην ηξφπν γηα θαζεκηά απφ ηηο βηνγξαθηθέο επηκέξνπο ππν-νκάδεο. Έηζη θαίλεηαη φηη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πεξηζζφηεξν παξά ηα βηνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ είλαη νη πην ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθά παξάγνληεο ησλ 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζην άγρνο ζηνπο θαζεγεηέο. 

ε άιιε πάιη έξεπλα ησλ Kyriacou and Sutcliffe (1979) κεηαμχ 218 θαζεγεηψλ, πνπ 

δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγην, ην 23,4% ησλ εξσηεζέλησλ ζεψξεζαλ φηη ην λα είλαη 

θαλείο θαζεγεηήο είλαη πνιχ αγρψδεο ή πάξα πνιχ αγρψδεο. 

Οη Woodhouse, Hall and-Wooster (1985) βξήθαλ φηη ηα επξήκαηα ηεο εξεπλάο 

ηνπο ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ, δειαδή φηη ε δηδαζθαιία είλαη κηα 

αγρψδεο δξαζηεξηφηεηα. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Kyriacou and Sutcliffe (1978) πεξίπνπ ην 

20% ησλ απαληήζεσλ ζεσξνχζαλ φηη ην λα είλαη θαλείο θαζεγεηήο είλαη είηε 

πνιχ αγρψδεο είρε πάξα πνιχ αγρψδεο. Δπίζεο φιεο νη 51 πεγέο άγρνπο είραλ 

ζεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κε απηνεθηίκεζε ηνπ άγρνπο απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν νη θαζεγήηξηεο ζεσξνχζαλ κεγαιχηεξεο πεγέο άγρνπο 

ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ελψ νη θαζεγεηέο ζεσξνχζαλ κεγαιχηεξν 

άγρνο ηε δηνηθεηηθή θαη γξαθηθή εξγαζία. Οη λεφηεξνη πάιη. θαζεγεηέο είραλ 

άγρνο γηα ηα εμήο: «ηηκσξία καζεηψλ», «δχζθνιεο ηάμεηο», «δηαηήξεζε ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε», «πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο», «έι-

ιεηςε ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ» θαη «ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Γηεπζπληή». 

Απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ην επάγγεικα ηνπ 

θαζεγεηή είλαη αγρψδεο θαη φηη ηα βηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξφ ξφιν 

παίδνπλ ζην δεκηνπξγνχκελν άγρνο ζηνλ θαζεγεηή. 

Γεληθά ηα δεδνκέλα εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ φηη ε απφδνζε ηνπ θαζεγεηή 

ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ, φπσο δεκηνπξγηθφηεηα, επηβνιή ζηελ ηάμε θαη 

εθαξκνγή δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ κπνξεί λα κεησζεί, φηαλ νη θαζε-

γεηέο δνθηκάδνπλ κεγάιν άγρνο. Δπηπιένλ ε γλψζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

άγρνπο θαη ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαζεγεηή κπνξεί λα θαιπηεξεχζεη 

ηελ θαηαλφεζε γηα ηηο πεγέο άγρνπο ζηνπο θαζεγεηέο,  

δ) Ιθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ηωλ θαζεγεηώλ. Οη Rudd θαη Wiseman 

(1962) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαλ θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν ηθαλνπνηεηηθή βξίζθεηε 

ηελ εξγαζία ηνπ θαζεγεηή» απάληεζαλ 590 άηνκα θαη νη 494 βξήθαλ ηελ 

εξγαζία πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή ή ηθαλνπνηεηηθή γεληθά αιιά φρη πιήξσο. Έηζη 

βιέπνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ βξήθε ηελ εξγαζία ηνπο 

ηθαλνπνηεηηθή απφ επαγγεικαηηθή άπνςε.  

Οη Start and Laundy (1973) ζε κηα έξεπλα κε 216 θαζεγεηέο δηεξεχλεζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα. Βξήθαλ κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα θαη ειηθίαο (R = 0,314, Ρ < 0,05), αιιά όρη 

κεηαμχ ηθαλνπνηήζεσο απφ ην επάγγεικα θαη θχιν, δειαδή νη κεγαιχηεξνη 

ζηελ ειηθία θαζεγεηέο είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο.  

Ο Payne (1974) ζ' έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε ζε 274 δαζθά-

ινπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε ζχγθξηζε κε ηελ εξγαζία ησλ 

γεηηφλσλ ηνπο ή άιισλ δαζθάισλ βξήθε φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο ήηαλ κεγαιχ-

ηεξε, φηαλ ζπγθξηλφηαλ κε ηηο άιιεο δπν νκάδεο. 
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Ο Angelis (1978) κε δείγκα 388 δηδαζθφλησλ δηεξεχλεζε ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεχζεσο ζηελ Διιάδα 

θαη ζηελ Αγγιία ήηαλ ηθαλφ/πνηεκέλνη ή φρη απφ ην επάγγεικά ηνπο θαη   βξήθε 

φηη ην 1/5 ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμαλ επηά (7) ιφγνπο θαη απφ ηα δχν δείγκαηα πνπ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ην επάγγεικα ηνπο, κφλν νη ηξεηο ιφγνη ήηαλ θνηλνί, δειαδή 

δηαθνπέο, ζρέζεηο δηδαζθφλησλ-καζεηψλ θαη ρξφλνο γηα λα ηθαλνπνηεί θαλείο ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη γηα ηνπο Έιιελεο επηπιένλ ρξφλνο γηα λα ηθαλνπνηεί 

θαλείο αθαδεκατθά ελδηαθέξνληα, επθαηξία λα ζπλαληά θαλείο γνλείο, πξνζδνθίεο 

πξναγσγήο θαη πξνζαξκνγή ζηελ ηάμε. 

Γεληθά νη Έιιελεο είλαη πην δπζαξεζηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο απφ φ,ηη νη 

Άγγινη ζπλάδειθνη ηνπο. 

ε έξεπλα ησλ Kyriacou and Sutcliffe (1979) ην 21% θαη 51% ησλ εξσηεζέλησλ 

ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπ 

θαζεγεηή αληίζηνηρα. Γεληθά έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην .επάγγεικα ηνπ 

θαζεγεηή έδεημαλ φηη νη κεγαιχηεξνη θαη πην πεπεηξακέλνη θαζεγεηέο είλαη ζε 

πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε λεφηεξνπο 

θαη αξράξηνπο θαζεγεηέο. 

ε έξεπλα ηνπ Ξσρέιιε (1984) κε δείγκα 856 δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζην εξψηεκα «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο(ε) είζηε απφ 

ην επάγγεικα ζαο σο εθπαηδεπηηθφο» ην 12% απάληεζε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν, ην 

39% πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ην 39% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, ην 8% ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη 

ην 3% θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. 

Γεληθά νη κεγαιχηεξνη" εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη Ι απφ 

ην επάγγεικα ηνπο απ' φ,ηη νη λεφηεξνη ηνπο. 

Ο Αξαβαλήο (1988) δηεμήγαγε έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην κεηαμχ πξσηνεηψλ 

ζπνπδαζηψλ θαη ζπνπδαζηξηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ηα έηε 

1975-1980 θαη απάληεζαλ 2736 άηνκα θαη βξέζεθε φηη ζηελ εξψηεζε «αηζζάλεζζε 

ηθαλνπνηεκέλνο(ε) απφ ηελ εθινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο» ην 25% ήηαλ 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν, ην 38% πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ην 23% ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη 

ην 14% θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. 

Απφ ηα παξαπάλσ άηνκα 612 ήηαλ αξηζηνχρνη πνπ εηζήιζαλ ζηηο ΙΙαηδαγσγηθέο 

Αθαδεκίεο ρσξίο εμεηάζεηο θαη ζηελ πην πάλσ εξψηεζε απάληεζαλ φηη είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο ην 14% ησλ 

αξηζηνχρσλ, πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ην 20%, ιίγν ηθαλνπνηεκέλν ην 40% θαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλν ην 20%. Γεληθά νη πεξηζζφηεξνη αξηζηνχρνη, δειαδή 60% δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο. 

Οη εμ αξηζηνχρσλ πάιη δάζθαινη, αξηζκφο αηφκσλ 314, δειψλνπλ φηη είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλν ην 18% απφ ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν ην 35%, ιίγν ηθαλνπνηεκέλν ην 11% θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν ην 

11%. Αλάκεζα ζηα θχια ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλα απ' o,ηη ηα 

αγφξηα. Πάλησο πνιινί δάζθαινη, δειαδή 47%, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

επάγγεικα πνπ αζθνύλ. 

Γεληθά ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ  δαζθά-

ινπ θαη νη κεγαιχηεξνη θαη πην πεπεηξακέλνη θαζεγεηέο είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηνπο λεψηεξνπο θαη αξράξηνπο, φπσο απέδεημαλ νη δηάθνξεο έξεπλεο.» ζ.ζ.77-

81.                                                                                                                     ΝΠ2 
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Ο Αιεμφπνπινο (1990α) δηεμήγαγε έξεπλα κε ζηφρν λα απαληήζεη ζηα βαζηθά 

εξσηήκαηα (πξνβιεκαηηζκφο): «α) πνηεο είλαη νη πεγέο άγρνπο; β) πνηα ζπζρέηηζε 

ππάξρεη κεηαμχ βηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πεγψλ άγρνπο;  γ) Τπάξρεη 

νκαδνπνίεζε ησλ πεγψλ άγρνπο θαη αλ ππάξρεη πσο εκθαλίδεηαη; δ) Πφζν αγρψδεο 

είλαη ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή; ε) Τπάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

θαζεγεηή; ζη) Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ αγρψδνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

θαζεγεηή θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία;»ζ.70 Σν εξσηεκαηνιφγην 

απαξηίδνληαλ απφ «ηέζζεξα κέξε, δειαδή πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, πεγέο άγρνπο, 

ζηάζε σο πξνο ην άγρνο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία»ζ.81. Η 

έξεπλα δηεμήρζε ζε 52 ζρνιεία ηεο Γ.Δ (Γπκλάζηα ,ΓΔ.Λ, Δζπεξηλά, Δ.Π.Λ. θαη 

Σ.Δ.Λ. Γηαλεκήζεζαλ 600 εξσηεκαηνιφγηα ηνλ Ννέκβξε θαη Γεθέκβξε ηνπ 1987 

θαη παξειήθζεζαλ 362 θαηαιήγνληαο φπσο αλαθέξεη ν Αιεμφπνπινο (1990β) ζηα 

θάησζη γεληθά ζπκπε-ξάζκαηα:   

«Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο είλαη λένη, δειαδή 3 ζηνπο 4, είλαη κέρξη 40 εηψλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο είλαη έγγακνη, δειαδή 4 ζηνπο 5. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηψλ θαη θαζεγεηξηψλ έρνπλ παληξεπηεί ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, δειαδή 2 ζηνπο 5, ελψ 3 ζηνπο 5 έρνπλ παληξεπηεί άηνκα πνπ αζθνχλ άιια 

επαγγέικαηα. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, δειαδή 3 ζηνπο 4, απηφ ηζρχεη πεξηζζφηεξν 

γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ιηγφηεξν γηα ηηο θαζεγήηξηεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο έρνπλ παληξεπηεί κε άηνκα πνπ αζθνχλ άιια 

επαγγέικαηα, 3 ζηνπο 5, νη ιηγφηεξνη κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, 2 ζηνπο 5. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο, δειαδή 3 ζηνπο 4, πξνέξρνληαη απφ 

θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ, δειαδή 4 

ζηνπο 5. 

Oη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο, δειαδή 3 ζηνπο 4, έρνπλ κφλν Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ θαη κφλν 1 ζηνπο 4 έρεη θάπνηα επηκφξθσζε ή κεηεθπαίδεπζε. 

Οη κηζνί πεξίπνπ θαζεγεηέο είλαη θηιφινγνη, δειαδή 1 ζηνπο 2, θαη Μαζεκαηηθνί, 

Φηιφινγνη θαη Φπζηθνί απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ, δειαδή 4 ζηνπο 5. 

Οη δέθα (10) ζεκαληηθφηεξεο πεγέο άγρνπο γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ηηο θαζεγήηξηεο 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο είλαη νη εμήο: Υακειέο απνδνρέο, αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα 

κάζεζε, πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, πνιχσξε δηδαζθαιία, ε 'δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο 

εηδηθφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηε εθηφο ζρνιείνπ γηα ην 

ζρνιείν, κεγάινο ζφξπβνο ζην ζρνιείν, θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη δέθα (10) πάιη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο άγρνπο γηα ηνπο θαζεγεηέο θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο είλαη νη εμήο: Υακειέο απνδνρέο, αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ε πνιχσξε δηδαζθαιία, κεγάινο ζφξπβνο ζην ζρνιείν, ε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο, πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο 

εμέιημεο, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηε εθηφο ζρνιείνπ γηα ην 

ζρνιείν θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

Οη δέθα (10) ζεκαληηθφηεξεο πεγέο άγρνπο γηα ηηο θαζεγήηξηεο θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο είλαη νη εμήο: Υακειέο απνδνρέο, αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, 



ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΗΚΣΧΡ ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ 

ύμβοσλος ηαδιοδρομίας 

Δκπαιδεσηικός Σετνολόγος Μητανολόγος Μητανικός 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΜΔΝΟ ΣΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX 

mobile: +306932858075 

e-mail: convichat@sch.gr 

site: http:// users.sch.gr/convichat  
 

9ο ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ  ΟΜΑΓΑ Β2 
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ 

9 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ε δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο, ε πνιχσξε 

δηδαζθαιία, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηε εθηφο ζρνιείνπ γηα 

ην ζρνιείν, θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηαξαμίεο καζεηέο θαη ε πεξηνδηθή 

θαηάζεζε βαζκνινγίαο. 

Οη θαζεγήηξηεο έρνπλ κεγαιχηεξν άγρνο απφ ηνπο θαζεγεηέο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Ο πξψηνο κε πεξηζηξεθφκελνο παξάγνληαο ππνινγίδεηαη γηα ην 33% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη νλνκάδεηαη «ζπκπεξηθνξά καζεηψλ». Δμήρζεζαλ επηά (7) 

παξάγνληεο κε Varimax πεξηζηξνθή θαη είλαη νη αθφινπζνη: αλεπάξθεηα πεηζαξρηθψλ 

θπξψζεσλ, πίεζε ρξφλνπ, κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επαγγεικαηηθφο 

ραξαθηήξαο, ζρέζεηο κε ην άκεζν πεξηβάιινλ, ζπκπεξηθνξά καζεηψλ θαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Σηο θαζεγήηξηεο απαζρνινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ έλαληη ησλ θαζεγεηψλ νη 

αθφινπζεο πεγέο άγρνπο: Η ηηκσξία ησλ καζεηψλ, ε αλεπαξθήο αληηκεηψπηζε απφ ην 

ζρνιείν ησλ παξαπησκάησλ ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε ζπκθσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζαο γηα ην ειάρηζην επίπεδν επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηε ιήςε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ ζην ζχιινγν, ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, νη κεγάιεο ηάμεηο, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο γνλείο, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή, ηα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, ε θαζαξία ζηελ ηάμε, ε πνιχσξε δηδαζθαιία, ε 

νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο ελφηεηαο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ γηα κάζεζε, πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, έιιεηςε ζεβαζκνχ καζεηψλ πξνο ηνπο 

θαζεγεηέο, θαθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, ηαξαμίεο καζεηέο, ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ 

ηάμε, ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηε εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν, ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ηεο ηάμεσο, ε θαηνρή ηνπ αληηθείκελνπ πνπ 

δηδάζθεηε, ε πηζαλή επίζθεςε ηξίησλ πξνζψπσλ ζηελ ηάμε, ην λέν πεξηερφκελν 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε δηδαζθαιία καζεκάη6)λ εθηφο εηδηθφηεηαο, ε πεξηνδηθή 

θαηάζεζε βαζκνινγίαο θαη ε έγθαηξε κεηάβαζε ζην ζρνιείν. 

Οη λένη θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε: ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε, 

ηελ αλεπαξθή γλψζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ αβεβαηφηεηα ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ηε γξαθηθή εξγαζία, ηελ έιιεηςε αλαγλψξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ 

πξνζθέξεηε απφ ηνπο καζεηέο, ηηο πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ηελ έγθαηξε κεηάβαζε ζην 

ζρνιείν, ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη θαζεγεηέο εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηελ πηζαλή επίζθεςε ηξίησλ πξνζψπσλ ζηελ ηάμε θαη ηελ 

πεξηνδηθή θαηάζεζε ηεο βαζκνινγίαο. 

ηνπο άγακνπο θαη ηνπο ρσξηζκέλνπο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο εγγάκνπο: ε γξαθηθή εξγαζία, ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ σο θαζεγεηέο απφ ηελ ππεξεζία, νη ρακειέο απνδνρέο θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο. 

Γηα ηνπο παληξεκέλνπο (-λεο) κε ζχδπγν θαζεγεηή {-ηξία) ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ, ν κεγάινο ζφξπβνο ζην ζρνιείν, ε θαζαξία ζηελ ηάμε, ε αβεβαηφηεηα ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο, 

ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ηεο ηάμεσο θαη ε 

πεξηνδηθή θαηάζεζε βαζκνινγίαο ηνπο απαζρνινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ν ή ε ζχδπγνο ηνπο αζθνχλ άιιν επάγγεικα. 
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Οη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο ησλ νπνίσλ νη παηέξεο ηνπο αζθνχζαλ επάγγεικα 

θαησηέξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ έρνπλ άγρνο κε ηελ ηηκσξία ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Σνπο θαζεγεηέο θαη ηηο θαζεγήηξηεο πνπ δηδάζθνπλ ζην Γπκλάζην ηνπο απαζρνιεί 

ην κεγάιν ζρνιείν-πιήζνο καζεηψλ θαη ν κεγάινο ζφξπβνο ζην ζρνιείν, ελψ απηνχο 

πνπ δηδάζθνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην, ΣΔΛ, Πνιπθιαδηθφ ηνπο απαζρνιεί θπξίσο ε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο θαη ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

'Σνπο κεγαιχηεξνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο απαζρνιεί θπξίσο ε έιιεηςε 

ζεβαζκνχ ησλ καζεηψλ πξνο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηα πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, ελψ ηνπο λεφηεξνπο θαζεγεηέο απαζρνινχλ θπξίσο ε γξαθηθή 

εξγαζία, ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο, 

ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ε 

αλνκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ηεο ηάμεσο, ε θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ, ε 

πεξηνδηθή θαηάζεζε βαζκνινγίαο, ε έγθαηξε κεηάβαζε ζην ζρνιείν θαη νη 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο. 

Σνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο ηνπο απαζρνιεί θπξίσο ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ 

εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν, ελψ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο δηεπζχληξηεο ηα πξνζσπηθά 

θαη ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ην)λ καζεηψλ. 

ηνπο θαζεγεηέο (-ηξηεο) κε ιηγφηεξα πξνζφληα παξέρνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο: ε 

έιιεηςε αλαγλψξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο, ε αδηαθνξία 

ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, νη πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ε ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ 

ηάμε, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ηεο ηάμεσο, 

ε θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ, ε πεξηνδηθή θαηάζεζε βαζκνινγίαο, ε 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πηζαλή επίζθεςε ηξίησλ πξνζψπσλ ζηελ ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο (-ηξηεο) κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα. 

Σνπο Φηινιφγνπο, Θενιφγνπο, Μαζεκαηηθνχο θαη Φπζηθνχο ηνπο απαζρνινχλ 

θπξίσο ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ εθηφο ζρνιείνπ 

γηα ην ζρνιείν θαη ε γξαθηθή εξγαζία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο άιισλ 

εηδηθνηήησλ, ηνπο νπνίνπο απαζρνινχλ ε έγθαηξε κεηάβαζε ζην ζρνιείν θαη ε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο. 

Σν επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή ζεσξείηαη αγρψδεο απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηηο 

θαζεγήηξηεο, δειαδή έλαο (1) ζηνπο δχν (2) ζεσξεί ηελ εξγαζία ηνπ αγρψδε πνιχ ή πάξα 

πνιχ θαη έλαο (1) ζηνπο ηξείο (3) κέηξηα αγρψδε. 

Οη θαζεγήηξηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζεσξνχλ ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή πην 

αγρψδεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο. 

Όιεο νη πεγέο άγρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγνχλ άγρνο 

ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηηο θαζεγήηξηεο ζχκθσλα κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ άγρνπο πνπ 

έγηλε απφ απηνχο. 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ άγρνπο απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηηο θαζεγήηξηεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ε θαηερφκελε ζέζε ζην ζρνιείν, ε δηδαθηηθή πείξα θαη ε ειηθία, ελψ ην 

θχιν, ε ζπδπγηθή θαηάζηαζε, ην επάγγεικα ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ, ην επάγγεικα ηνπ 

παηέξα, ην είδνο ζρνιείνπ, ηα πξνζφληα θαη ν θιάδνο δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ άγρνπο απφ ηνπο θαζεγεηέο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη κε ην Υ
2
. 

Απηνί πνπ έρνπλ ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ζην ζρνιείν, απηνί πνπ έρνπλ κφλν Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ ή θνίηεζαλ ζηε ΔΛΜΔ, απηνί πνπ είλαη ειηθίαο 25-35 εηψλ θαη απηνί 



ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΗΚΣΧΡ ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ 

ύμβοσλος ηαδιοδρομίας 

Δκπαιδεσηικός Σετνολόγος Μητανολόγος Μητανικός 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΜΔΝΟ ΣΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX 

mobile: +306932858075 

e-mail: convichat@sch.gr 

site: http:// users.sch.gr/convichat  
 

9ο ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ  ΟΜΑΓΑ Β2 
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ 

11 

πνπ έρνπλ ιηγφηεξε δηδαθηηθή πείξα, δειαδή 1-10 έηε, ζεσξνχλ ην επάγγεικα ηνπ 

θαζεγεηή πεξηζζφηεξν αγρψδεο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο. 

Καζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα πεξίπνπ ζηνλ 

ίδην βαζκφ. 

Όζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο απφ ην επάγγεικα 

ηνπο ηφζν ιηγφηεξν αγρψδεο ζεσξνχλ απηφ. 

Οη αθφινπζεο πεγέο άγρνπο ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεγεηψλ 

θαη ησλ θαζεγεηξηψλ απφ ην επάγγεικα ηνπο: Η ηηκσξία ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε 

αλαγλψξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ νη θαζεγεηέο απφ ηελ ππεξεζία, νη 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, ην κεγάιν ζρνιείν-πιήζνο καζεηψλ, ε ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο 

ζηελ ηάμε, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ηεο ηάμεσο, ε αλεπαξθήο γλψζε ησλ 

εμσδηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ, ε θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ, ε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ εθηφο εηδηθφηεηαο, ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ε γξαθηθή εξγαζία, ε θαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, νη ηαξαμίεο καζεηέο, νη ρακειέο απνδνρέο, νη 

πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη θαζεγεηέο 

εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν θαη νη κεγάιεο ηάμεηο. 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ θαζεγεηξηψλ απφ ην επάγγεικα ηνπο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ε θαηερφκελε ζέζε ζην ζρνιείν, ν 

θιάδνο, ε δηδαθηηθή πείξα θαη ην θχιν, ελψ δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ε ειηθία, ε ζπδπγηθή θαηάζηαζε, ην είδνο ζρνιείνπ θαη 

ηα πξνζφληα, φπσο απηά ππνινγίδνληαη κε ην Υ
2
. 

Οη άγακνη θαη νη ρσξηζκέλνη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο, ελψ 

νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία, απηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δηδαθηηθή πείξα θαη απηνί πνπ 

έρνπλ ζέζε δηεπζπληή είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο. 

Σν θχιν, ην επάγγεικα ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ην είδνο 

ζρνιείνπ, ηα πξνζφληα θαη ν θιάδνο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαζεγεηή ή ηεο θαζεγήηξηαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ (ηεο).»ζζ76-80.                      ΝΠ3 

Οη Ακαξαληίδνπ & Κνπζηέιηνο (ρ.ρ.) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ζθνπφ λα 

εμεηάζεη: «α) ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηεο αζάθεηαο θαη 

ζχγθξνπζεο ξφισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, θαη β) λα εμεηάζεη εάλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εμνπζέλσζε, αζάθεηα θαη ζχγθξνπζε ξφισλ πνπ βηψλνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (αξρή θαη ηέινο).»ζ20. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 112 εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο Γ.Δ. «Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε είρε Μ.Ο.= 14.1 (9.9), ε απνπξνζσπνπνίεζε Μ.Ο.= 3.2 (4.6) θαη ηα 

επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο ήηαλ πνιχ πςειά Μ.Ο.=52.3 (6.2), γεγνλφο πνπ 

δείρλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη πνιχ ηθαλνί, ελψ ηα επίπεδα ηεο 

ζχγθξνπζεο ξφισλ βξέζεθαλ κέηξηα Μ.Ο.=3.26 (1.31), ελψ ηα αληίζηνηρα ηεο 

αζάθεηαο ξφινπ ήηαλ ρακειά (Μ.Ο. =1.99 (.92). Η αλάιπζε paired samples t test 

έδεημε ζηαζεξά ηα επίπεδα αζάθεηαο θαη ζχγθξνπζεο ξφισλ θαη ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε σο ηε κφλε δηάζηαζε ηεο εμνπζέλσζεο, πνπ νη κέζνη φξνη ηεο 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά θαηά ηηο δπν κεηξήζεηο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο.»ζ.20.                                                                                                        ΔΔΓΑ1 
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Οη Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο (2007) δηελήξγεζαλ έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ κε ηελ θαηάζιηςε, ηελ αζάθεηα θαη ηε 

ζχγθξνπζε ξφισλ πνπ βηψλνπλ κέζα απφ ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Η 

έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε  41 αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Αηηηθήο, Αξθαδίαο 

(6 πεξηνρέο) θαη Κνξηλζίαο (16 πεξηνρέο), απεπζχλζεθε ζε 985 εθπαηδεπηηθνχο θαη 

απήληεζαλ 562. ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη: Α. Κιίκαθα 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο,  Β. Κιίκαθα Καηάζιηςεο, Γ. Κιίκαθεο Αζάθεηαο θαη 

χγθξνπζεο Ρφισλ. «Η έξεπλα έδεημε φηη ζηελ Διιάδα νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ 

ρακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαηάζιηςεο, ζχγθξνπζεο θαη 

αζάθεηαο ξφισλ, ελψ απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο νη δηαζηάζεηο ηνπ 

θχινπ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ειηθίαο θαίλεηαη φηη παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν. Η εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη ε 

πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε παξνπζηάδεη ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηηο παξακέηξνπο Καηαζιηπηηθό πλαίζζεκα, Δπηβξαδπληηθή ωκαηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα θαη ην Βαζκό ύγθξνπζεο Ρόιωλ θαη αξλεηηθή κε ην Θεηηθό 

πλαίζζεκα θαη ην Βαζκό αθήλεηαο Ρόιωλ. Η Πξνζωπηθή Δπίηεπμε παξνπζηάδεη 

ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνπο παξάγνληεο Θεηηθό ζπλαίζζεκα 

θαη Βαζκό αθήλεηαο Ρόιωλ ελψ ηέινο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηνλ παξάγνληα Απνπξνζωπνπνίεζε παξνπζηάδνπλ νη παξάκεηξνη 

Γηαπξνζωπηθό ζπλαίζζεκα θαη Βαζκόο ύγθξνπζεο Ρόιωλ. Σα επξήκαηα 

ζπδεηηνχληαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην.»ζ.367.                                                                                                           Φ1 

 

Οη Γξηβάθε Κνηζακπνμάθε & Μπαλάζηνπ (2005) δηελήξγεζαλ έξεπλα κε 

βαζηθφ ζηφρν ηελ «θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ 

ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζε θξαηηθνχο γπκλαζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηδησηηθά γπκλαζηήξηα ζην Ννκφ 

Ηξαθιείνπ θαη Υαλίσλ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε άιια επαγγέικαηα θαη ηδηαίηεξα κε 

ην επάγγεικα ηνπ Ννζειεπηή θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα έρνπλ 

παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα ζηελ πξφιεςε ησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο 

Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο»ζ.29 Η έξεπλα «πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ζρνιεία, ζε ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη θξαηηθνχο γπκλαζηηθνχο 

ζπιιφγνπο»ζ.31. Γηαλεκήζεθαλ πηινηηθά 20 εξσηεκαηνιφγηα θαη αθνχ ειήθζεζαλ 

ππφςε νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο δηαλεκήζεθαλ 300 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

απαληήζεθαλ 171. Η έξεπλα δηεμήρζε ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2005 θαη θαηέιεμε 

ζηα παξαθάησ ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο: «i) Έμη ζηνπο δέθα 

θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ ηδησηηθφ  θαη      ζηνλ   

δεκφζην ηνκέα είραλ θάπνηα εκπεηξία κπνζθειεηηθήο δηαηαξαρήο. ii) Οη 

Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο φπσο θαη νη λνζειεπηέο, παξνπζηάδνπλ πςειά 

πνζνζηά κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηελ νζθπτθή 

κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. iii) Οη λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. iv) Σνπιάρηζηνλ 

πέληε ζηνπο δέθα λνζειεπηέο έρνπλ εκπεηξία κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε αληίζεζε κε ηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηνπο 
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νπνίνπο κφιηο 3 ζηνπο δέθα έρνπλ παξφκνηα εκπεηξία. λ) Ο απρέλαο θαη ην 

θεθάιη, νη αξζξψζεηο ησλ γνλάησλ θαη ην άθξν πφδη, ηα ηζρία, νη θαξπνί θαη νη 

ψκνη, απνηεινχλ ζεκεία ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη επίζεο πςειά πνζνζηά 

ζπρλνηήησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο λνζειεπηέο, θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά ζηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο.  λί) Σέζζεξηο 

ζηηο δέθα Καζεγήηξηεο Φπζηθήο Αγσγήο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα εξγαζίαο 

είρε εκπεηξία κπνζθειεηηθήο δηαηαξαρήο. λυ)Έμη ζηνπο δέθα θαζεγεηέο Φπζηθήο 

Αγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ εξγνλνκηθφ εμνπιηζκφ δελ είραλ παξνπζηάζεη 

θάπνηα κπνζθειεηηθή δηαηαξαρή. viii) Κ.Φ.Α δελ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα εξγνλνκίαο παξνπζίαδαλ κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ζε πνζνζηφ 64%, 

πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα. ix) Οη αζθήζεηο 

επιπγηζίαο, νη δηαηάζεηο θαη ηα δηαιείκκαηα μεθνχξαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα. ρ) Έλαο ζηνπο δχν Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο δε ζεσξεί ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ εξγνλνκηθφ. xi) Η εθηέιεζε δηαηάζεσλ θαη αζθήζεσλ 

επιπγηζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο 

κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ζηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο. xii)O ηνκέαο 

εξγαζίαο, ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ην θχιν, ε κεηξφηεηα, ν εξγνλνκηθφο 

εμνπιηζκφο, ε εθπαίδεπζε ζε εξγνλνκηθά ζέκαηα, ηα δηαιείκκαηα θαη ν 

ζσκαηφηππνο θαίλεηαη φηη δε ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο κπνζθειεηηθέο 

δηαηαξαρέο. xiii) Οη πεξηζζφηεξεο κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή γεληθφηεξα κε ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, 

αθνινπζνχλ ηα γφλαηα, νη αγθψλεο, νη ψκνη, ε πνδνθλεκηθή άξζξσζε, ην 

θεθάιη θαη ν απρέλαο. xiv) Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είραλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ζσζηή αληίιεςε ηνπ "σζηνχ-Λάζνπο" ζηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ , 

αθφκε θαη αλ δελ είραλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εξγνλνκίαο.»ζζ.76-77.            ΠΔ1
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 
Σηθηαπαλίδνπ, Α. & Κνξσλαίνπ, Α. (2007). Σν ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλωζεο. Αζήλα. ETUCE 20/11/07 ζηε Μάιηα , Γηεζλέο πλέδξην. 

         Γ.Γ1 

Ννκηθνχ, Α., Ρψηκπα, Β. & Μήηαια, Θ. (2010). Ιθαλνπνίεζε Δξγαδνκέλσλ θαη 

Απφδνζε Δξγαζίαο. Δπηζεώξεζε Δξγαζηαθώλ ρέζεωλ, η.59, Ινχιηνο-

Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο, 2010, ζει.72 

         ΔΔΣ59 

Παππά-νπινχληα, Ρ., (2004). ¨Καζεγεηέο ζηα Πξφζπξα Νεπξηθήο Κξίζεο¨, 

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ (Δθεκεξίδα), 25 Γεθεκβξίνπ 2004, ζει.47 

ΚΔ47 

Αιεμφπνπινο, Γ., (1990α). ¨Ο Μεηαβαιιφκελνο Ρφινο ηνπ Καζεγεηή ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Πεγέο Άγρνπο, Άγρνο απφ ηελ 

Δξγαζία θαη Ιθαλνπνίεζε απ’ Απηήλ¨ Νέα Παηδεία, η.53, 1990, ζει. 67-93.                                                                                             

ΝΠ1,ΝΠ2 

Αιεμφπνπινο, Γ., (1990β). ¨Ο Μεηαβαιιφκελνο Ρφινο ηνπ Καζεγεηή ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Πεγέο Άγρνπο, Άγρνο απφ ηελ 

Δξγαζία θαη Ιθαλνπνίεζε απ’ Απηήλ¨ Νέα Παηδεία, η.56, 1990, ζει. 58-85. 

         ΝΠ3 

Ακαξαληίδνπ, . & Κνπζηέιηνο, Α. (ρ.ρ.). ¨Γηαθνξέο ζηα Δπίπεδα Δπαγγεικαηηθήο 

Δμνπζέλσζεο, Αζάθεηαο Ρφισλ θαη χγθξνπζεο Ρφισλ, ζε Δθπαηδεπηηθνχο 

Φπζηθήο Αγσγήο¨, Διιεληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. 

         ΔΔΓΑ1 

Παπαζηπιηαλνχ, Α. & Πνιπρξνλφπνπινο, Μ . (2007). ¨Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε, 

Καηάζιηςε Αζάθεηα θαη χγθξνπζε Ρφισλ ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσην-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο¨ Ψπρνινγία, η.14(4), 2007, ζει.367-391. 

         Φ1 

Γξηβάθε, Μ., Καηζακπνμάθε, Δ. & Μπαλάζηνπ, Δ. (2005) Μπνζθειεηηθέο 

Γηαηαξαρέο ζε Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγωγήο Γεκόζηωλ θαη Ιδηωηηθώλ ρνιείωλ: 

πγθξηηηθή Μειέηε κε ην Ννζειεπηηθό Πξνζωπηθό , Πηπρηαθή Δξγαζία. 

Ηξάθιεην, ΑΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ & 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ.  

         ΠΔ1  

ΠΖΓΔ 

ETUCE, (2007) εκηλάξην γηα ην Δξγαζηαθφ ηξεο ζηε Μάιηα , ΟΛΜΔ. 

         ΟΛΜΔ1 
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Σνπ Υξήζηνπ Κάηζηθα 

Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΟΤΘΔΝΩΗ ΣΩΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην 5-25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνθέξεη απφ ην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ηε Γεξκαλία ην έλα ηξίην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά αθξσηεξηαζκέλν, ελψ έλα δεχηεξν ηξίην 

αηζζάλεηαη παξαγλσξηζκέλν θαη θνπξαζκέλν. Αηηίεο είλαη νη πνιπάξηζκεο ηάμεηο, νη 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Σν 

άγρνο, νη απαηηήζεηο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε πίεζεο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ 

επηζεσξεηψλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

παξαίηεζε, φπσο έγξαθε ε εθεκεξίδα Guardian (2-8-2000). 

            ηε Γαιιία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζπγθξηηηθά κε άιια 

επαγγέικαηα, (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Times Educational Supplement / 12-

10-2001), ελψ θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα (2-3-2001) θαη ζηνλ Καλαδά αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο. ηελ 

επαξρία Skatchewan κάιηζηα, ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηηείηαη κεηά απφ 5 

ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. Σν άγρνο ηνπο πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε 

βηβιίσλ, ηελ έληαμε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε, ηε γξαθεηνθξαηία, 

ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

            Σέινο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ΗΠΑ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε 

ππνδνκή ζηα ζρνιεία, δεκηνπξγεί αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Los Angeles Times (25-9-2000) 

Αο έξζνπκε ηψξα ζηε ρψξα καο 

            ηελ Διιάδα, δηάθνξεο έξεπλεο[1]  ζπγθιίλνπλ φηη έλα πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηάλεη πεξίπνπ ην 25%  βηψλεη πςειή ή κεζαία ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, ελψ θαηαγξάθεηαη επίζεο φηη έλα αθφκε κεγαιχηεξν ηκήκα 

εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηε δνπιεηά ηνπ.  

            χκθσλα κε έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛΙΝΤΑΔ) ην 2000 αλαθέξεηαη φηη απφ ηα πιένλ ζπλήζε 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία είλαη ην άγρνο ζε πνζνζηφ 28% θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε πνζνζηφ 23%. ε άιιε έξεπλα (Κάληαο – Αξέζαο, 

1998) αλαθέξνληαη σο θπξηφηεξεο πεγέο άγρνπο, ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ε 

έιιεηςε θνλδπιίσλ, ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, ν ρακειφο κηζζφο, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα 
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επηκφξθσζε θιπ. Όια απηά ηα βιέπεη σο πεγή επαγγεικαηηθνχ άγρνπο πάλσ απφ ην 

70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΓΥΟ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

χκθσλα κε δεκνζθνπηθέο έξεπλεο θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαθέξνπλ κέηξην ή πςειφ άγρνο αγγίδεη ην 33% ζηε Βξεηαλία 

θαη ην 70% ζηελ Ακεξηθή (Travers & Cooper, 1996 ζην Αξέζαο, 1998). ε έξεπλα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Potsdam, ζηε Γεξκαλία ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά αθξσηεξηαζκέλν, ελψ έλα δεχηεξν ηξίην αηζζάλεηαη 

παξαγλσξηζκέλν θαη θνπξαζκέλν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Sueddeutsche 

Zeitung (3-1-2000). Αηηίεο είλαη νη πνιπάξηζκεο ηάμεηο, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Σν άγρνο, νη απαηηήζεηο, ν 

θφξηνο εξγαζίαο θαη ε πίεζεο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ (Office for 

Standards in Education – Ofsted)) είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε παξαίηεζε, φπσο γξάθεη ε εθεκεξίδα Guardian (2-8-2000). ηε 

Γαιιία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζπγθξηηηθά κε άιια επαγγέικαηα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Times Educational Supplement (12-10-2001), ελψ 

θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα (2-3-2001) θαη ζηνλ Καλαδά αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο. ηελ επαξρία 

Skatchewan κάιηζηα, ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηηείηαη κεηά απφ 5 ρξφληα 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. Σν άγρνο ηνπο πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε βηβιίσλ, ηελ 

έληαμε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε, ηε γξαθεηνθξαηία, ην λέν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ Καλαδά ππνινγίδεηαη φηη 

εξγάδνληαη 55 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη 6 ψξεο ην αββαηνθχξηαθν. Σέινο ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ΗΠΑ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή φκσο ζηα 

ζρνιεία, δεκηνπξγεί αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκεξίδαο Los Angeles Times (25-9-2000)1[1]. 

ηε ρψξα καο ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛΙΝΤΑΔ) ην 2000 αλαθέξεηαη φηη απφ ηα 

πιένλ ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία είλαη ην άγρνο ζε 

πνζνζηφ 28% θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε πνζνζηφ 23%. ε άιιε έξεπλα 

(Κάληαο – Αξέζαο, 1998) αλαθέξνληαη σο θπξηφηεξεο πεγέο άγρνπο, ν ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο, ε έιιεηςε θνλδπιίσλ, ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπ 

ζρνιείνπ, ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ν ρακειφο κηζζφο, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ, ε 

έιιεηςε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε θιπ. Όια απηά ηα βιέπεη σο πεγή 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο πάλσ απφ ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

                                                 

1[1] Σα αποζπάζμαηα ηων εθημερίδων είναι από ηο www.edunews.gr 

http://www.edunews.gr/

