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Δπραξηζηίεο 

 

 

Ζ  παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο  Αγσγήο κε θαηεχζπλζε ζηελ 

Δηδηθή  Δθπαίδεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηελ πεξίνδν 2019-2020. Πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε δηπισκαηηθή εξγαζία, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ 

επραξηζηίεο ζε φινπο, φζνη ζπλέβαιαλ κε ηελ ζηήξημή ηνπο. Αξρηθά, ζεξκέο 

επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ππξίδσλ-Γεψξγην νχιε, αθνχ κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ  θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ κνπ παξείρε, ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηελ 

θαζεγήηξηα  Διέλε Μνξθίδε γηα ηελ παξνρή πνιχηηκσλ ππνδείμεσλ θαη ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ λα δψζσ θαη ζηελ θαζεγήηξηα νπδάλλα 

– Μαξία Νηθνιάνπ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή  θαη θαζνδήγεζή ηεο ζηελ 

εξγαζία, αιιά θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

    Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

νπνίνη κε πξνζπκία θαη ραξά δέρηεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ  ηα  εξσηεκαηνιφγηα. 

Υσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο, δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε 

απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. 

    Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζε φια 

ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, θαζψο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, κνπ ζηάζεθαλ εζηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζην πιεπξφ κνπ θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ κνπ ζηφρσλ. 
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε  ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ζηξεο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ σο παξάγνληαο επίδξαζεο ζηελ απηνεθηίκεζε. 

Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη λα εξεπλεζνχλ εάλ ζήκεξα νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

βηψλνπλ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο, εάλ επεξεάδεηαη ε απηνεθηίκεζή  θαη ε 

απηάξθεηά ηνπο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

220 εθπαηδεπηηθνί, απφ ηνπο νπνίνπο νη 110 ήηαλ εηδηθνί παηδαγσγνί θαη 110 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο εξγάδνληαη  ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο θαη ζε  γεληθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο αληιήζεθε κέζσ δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο απφ ηελ πεξηθέξεηα  

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο (Πηνιεκαΐδαο, 

ηεο Κνδάλεο, ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο). Δπίζεο, ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ζηελ ελνπνίεζε ηξηψλ 

ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο 

απνηειείηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλά ηηο πεγέο 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο θαη ην ηξίην κέξνο δηεξεπλά ην 

αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη γηα ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS, θαζψο έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Anova θαη ηνπ ηεζη 

ζπζρεηίζεσλ Pearson Correlations. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο  κε ζηφρν ηελ  νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  Δηδηθνί Παηδαγσγνί, Δπαγγεικαηηθφ ηξεο, Απηνεθηίκεζε, 

Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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«The Professional Stress of Special Education Teachers as an 

influencing Factor in Self- Esteem: Educational and Sociological 

Approaches» 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the occupational stresshatthe 

special education teachers experience as a factor of impact on self-esteem. In 

particular, the study makes an attempt to investigate whether today’s special 

education teachers experience occupational stress as well as whether their self-

esteem and their self-sufficiency are affected. It is worth mentioning that the 

sample of this research consisted of 220 teachers. Namely, 110 of these are 

special education teachers and the rest 110 are general education teachers who 

constitute the control group. The participants of this research work in special 

education schools and general schools of primary education. The sample of this 

research was drawn from interpersonal communication which took place in the 

prefecture of West Macedonia and particularly in the areas of 

 Ptolemaida, Kozani, Florina and Kastoria. Moreover, for the accomplishment 

of this research the questionnaire was used as a research tool. This questionnaire 

was based on the unification of three weighted questionnaires. More 

specifically, the first part consists of demographics, the second part explores the 

sources of the occupational stress that teachers experience which are directly 

related to the particular educational conditions of each country and the third part 

explores teachers’ sense of self-esteem. Finally, it should be mentioned that 

data’s statistical analysis was processed using the SPSS statistical package. 

Furthermore, there were applied the statistical test Anova and also the 

correlation test Pearson Correlations.  The results of this study can be utilized 

by Special Education Teachers aiming to achieve a smooth and effective 

educational procedure. 

 

Key words: Special Education Teachers, Occupational Stress, Self-esteem, 

General Education Teachers, Primary Education 



~ 5 ~ 
 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαία επηζηεκνληθή πξφνδν, 

πνπ δεκηνπξγεί αιιεπάιιειεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, ζε επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. ε κηα κεηαβαιιφκελε επνρή, ην ζρνιείν θαιείηαη λα 

πξνεηνηκάζεη επαξθψο ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ξφινπο ηνπ πνιίηε 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θξίζεο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο θνξέαο κεηάδνζεο γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ (Καξαγηάλλε, 2013, ζ. 76). Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ 

επαγγεικαηηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα δηαθαηέρνληαη απφ 

αηζζήκαηα επηβίσζεο κάιινλ παξά επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (βι.: Bolivar & Domingo, 2004. Darby, 2008. Day, 2000, 2002). 

Οη εθπαηδεπηηθνί  θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ  σο ηθαλνί δηαρεηξηζηέο ελφο 

πξσηφγλσξνπ πιαηζίνπ αιιαγψλ, ην νπνίν δελ αθήλεη αλεπεξέαζην  ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ξεπξνβάιινληαη, ινηπφλ, δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή νληφηεηα ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ, κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε ςπρνζχλζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηά 

ηνπ. 

ήκεξα, ν εηδηθφο παηδαγσγφο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιιέο 

πξνθιήζεηο θαη λα δηαρεηξηζηεί αξθεηά ζχλζεηα δεηήκαηα ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ δελ είλαη βνεζεηηθφ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Οη αιιαγέο πνπ 

επηρεηξνχληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα έρνπλ σο ζπλέπεηα λα νδεγνχλ ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζε επηπιένλ ζηξεο. ηελ παξνχζα κειέηε θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηνπ ζηξεο, δηφηη απηή θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ησλ 

ίδησλ ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηδηθφο παηδαγσγφο θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,  

θαζψο απνηειεί ην  επίθεληξν ελφο πιέγκαηνο αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ,  φπνπ 

εκπιέθνληαη  νη γνλείο , νη καζεηέο,  νη ζπλάδειθνη θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα.  

Σν ζηξεο πνπ θαζεκεξηλά βηψλεη επεξεάδεη  ηφζν ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ην 

δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ 
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πγεία. Δπνκέλσο, ν εηδηθφο παηδαγσγφο νθείιεη λα επσκηζηεί έλα κεγάιν φγθν 

αηηεκάησλ, ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην, 

ζπζζσξεχνληαο έηζη έληνλν ζηξεο. 

ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο 

εμήο: Αξρηθά, λα ηνληζηεί φηη, πξηλ απφ ηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα 

ην ζέκα. ην πξψην θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί κηα απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο 

«ζηξεο», ζα γίλεη ιφγνο γηα ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη 

εθπαηδεπηηθνί, ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο έλλνηαο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζην πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα δνζεί ν νξηζκφο ηεο 

απηνεθηίκεζεο, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζή ηεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε πςειή/ρακειή απηνεθηίκεζε, ε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  θαζψο επίζεο θαη νη ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο. Έπεηηα, ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην 

ξφιν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ,  αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

έξγν ηνπ. ην ηέηαξην θαηά ζεηξά θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο 

παξνπζηάδνληαο κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δνζεί ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  ηε ζπλέρεηα, ζα 

αθνινπζήζεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζα ζπδεηεζνχλ 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζα ζπγθξηζνχλ κε αληίζηνηρεο κειέηεο, ζα γίλεη ιφγνο 

γηα πηζαλά αίηηα απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηέζεθαλ. Οινθιεξψλνληαο, ζην ηέινο ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαηίζεηαη ε 

ρξεζηκνπνηεζείζα βηβιηνγξαθία θαη ε ελφηεηα ησλ παξαξηεκάησλ. 
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Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη  θχξηεο 

κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ,  πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην 

ζέκα ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ην «ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ», ην νπνίν 

απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά «teacher stress» κπνξεί λα νξηζηεί σο «ε αληίδξαζε ζε 

κηα αξλεηηθή επίδξαζε (όπσο ζπκόο ή θαηάζιηςε) από έλαλ/ κία εθπαηδεπηηθό, ε 

νπνία ζπλνδεύεηαη από παζνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο αιιαγέο, 

αληίδξαζε ε νπνία πεγάδεη από όςεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 

επεξεάδεηαη από ηελ αληίιεςε όηη νη απαηηήζεηο, νη νπoίεο αζθνύληαη πάλσ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό, ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ απηνεθηίκεζε ή ηελ επεμία ηνπ θαη από 

δξαζηεξηνπνίεζε κεραληζκώλ αληηκεηώπηζεο, γηα λα κεηώζνπλ ηελ απεηιή ηελ 

νπνία βηώλεη» (Kyriacou & Sutcliffe, ζ.2, 1978). Σν εθπαηδεπηηθφ ζηξεο 

ζρεηίδεηαη κε κηα δχζθνιε  ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία , ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη φηη νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο 

ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηελ  ζσκαηηθή  ηνπ πγεία θαη ηελ απηφ-εηθφλα ηνπ 

(Kyriacou & Sutcliffe,1978a; Kyriacou, 2001). Οη Leiter θαη Maslach (2008) 

αλαθέξνπλ: «ην επαγγεικαηηθό ζηξεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο  ζεκαληηθόο 

εξγαζηαθόο θίλδπλνο, ν νπνίνο κπνξεί λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ηόζν ζηελ πγεία 

όζν θαη ζηελ επίδνζε ζηελ εξγαζία» ζ.24. Δπνκέλσο, ην  επαγγεικαηηθφ ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα «απεηιεί» ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. 

Ο Coopersmith (1967) ζεσξνχζε ηελ απηνεθηίκεζε σο «ηελ πξνζσπηθή 

θξίζε αμίαο ηνπ αηφκνπ, πνπ εθθξάδεηαη κε ζηάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν 

απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ», ελψ ν Rosenberg (1965) φξηζε ηελ απηνεθηίκεζε σο 

«ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή ζηάζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ηνλ εαπηφ» 

(ίκνπ & Παπάλεο, 2007, ζζ). Σέινο, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ν ξφινο ηνπ 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ν νπνίνο παξέρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην, αιιά θαη  ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νιφπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο, αθνχ εξγάδεηαη κε καζεηέο, νη 

νπνίνη έρνπλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ, ςπρηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ αλαπεξηψλ. 
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Μέξνο Α΄ 

Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε 

Κεθάιαην 1
ν
: Δπαγγεικαηηθό ηξεο 

 

1.1 Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε ηεο Έλλνηαο «ζηξεο» θαη «επαγγεικαηηθό 

ζηξεο» ησλ εθπαηδεπηηθώλ (occupational stress) 

 

πρλά πξνθαιείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «άγρνο» θαη «ζηξεο». Οη 

έλλνηεο απηέο δελ είλαη ηαπηφζεκεο, αιιά αλήθνπλ ζε νκφθεληξνπο θχθινπο 

ζεκαζηνινγηθά (Αξγπξνπνχινπ, 1998). ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

γίλεη κηα επηζήκαλζε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

φξσλ. Σν άγρνο (anxiety) ζεσξείηαη σο κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε αγσλίαο, 

αλεζπρίαο θαη αβεβαηφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα πεγάδεη ζην έξγν, ζηνλ ξφιν ή 

απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ 

ζηάζε ηνπ πξνο απηφ ην πεξηβάιινλ (Μαξνχδαο, 1996). πληζηά κηα 

ςπρνινγηθή δηαηαξαρή δηαθξηλφκελε ζε δηάθνξα είδε ηα νπνία δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηελ έληαζή ηνπο θαη θιηκαθψλνληαη απφ ηηο πνηθίιεο θνβίεο έσο ηελ 

αγρψδε δηαηαξαρή θαη ηε δηαηαξαρή παληθνχ. ην άηνκν κε αγρψδε δηαηαξαρή 

δηάθνξα ελεξγά αξλεηηθά γλσζηαθά ζρήκαηα εηζρσξνχλ ζηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ εξεζηζκάησλ, παξακνξθψλνληαο έηζη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ππεξβνιέο θαη παξεξκελεχζεηο. Γχν είλαη νη θαηεγνξίεο 

ησλ αξλεηηθψλ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ, ηα αγρσηηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ εαπηφ 

θαη ε πηζαλή θξηηηθή απφ ηνπο άιινπο (Καιπάθνγινπ, 1998). Σν άγρνο 

βηψλεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν σο ςπρνινγηθή πίεζε, ε νπνία νξίδεηαη σο κηα 

θνηλή αλζξψπηλε εκπεηξία  ραξαθηεξηδφκελε απφ ηελ πξνζδνθία ηνπ θφβνπ γηα 

θάπνην κειινληηθφ δπζάξεζην γεγνλφο (Γθίθα, 1995, φπσο αλαθέξεη ν 

Πνηακηάλνο, 1995). 

Αλαθνξηθά κε ην ζηξεο, ν φξνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο 

strictus (ζθηθηφο ή ζηελφο) θαη stringere (παζεηηθή κεηνρή) πνπ ζεκαίλεη 
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ζθίγγσ, θάλσ θάηη πην ζθηθηφ. Να ζεκεησζεί φηη ηνλ 15ν αηψλα κε ηνλ φξν 

ζηξεο (stress) πεξηγξαθφηαλ ν πφλνο θαη ηα πξνβιήκαηα.  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελέζηεξα γηα ηελ 

πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

επεξεαζηεί ε αλζξψπηλε πγεία (Σνχληαο, 2011). Δηδηθφηεξα, απφ ηνπο πξψηνπο 

κειεηεηέο ηεο έλλνηαο «ζηξεο» είλαη ν Selye (1976), ν νπνίνο εζηίαζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ςπρνινγηθφ θαη θπζηνινγηθφ ζηξεο. χκθσλα κε ην Selye, 

ην άηνκν αληηδξά θπζηνινγηθά-ζσκαηηθά ζε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα θαη 

ππνζέηεη πσο  έξρεηαη αληηκέησπν κε θάπνηα απεηιή. 

Ο Selye (1993) πεξηέγξαςε ηξία ζηάδηα, απφ ηα νπνία πεξλά ην άηνκν, φηαλ 

βηψλεη έλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο, κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ζε δψα. Ολφκαζε 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα «Γεληθφ Πξνζαξκνζηηθφ χλδξνκν» (General 

adaptation syndrome-GAS) θαη είλαη ηα αθφινπζα : 

Αληίδξαζε ζπλαγεξκνύ (alarm): ην ζηάδην απηφ φινη νη κεραληζκνί 

θηλνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, φπσο ε αχμεζε ηνπ παικνχ ή αθφκα 

θαη ηεο πίεζεο. 

Γεύηεξε θάζε ηεο Αληίζηαζεο (resistance): ην ζηάδην απηφ ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα επηηχρεη κηα ηζνξξνπία. Αλ νη κεραληζκνί 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο δελ αληαπνθξίλνληαη, ηφηε ην άηνκν νδεγείηαη ζηελ 

εμάληιεζε. 

Σξίηε θάζε ηεο εμάληιεζεο (exhaustion): ηελ πεξίπησζε απηή ε ηθαλφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ λα αληηζηέθεηαη ζην ζηξεο εμαληιείηαη, θαζψο ηα ζπκπηψκαηα 

ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ εκθαλίδνληαη μαλά θαη ε αληίζηαζε δελ είλαη πιένλ 

δπλαηή. 

To ζηξεο κπνξεί λα νξηζηεί πνιιαπιά σο εξέζηζκα,  σο απάληεζε θαη σο 

ζπλαιιαγή (Lazarus & Folkman, 1984). ηελ πξψηε πεξίπησζε απνηειεί κηα 

πεγή ζηξεο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί αλεζπρία ή έληαζε. Δίλαη 

πηζαλή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζε, αλ ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο 

απνδπλακψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηζηαζεί ή λα ηνλ αληηκεησπίζεη. 

Χο απάληεζε, ην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε φ, ηη ζπκβαίλεη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν ζηα 

άηνκα πνπ ην βηψλνπλ. Όζνλ αθνξά ην ζηξεο, πνπ νξίδεηαη σο ζπλαιιαθηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο, εζηηάδεη ζην πψο ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε.  
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Σν κνληέιν απηφ επηθεληξψλεηαη ζηηο ζθέςεηο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή αηνκηθή απφθξηζε ζην ζηξεο, πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή 

(McKenzie, 2009. VanDick & Wagner, 2001). Δπηπξφζζεηα, νη Lazarus θαη 

Folkman (1984) αλαθέξνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηξεο  σο  ηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ζην άηνκν πνπ βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλα δπλεηηθά απεηιεηηθφ 

γεγνλφο ζπκβαίλεη κηα αλαθιαζηηθή, γλσζηηθή πξάμε εμηζνξξφπεζεο, φπνπ 

ζηαζκίδνληαη νη αληηιακβαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ γεγνλφηνο απέλαληη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπεμέιζεη ζε απηέο. Σα γεγνλφηα απηά πξνθαινχλ 

ηελ αληίδξαζε ηνπ ζηξεο, ζεσξνχληαη δπλεηηθέο απεηιέο θαη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζεηξά απφ  θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο πνπ ακθηζβεηνχλ ζνβαξά 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Αλ νη απαηηήζεηο ζεσξνχληαη ππέξηεξεο ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ αηφκνπ, ηφηε πξνθαιείηαη ε αληίδξαζε ηνπ ζηξεο. 

Ο Gaziel (1993) εζηηάδεη ζηνλ εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα ηνπ ζηξεο, θαζψο 

ηνλίδεη πσο  επηδξά δηαθνξεηηθά ζε θάζε άηνκν, αιιά δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εληφο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ, ελδναηνκηθά (Fimian, 1982). 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε ηνπ 

Roxas (2009), φηη ην ζηξεο νξίδεηαη σο κηα δηεξγαζία ςπρνινγηθήο 

δπζαλαζρέηεζεο ή έληαζεο πνπ βηψλεη ην άηνκν εμαηηίαο ησλ ππεξβνιηθψλ 

απαηηήζεσλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο ν νξγαληζκφο αληηδξά, γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Σν ζηξεο απνηειεί βαζηθή αηηία πνιιψλ 

αζζελεηψλ φπσο, θαξδηνπάζεηεο, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, θαη δηαηαξαρέο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Kyriacou θαη Harriman (1993), 

ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο κπνξεί λα νξηζηεί σο βίσκα αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ζπκφο, αγσλία, θφβνο, θαηάζιηςε θαη απνγνήηεπζε. 

Πξφθεηηαη γηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα σο απφξξνηα θάπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ (Κάληαο, 

2009). 

Δίλαη θαλεξφ φηη δελ είλαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ (anxiety) θαη 

(stress) (Παξάζρνπ, 2012).  ε ζρεηηθέο έξεπλεο ν φξνο «άγρνο» (anxiety) δελ  

εληνπίδεηαη ζρεδφλ θαζφινπ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζηελ 

βηβιηνγξαθία πηνζεηνχλ ηνλ φξν ζηξεο (stress). 
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Γελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη ην ζηξεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο καο, ην νπνίν πιήηηεη κηα ζεκαληηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (occupational stress), φπνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαηάρζεθε ζηα πην 

ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα κε ηε ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Johnson, 

Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005).  

χκθσλα κε ηνπο Cooper & Eaker (1988), ζηα πην ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα 

θαηαηάζζνληαη ηα επαγγέικαηα πγείαο (γηαηξνί, λνζνθφκνη, ρεηξνπξγνί) θαη 

κεηέπεηηα ηα επαγγέικαηα, ηα νπνία παξέρνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

(εθπαηδεπηηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη ). 

Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν Κάληαο (1995) αλαθέξνληαο φηη «νξηζκέλα 

επαγγέικαηα είλαη εθ θχζεσο πεξηζζφηεξν αγρνγφλα απφ θάπνηα άιια 

επαγγέικαηα. Κπξίσο απηά πνπ ζπλεπάγνληαη ζρέζεηο κε αλζξψπνπο, απαηηνχλ 

ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη δπλαηφλ 

λα έρνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή άιινπ είδνπο ζπλέπεηεο. 

πγθαηαιέγνληαη δειαδή, ηα θαιιηηερληθά, ηα επαγγέικαηα δηνίθεζεο θαη 

εκπνξίνπ, παξαγσγήο θαη θαηαζθεπψλ, ηα επαγγέικαηα πγείαο θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ» (ζ.103). 

Οη Leiter θαη Maslach (2008) αλαθέξνπλ: «ην επαγγεικαηηθό ζηξεο έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο έλαο  ζεκαληηθόο εξγαζηαθόο θίλδπλνο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

επηθέξεη πξνβιήκαηα ηόζν ζηελ πγεία όζν θαη ζηελ επίδνζε ζηελ εξγαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δειώλνπλ όηη ε εζσηεξηθή εκπεηξία ηνπ ζηξεο πνπ έρεη ν 

εξγαδόκελνο παίδεη δηακεζνιαβεηηθό ξόιν αλάκεζα ζηελ επίδξαζε ησλ 

εμσηεξηθώλ απαηηήζεσλ ηεο δνπιεηάο (παξάγνληεο ζηξεο) θαη ηα ζρεηηδόκελα κε 

ηελ εξγαζία απνηειέζκαηα (όπσο νη απνπζίεο ή νη αζζέλεηεο)» (ζ.23). 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ν φξνο «ζηξεο εθπαηδεπηηθψλ» (teacher 

stress) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Kyriacou θαη Sutcliffe 

(Kyriacou, 2001), θαζψο ζήκεξα απνηειεί ηνλ πην ζπρλφ θαη ρξεζηκνπνηεκέλν 

φξν. Ο Kyriacou (2001) αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ φηη ην  κνληέιν ζρεηηθά  κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζηξεο ην αληηκεησπίδεη απφ ηελ νπηηθή κηαο αξλεηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πσο νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ απεηιή  ηφζν γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε (self-esteem) φζν θαη ηελ ζσκαηηθή επεμία (well-being) ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a, Kyriacou, 2001). Σέινο, απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξά δηαθνξεηηθά 

ζηνλ θαζέλα, θαζψο δηαθέξεη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ  βηψλεη ην 

άηνκν (Fimian ,1982; Fimian & Santora, 1982). 

 

1.2 Πεγέο Δξγαζηαθνύ ηξεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Mε ηελ έλλνηα απηή ελλννχληαη αληηθεηκεληθά πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή γεγνλφηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εξεζίζκαηα ςπρνινγηθνχ ή 

ζσκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έληαζε ζην άηνκν 

(Antoniou, Polychroni & Walters, 2000). Να ζεκεησζεί φηη νη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο επηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηνλ άλζξσπν, δηφηη κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

ηδηαίηεξα ζνβαξνί  θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ λα επηδξάζεη αξλεηηθά, ή θαη 

ηφζν κεδακηλνί, πνπ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηνη ζην άηνκν 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2010). χκθσλα κε ηνπο Kyriacou θαη Pratt (1985), νη 

εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλεο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ ρακειά 

επίπεδα ζηξεο (Okebukola et .al.,1989. Payne et al.,1987), κηαο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην πξφβιεκα (Gaziel, 

1993). Σα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηνπο παξάγνληεο 

ηνπ ζηξεο, αθνχ ην θάζε άηνκν αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά κηα θαηάζηαζε 

αλάινγα κε ηελ γλσζηηθή εθηίκεζε πνπ θέξεη. Αξθεηνί εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ 

φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (ππνζηήξημε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ζεηηθέο 

ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο) νδεγνχλ κηα κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην ζηξεο, ζηεξηδφκελνη ζηελ εξκελεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ή 

δπζαξέζθεηαο θαη ηεο ηάζεο γηα εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο (Kyriacou & 

Sutclife, 1979). 

ην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε  

ζχκθσλα κε ηνπο Antoniou, Polychroni, θαη Vlachakis (2006,) φηη δειαδή νη 

πεγέο ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φπσο  πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, θφξηνο εξγαζίαο, αζάθεηα θαη 

ζχγθξνπζε ξφινπ, β) παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ αηνκηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζην ζηξεο θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ  
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ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία  γ) ζηνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη  

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, φπσο ε 

αλεπαξθήο εθπαίδεπζε, ε πεξηνξηζκέλε θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε, ην θησρφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ν κε ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο, νη ζπλερείο αιιαγέο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε κε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. χκθσλα κε ηνπο Kyriacou θαη Sutclife (1978), νη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε δπλεηηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο. Οη 

δπλεηηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ρσξίδνληαη ζε θπζηθνχο (γηα παξάδεηγκα, 

κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζηηο ηάμεηο) θαη ζε ςπρνινγηθνχο (γηα παξάδεηγκα, 

ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο) θαη απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί 

απφ ην άηνκν, ελψ ιεηηνπξγνχλ σο «απεηιή» γηα ηελ απηνεθηίκεζε, αιιά θαη 

γηα ηελ επεκεξία ηνπο.  

Πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη πσο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζε νξηζκέλεο απαηηήζεηο, κε απνηέιεζκα ε απνηπρία πνπ ζα βηψζεη λα έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην, αθφκα θαη νη απαηηήζεηο πξνο ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αλψηεξεο ηάμεο αλάγθεο ηνπ 

(Beehr, Walsh & Taber, 1976). Δπνκέλσο, νη δπλεηηθνί ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξαγκαηηθνχο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο. ηελ έξεπλα ησλ Antoniou θαη ζπλ (2006) νη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο  Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε θαη είλαη δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηνχλ, φπσο «ηάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ», «ηα 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ», «ε ρακειή επίδνζε», θαζψο θαη  ε 

«έιιεηςε θηλήηξσλ», « ε έιιεηςε πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ»,  «ε απνπζία 

εθπαηδεπηηθήο θηλεηνπνίεζεο». ε πην πξφζθαηε έξεπλα ε Υαξαιάκπνπο 

(2012) αλαθέξεη φηη νη πην βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ ζηξεο ζην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε θαη ε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη κε επαξθείο κεληαίεο απνιαβέο, θαζψο 

επίζεο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ελδηαθεξφλησλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Πνιινί εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηελ εχξεζε ησλ  θπξηφηεξσλ πεγψλ ζηξεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπο  Kyriacou θαη Sutclife (1977), νη νπνίνη 

κέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ πινπνίεζαλ, έδεημαλ φηη νη θπξηφηεξεο πεγέο 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ζρεηίδνληαλ κε: 
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Σνλ αλεπαξθή κηζζφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σελ γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Σα θαζήθνληα επνπηείαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

Σελ  ειιηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Σα κεησκέλα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε  

Σηο θαθέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο 

Σελ ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηνο 

Σελ απεηζαξρία ησλ καζεηψλ θαη ζηελ γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

Σελ αλαπιήξσζε καζήκαηνο ιφγσ απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ 

Σε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απφ άιια άηνκα 

Σνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

Σελ ππεξθφξησζε απφ κε δηδαθηηθά θαζήθνληα  

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978 b. Kyriacou, 2001). 

 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ, κε απνηέιεζκα ε 

ιίζηα ησλ  πεγψλ επαγγεικαηηθψλ  ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κεγαιψλεη  θαη 

λα πξνζηίζεληαη λένη παξάγνληεο, αλάινγα κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη. 
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1.3 Θεσξεηηθά Μνληέια ηνπ ηξεο 

 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο νθείιεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ αηφκνπ θαη θάλεη νξαηή 

ηελ εκθάληζή ηνπ, φηαλ νη απαηηήζεηο, πνπ νθείινληαη ζε παξάγνληεο εξγαζίαο, 

μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ή ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. Σν 

εξγαζηαθφ ζηξεο έρεη ππνθεηκεληθή κνξθή, θαζψο ηα ίδηα δεδνκέλα επεξεάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ην θάζε άηνκν, κηαο θαη ζε άιινπο απνηεινχλ πεγή ζηξεο θαη ζε 

άιινπο φρη. Πνιιέο θνξέο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο (Kourouklis, 2009). Πνιινί εξεπλεηέο κειεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν θαη πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ κε πνηνλ ηξφπν θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο 

ην ζηξεο ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζηελ πίεζε (Kokkinos & Davazoglou, 2009). Σν 

ζηξεο κε ηελ κνξθή ηεο πίεζεο απνηειεί ην κνληέιν, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, φπσο α) νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο,  νη 

νπνίνη εληνπίδνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (ζφξπβνο, 

εξγαζηαθφο θφξηνο, δηαπξνζσπηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα,  έιιεηςε 

πφξσλ), β) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ηχπνο 

ζπκπεξηθνξάο), γ) ε πίεζε, ε νπνία κεηξάηαη κε φξνπο είηε θπζηνινγηθήο είηε 

ςπρνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο (γηα παξάδεηγκα θαηάζιηςε, εθίδξσζε) είηε  κε 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη ην θάπληζκα θαη νη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο (Guglielmi & Tatrow, 1998). 

Σα ζεκαληηθφηεξα κνληέια άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1970. Έλα απφ απηά, ην  «Οξγαλσηηθφ κνληέιν ηξεο» απφ ηνπο Caplan, 

Cobb, French, Harrison, θαη Pinneau εζηηάδεη ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο 

θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ  (1975 ζην Αλησλίνπ, 2006, ζ. 73). Σν 

κνληέιν απηφ έρεη γίλεη γλσζηφ σο κνληέιν «Δλαξκφληζεο Αηφκνπ-

Πεξηβάιινληνο» (French & Caplan, 1972 ζην Spielberger & Reheiser, 2007, ζ. 

132-133). Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ηξνπνπνηνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην ζηξεο  

πνπ βηψλεη ην άηνκν  θαη ζηελ πίεζε πνπ αηζζάλεηαη (Γηαλλαθίδνπ, 2014, ζ. 

13). 
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Tν ζεσξεηηθφ  κνληέιν «Απαηηήζεσλ-Διέγρνπ-Κνηλσληθήο ηήξημεο» 

δηακνξθψζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ηνλ θαλδηλαβφ εξεπλεηή 

Karasek (1979 ζην Πνκάθε & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2001, ζ. 265). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν, α) ηελ ίδηα εξγαζία ηνπ αηφκνπ, β) ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα θαζνξίδεη ηνπο παξάγνληεο ηεο εξγαζίαο, λα ζέηεη δειαδή ηα 

θαηάιιεια πεξηζψξηα ειέγρνπ θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο 

(Πνκάθε & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2001, ζ. 265). 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ  παξαπάλσ παξαγφλησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

άηνκν,  θαζψο ε χπαξμε ελφο κφλν απφ ηνπο ηξεηο  παξάγνληεο δελ είλαη 

αξθεηή, γηα λα πξνθαιέζεη ζηξεο (Πνκάθε & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2001, ζ. 266).  

Σν κνληέιν ησλ Bakker θαη Demerouti (2007) έξρεηαη λα επεθηείλεη ηα 

παξαπάλσ κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ. ε απηφ ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη 

πνιινί δηαθνξεηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα ακβιχλνπλ ηελ  κε επηζπκεηή επηξξνή 

ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη φρη κφλν ηελ απηνλνκία, θαζψο νη εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο θαη νη πφξνη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη εμαξηψληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο. Σν κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ αξγφηεξα  νη 

Lazarus θαη Folkman (1984 ζην Spielberger & Reheiser, 2007, ζ.136) ήηαλ ην 

κνληέιν ηεο «πλαιιαθηηθήο δηαδηθαζίαο», ην νπνίν πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ην 

ςπρνινγηθφ ζηξεο πνπ βηψλεη ην άηνκν, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. ην 

κνληέιν απηφ ν Lazarus (1991 ζην Spielberger & Reheiser, 2007, ζ. 136) 

αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πεγψλ ηνπ ζηξεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ έλαο παξάγνληαο 

ζηξεο αμηνινγείηαη γλσζηαθά σο απεηιεηηθφο. Αδηακθηζβήηεηα, ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζσκαηηθέο, 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο ή νξγαλσηηθέο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηνο θαη 

ρξεηάδνληαη δηαξθή ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή πξνζπάζεηα ή θφζηνο. 

Χζηφζν, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο κπνξεί λα πηνζεηεζεί σο θαηάιιειν 

ην αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν (transactional) ησλ Lazarus θαη Folkman (1984), 

ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξλά ην 

άηνκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηέρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζε κηα δπλακηθή, ακνηβαία αληίζηξνθε ζρέζε. Ζ αξρή 
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ηνπ κνληέινπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κνληέινπ θαη ηεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη.  

 

 

1.4 πλέπεηεο ηνπ ζηξεο ζην πξνθίι ηνπ εηδηθνύ παηδαγσγνύ 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζηξεο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

αθνχ κπνξεί λα επηθέξεη κεησκέλε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία, κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε απφδνζε  ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζην 

ζρνιείν θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Αδηακθηζβήηεηα, ην ζηξεο επεξεάδεη  

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο γνλείο, ηνπο θίινπο θαη ηε δηνίθεζε (Kyriacou & Pratt, 1985 

ν.α. McKenzie, 2009). Οη Kaiser θαη Polozynski (1982) δειψλνπλ φηη νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί πνπ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζηξεο δελ κπνξνχλ κε επθνιία λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ ηάμε ηνπο, ζπλήζσο θαζίζηαληαη σο κε δεκηνπξγηθά άηνκα 

θαη είλαη αλεπηηπρείο ζηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζηξεο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ δηδαζθαιία 

(Kyriacou, 1987).  Να επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δνθηκάδνληαη απφ ηνλ παξάγνληα ηνπ ζηξεο παξνπζηάδνπλ 

ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη πςειά επίπεδα 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, θαζψο ην απνθνξχθσκα ηεο εθδήισζεο ηνπ ζηξεο 

απνηειεί ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία (Μπαξκνχηε θαη 

ζπλ., 2009). 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο επεξεάδνπλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο : 

Φπρνινγηθά ζπκπηώκαηα: πρλά παξνπζηάδνληαη έληνλα ηα παξαθάησ 

ζπκπηψκαηα πνπ πιήηηνπλ ζήκεξα ηνλ ηφζν ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ηνλ 

εηδηθφ παηδαγσγφ, φπσο αδπλακία ζπγθέληξσζεο, αζζελήο κλήκε, έληαζε, 

αλία, ζχγρπζε, θαηάζιηςε, κεησκέλν αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο, αγσλία θαη 

ερζξφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. 

σκαηηθά ζπκπηώκαηα: Όπσο  αλαθέξεη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (2002) θαη ν Θειεξίηεο (2002), ηα 
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ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο επεξεάδνπλ θαη ζσκαηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο νη 

πνλνθέθαινη, πφλνη ζην ζηήζνο, πηαζκέλνο απρέλαο, αξηεξηαθή πίεζε, 

εθίδξσζε, έθθξηζε ελδνξθηλψλ θαη θνξηηδφλεο, έθθξηζε αδξελαιίλεο θαη 

λνξαδξελαιίλεο. 

πκπεξηθνξηθά ζπκπηώκαηα: ην άηνκν πνπ θαηέρεηαη απφ άγρνο ζπρλά 

πξνθαιείηαη κεησκέλε ηθαλνπνίεζε, έληνλεο δηαηαξαρέο χπλνπ, έληνλν 

θάπληζκα, θαηάρξεζε νπζηψλ, κεησκέλε ελεξγεηηθφηεηα, κεηάζεζε επζπλψλ, 

ρακειή απφδνζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, απνπζία ή αθφκα θαη παξαίηεζε απφ 

ηελ εξγαζία (Καξαδήκαο, 2004 ζην Καηζηνχια, 2014, ζ. 9 / Εαβιαλφο, 2002, ζ. 

142 / Fontana, 1993, ζ. 20-34 ζην Μαξνχδαο, 2012).  

Οξγαληθά ζπκπηώκαηα: Όηαλ ην άηνκν ράζεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ φξηα,  ηφηε ην ζηξεο ην θαηαβάιεη θαη ζπρλά παξνπζηάδεη 

αιιεξγία, άζζκα, θφβν, ππξεηφ, επηιεςία, θαξδηαθά λνζήκαηα, ρνιεζηεξφιε, 

βξνγρηθά, ζπξενεηδή, έιθνο, δαιάδεο, δπζπεςία, κειαγρνιία, απψιεηα ή 

εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο, λεχξα, ηάζε απηνθηνλίαο, έθδεκα (Εαβιαλφο, 2002, ζ. 

142). 

Σέινο, ην επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν, θαζψο επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο, αιιά θαη ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα απηφ απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη ηήξεζε 

επαίζζεηψλ ηζνξξνπηψλ ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν (Μαξνχδαο, 2012). 
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 1.5 Μέηξεζε ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Kyriacou (2001), ε πην γλσζηή κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ 

ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα απην-αλαθνξάο. Τπάξρνπλ 

ινηπφλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ έλα κνλνδηάζηαην κνληέιν 

ππνινγηζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

βαζκνινγήζνπλ ην ζπλνιηθφ ζηξεο ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα πνπ εθηείλεηαη 

απφ ην «κεδεληθά ζηξεζνγφλν» κέρξη ην «ππεξβνιηθά ζηξεζνγφλν». 

Υξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθα Likert, θαζψο ζε έξεπλα ηνπο νη Kyriacou θαη 

Sutcliffe (1978b) εθάξκνζαλ απηφ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη έζεζαλ ηελ 

εξψηεζε «πφζν ζηξεζνγφλν ζεσξείηαη ην επάγγεικα ζαο σο εθπαηδεπηηθνί». Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

κηα ιίζηα απφ παξάγνληεο· πξφθεηηαη γηα ην teacher-event stress inventory θαη 

ζηεξίδεηαη ζην άζξνηζκα ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ην βαζκφ πνπ απηνί νη παξάγνληεο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηξεο  (Kyriacou & Pratt, 1985 ζην Υαξαιάκπνπο, 

2012, ζ.). 

Να ζεκεησζεί φηη αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο έξεπλεο 

ηνπο εξσηεκαηνιφγηα πγείαο, αιιά θαη ζπκπεξηθνξηθνχο δείθηεο ηνπ ζηξεο 

(φπσο είλαη ε απνπζία απφ ηελ δνπιεία) θαη θπζηνινγηθνχο δείθηεο (φπσο ηα 

επίπεδα ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ζηηο ψξεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ). Πέξα 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ νη ζπλεληεχμεηο, φπσο θαη νη κειέηεο πεξίπησζεο (Kyriacou ,2001). 

Δξεπλεηηθφ πεδίν αξθεηψλ κειεηεηψλ κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

κειεηεζεί εθηελέζηεξα ε έλλνηα ηνπ ζηξεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα θαη θαηά πφζν απηφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Μνχδνπξα (2005) θαη κε βάζε ηα λέα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθαλ 

εθ λένπ θαη άιια ζηνηρεία-παξάγνληεο, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ θαη άιιεο 

πεγέο πνπ πξνθαινχλ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Υαξαιάκπνπο, 2012). 
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1.6 Αληηκεηώπηζε ηνπ ηξεο 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ηαμηλνκήζεηο ησλ 

κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Kyriacou, 2001) ζηηο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

δξάζεο θαη ηηο παξεγνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. ηελ πξψηε θαηεγνξία ε εθαξκνγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ κπνξεί λα εμαιείςεη ηε αηηία πνπ πξνθαιεί ην ζηξεο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί α) κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ  πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζηξεο θαη ηελ αλάινγε πξνεηνηκαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα επηηχρεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, αιιά  β) θαη κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη ην άηνκν. Όζνλ αθνξά ηηο 

παξεγνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθνχθηζε ηνπ αηφκνπ  ζε 

ςπρηθφ, ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα απνβάιιεη 

ηελ έληαζε πνπ ληψζεη ζε εξγαζηαθφ επίπεδν. 

  Ζ κειέηε ησλ Lanre, Olaitan θαη ζπλ. (2010) έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

βηψλνπλ έληνλα ηελ ζσκαηηθή θφπσζε κε ζπκπηψκαηα, φπσο θαξδηαθά 

λνζήκαηα, δηαβήηε θαη θεθαιαιγίεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ  θαηαζηάζεσλ αλαγθαία ζεσξείηαη ε βειηίσζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ αλέζεσλ πνπ ζα  

απνθνξηίδνπλ ηφζν ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπο ίδηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ  

πνηνηηθφ ρξφλν γηα ηνπο ίδηνπο, κε ζηφρν λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο ζε 

πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Μέζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε, ηε 

κνπζηθή νη εθπαηδεπηηθνί  κπνξνχλ λα ραιαξψλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ην 

ζηξεο πνπ βηψλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Ζ αιιαγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κπνξεί λα εληάμεη δξαζηεξηφηεηεο ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, κε ζηφρν ηελ εθηφλσζε θαη ηελ 

απνθφξηηζε απφ ην ζηξεο. Παξάιιεια, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ζηνηρεηψδε ζέκαηα πγείαο ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην 

πξνζεθηηθνί κε ηελ επεμία ηνπο ηφζν ζην επάγγεικά ηνπο φζν θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή (Lanre, Olaitan et al., 2010). 



~ 25 ~ 
 

εκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Chan, Chen θαη Elaine 

(2010) ζε 1.710 εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ ηνπο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιηθφ πιαίζην, αιιά θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα εμαιείςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζηξεο απφ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δπηθεληξψζεθαλ ζε ηέζζεξηο εθαξκνζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  ν πξνζσπηθφο ρξφλνο γηα ραιάξσζε, ν δηάινγνο θαη ε 

ζπδήηεζε κε θίινπο, ε μεθνχξαζε- χπλνο , ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζηξεο θαηέρεη θαη ην θαηάιιειν ζρνιηθφ θιίκα, νη παξνρέο θαη νη πιηθνηερληθνί 

πφξνη, παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ βηψλνπλ έληνλεο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο, έρνπλ αλάγθε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε θπζηθή θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα είδνο 

αλνζίαο ζην άγρνο (Γηαιαλάθεο, 2012). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο κπνξεί λα 

βειηησζεί θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο. 

Γηα ηε κείσζε ηνπ ζηξεο κπνξεί λα παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ςπρνινγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Οη 

ςπρνιφγνη ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζηφρν λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαηξέςνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ζηξεο  κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελεξγεηηθή αληηκεηψπηζε (active coping stress techniques) θαη ηηο θάζεηο 

εξεκίαο/εμνηθείσζεο (habituation) κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα ζπδεηάεη θαη λα αλαιχεη κηα θαηάζηαζε πνπ ηνλ απαζρνιεί θαη λα 

δεκηνπξγεί ην αλάινγν πιάλν κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ (Bickerstaff, 2007). Ζ θαηάιιειε εθαξκνγή ηερληθψλ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο επηηπρνχο παξέκβαζεο, θαζψο εληζρχεη  ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Παξάιιεια, πξνζθέξεη επηπιένλ θίλεηξα θαη θηινδνμίεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο ρσξίο λα βηψλνπλ ην αίζζεκα ηνπ 

ζηξεο θαη ρσξίο λα δηαζέηνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε (Bickerstaff, 2007). Ζ 

απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, δηφηη  θαζνξίδεη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σέινο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

αζρνιεζνχκε εθηελψο κε ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα ηνπ ζηξεο. 

 

 

 

Κεθάιαην 2
Ο
: Απηνεθηίκεζε  

 

 

2.1 Απνζαθήληζε ηνπ όξνπ απηνεθηίκεζε 

 

Έλα κεγάιν πιήζνο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ  έρεη κειεηήζεη ηνλ ςπρνινγηθφ 

φξν ηεο απηνεθηίκεζεο (self- esteem) πξνθαιψληαο έληνλν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Σν έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εμεγείηαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθεί ε απηνεθηίκεζε  ζηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θηλήηξσλ, 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ( Campbell & Lavallee, 

2013). πρλά ζπγρέεηαη ν φξνο απηνεθηίκεζε κε ελαιιαθηηθνχο φξνπο, φπσο 

απηνεηθφλα, απηναληίιεςε, απηνζπλαίζζεκα, απηναμηνιφγεζε, φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ίδην θαηλφκελν ( Παπάλεο, 2011). Δλ 

ζπλερεία, ζα αλαθέξνπκε  ηνπο βαζηθνχο νξηζκνχο  θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ απηνεθηίκεζε, κε ζθνπφ λα ζπλζέζνπκε ην 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ. 

 Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ δηαρσξίδεηαη θπξίσο ζηηο ζπληζηψζεο ηεο 

απηναληίιεςεο ή ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ 

δηαηππψλεηαη σο «ε γεληθεπκέλε έθθξαζε ηεο ζθέςεο γηα ηνλ εαπηό σο ζύλνιν, 

γηα ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ ηνλ 

επεξεάδνπλ», ελψ ε  απηναληίιεςε είλαη  «ε απνηύπσζε ηεο αζαθνύο γλώκεο 
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πνπ δηαηεξεί ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ» (Φνπληνπιάθε, 2005, ζ. 20). Ζ 

απηναληίιεςε κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ηεο απηνεθηίκεζεο, θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ackerman (2018), ε απηναληίιεςε είλαη ε γλψζε γηα ηηο δηθέο 

καο ηάζεηο, ζθέςεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο, ρφκπη, δεμηφηεηεο θαη πεξηνρέο 

αδπλακίαο. Ζ απηνεθηίκεζε ή ε ζθαηξηθή απηναμία απνδίδεηαη σο «ε ζθαηξηθή 

άπνςε θάπνηνπ γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν» (Λνπξάθε & πγθνιιίηνπ, 2005, 

ζ.211) . Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Παπάλε (2011), ν φξνο απηνεθηίκεζε 

αλαθέξεηαη ζην πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, πξφθεηηαη γηα 

κηα αίζζεζε πνπ είλαη ζηαζεξή θαη δελ κεηαβάιιεηαη απφ εμσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, αλαθέξεηαη ζε κηα αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ην ίδην 

ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ  πεξηζζφηεξν παξά ζε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

(Baumeister, Campbell, Krueger, &Vohs, 2003). 

Ηδξπηήο ηεο ςπρνινγηθήο έλλνηαο  ήηαλ ν James (1963), ν νπνίνο δειψλεη 

φηη «ε αίζζεζε ηεο αμίαο καο ζηνλ θόζκν είλαη κηα αλαινγία αλάκεζα ζε απηό 

πνπ πηζηεύνπκε όηη είκαζηε θαη ζε απηά πνπ πξάηηνπκε. Είλαη ν ιόγνο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο πξνο ηηο δπλαηόηεηέο καο, έλα θιάζκα, όπνπ ν αξηζκεηήο είλαη 

νη πξνζπνηεηέο καο πξάμεηο θαη παξνλνκαζηήο νη επηηπρίεο καο» (James, 1963, 

ζ.296).  Απφ ηελ άιιε ν White (1963) αλαθέξεη φηη ε απηνεθηίκεζε «έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ εκπεηξία ηεο επηηπρίαο, θαη όηη δελ εμαξηάηαη από ηηο δξάζεηο ησλ 

άιισλ ή από ηηο πξνζθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά από ην πώο θάπνηνο ηηο 

εθκεηαιιεύεηαη ζηνλ κέγηζην βαζκό» (White, 1963, ζ.134). 

 Αμηνζεκείσηνο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ έδσζε ν Coopersmith (1967), ν 

νπνίνο ηνλίδεη φηη «ε απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηεο αμίαο 

ηνπ αηόκνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηηο ζηάζεηο πνπ αλαπηύζζεη απέλαληη ζηνλ 

εαπηό ηνπ. Ελ νιίγνηο, ε απηνεθηίκεζε είλαη κηα πξνζσπηθή πηζηνπνίεζε ηεο 

αμίαο πνπ εθθξάδεηαη κε ηηο ζηάζεηο γηα ηνλ εαπηό, κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία πνπ 

ην άηνκν κεηαβηβάδεη ζε άιινπο ιεθηηθά θαη κέζσ ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ 

επηινγώλ ηνπ» (Coopersmith, 1967, ζ.4-5). 

 

Καηά ηνλ Παπάλε (2011), ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία δηαθέξεη ζηνλ θαζέλα, θαζψο αληαλαθιά ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ. Δπνκέλσο, ζήκεξα δηαθξίλνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο ζε δχν 

κνξθέο, ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 
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απηνεθηίκεζεο αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ αηφκνπ, σο αληίδξαζε ζε 

εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη, κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί, 

επεξεάδεη ηηο απηναμηνινγήζεηο θαη ην αίζζεκα ηεο αμίαο (Cvenecketal., 2017). 

εκαληηθή πξνυπφζεζή ηεο είλαη ε  ζεηηθή ελίζρπζε, αιιά ε αλάπηπμή ηεο 

επεξεάδεηαη απφ αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη απφ ηε κε απνδνρή ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο (Παπάλεο, 2011). 

 Αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή θχζε ηεο απηνεθηίκεζεο, νη εκπεηξίεο πνπ 

ιακβάλεη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ αμηνινγνχληαη ζηελ αξρή γλσζηηθά, 

ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πξνθαιεί ηα αλάινγα 

ζπλαηζζήκαηα. Άξα, αλ θάπνην άηνκν έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη δεκνθηιέο, 

επθπέο ή ειθπζηηθφ, ηφηε δηαζέηεη πςειή απηνεθηίκεζε, αλ φκσο ηα ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ ζην αληίζεην, ηφηε ε απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ 

είλαη ρακειή (Cvenecketal., 2017). Eπηπξφζζεηα,  πέξα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ππάξρεη θαη άιιε κηα κνξθή, ε 

πεξηζηαζηαθή απηνεθηίκεζε, ε νπνία «εληζρύεηαη ή απνδπλακώλεηαη από 

ζπγθπξηαθά γεγνλόηα, όπσο κηα πξναγσγή ή ζύλαςε ελόο λένπ δεζκνύ» 

(Παπάλεο, 2011, ζ.27). 

 Οινθιεξψλνληαο, ε απηνεθηίκεζε θαηέρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νληφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο δηακνξθψλεηαη θπξίσο κέζα 

ζην ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ απηνεθηίκεζε 

αθφκα κπνξεί λα επεξεάζεη πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο ( 

ςπρηθή πγεία, επαγγεικαηηθή εμέιημε, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο /θνηλσληθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ). Δίλαη νξαηφ ην γεγνλφο πσο ην άηνκν πνπ δηαθαηέρεηαη απφ 

πςειή απηνεθηίκεζε ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ θαη άμην, θαζψο ληψζεη ην 

αίζζεκα ηεο πιεξφηεηαο, ηεο ςπρηθήο αληνρήο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο. ε 

αληίζεζε, δηαζέηνληαο ρακειή απηνεθηίκεζε ην άηνκν δηαθαηέρεηαη  έληνλα  

απφ ην αίζζεκα ηεο απαηζηνδνμίαο, ην έληνλν άγρνο, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ 

εζσζηξέθεηα (Καθαβνχιεο, 2008). 
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2.2 Θεσξεηηθέο   Πξνζεγγίζεηο  ηεο απηνεθηίκεζεο 

 

 

2. 2.1 Θεσξία ηνπ William James γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

Έλαο ζεκαληηθφο ηδξπηήο ηεο ςπρνινγίαο ηεο απηνεθηίκεζεο, ν William 

James (1980) ήηαλ απηφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ. Ο James 

αλέπηπμε ιεπηνκεξψο ην δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ ζε ππνθείκελν θαη αληηθείκελν 

θαη επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε ηεο «ζπλείδεζεο ηνπ εαπηνχ» θαη ηεο 

απηναληίιεςεο. Γηα ηνλ James ν «εαπηφο» έρεη δηπιή θχζε ηνλίδνληαο φηη 

απνηειείηαη απφ ην «Δγψ» θαη απφ ην «Δκέλα». Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα  

πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή έλλνηα κε δηηηή θχζε. Σν «Δγψ» είλαη ην 

ππνθείκελν πνπ παξαηεξεί, θαληάδεηαη, αηζζάλεηαη θαη έρεη έληνλε εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία. Με θάζε ηξφπν βνεζάεη ζηε γλψζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αλάγεηαη 

ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο. ρεηηθά κε ην «Δκέλα», είλαη αληηθείκελν ηεο 

εκπεηξίαο θαη ζπλίζηαηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ, πιηθφ, πλεπκαηηθφ εαπηφ 

απνηειψληαο αληηθείκελν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο (Lawrence, Oliver, 2000). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνλ James ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο επηζπκίεο θαη θηινδνμίεο ηνπ αηφκνπ, φπσο απφ ηηο επηηπρίεο ή ηηο 

απνηπρίεο ηνπ. Πξφηεηλε κάιηζηα θαη έλα καζεκαηηθφ ηχπν, φπνπ ε 

απηνεθηίκεζε ηζνχηαη κε ην πειίθν ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ/θηινδνμηψλ ηνπ αηφκνπ (απηνεθηίκεζε= επηηπρία/πξνζδνθίεο). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε απηνεθηίκεζε ελφο αλζξψπνπ κπνξεί λα απμεζεί, αλ 

ην άηνκν βνεζεζεί λα πεηχρεη ζηνπο ηνκείο πνπ είλαη πην ηθαλφ θαη αλ κεησζνχλ 

νη απνηπρίεο ηνπ (Βrealey, 2007). 

Οινθιεξψλνληαο, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε έλλνηα 

«πλεπκαηηθφο εαπηφο», ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο ςπρηθέο πξνδηαζέζεηο θαη 

εληνπίδεηαη ζηνλ άλζξσπν, γηαηί απφ ηελ θχζε ηνπ ην άηνκν είλαη έλα 

ζθεπηφκελν νλ. Δπνκέλσο, ν «πλεπκαηηθφο εαπηφο» πθίζηαηαη, επεηδή νη 

άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη αθεηέξνπ επεηδή κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ζθεπηφκελα φληα (Butler-Bowdon, 2007). 
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2.2.2  Θεσξία ηνπ Robert White γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

Ζ νπηηθή ηνπ Robert White (1963) έδσζε ζην ζέκα ηεο απηνεθηίκεζεο κηα 

ςπραλαιπηηθή δηάζηαζε. Ο White ππνζηήξηδε φηη ε έλλνηα απηή έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηελ εκπεηξία ηεο επηηπρίαο . Ζ άπνςε απηή δελ εμαξηάηαη απφ ηηο δξάζεηο 

άιισλ ή απφ ηηο πξνζθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά απφ ην πψο θάπνηνο ηηο 

εθκεηαιιεχεηαη ζην κέγηζην βαζκφ θαη ηηο αμηνπνηεί θαηάιιεια. Ο ίδηνο 

ζεψξεζε ηελ απηνεθηίκεζε εμειηθηηθή θαη ηε δηαρψξηζε ζε ηξεηο παξακέηξνπο: 

ηε βηνινγηθή, δειαδή  ηε θπζηθή αλαγθαηφηεηα, φπνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

άηνκν λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα επηβηψλεη, ηελ θηλεηηθφ-

γλσζηηθή πνπ εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηε λνεηηθή αλάπηπμε  θαη ππνρξεψλεη 

ην άηνκν λα επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζην άηνκν ζε κεγαιχηεξε ειηθία (Παπάλεο, 

2011).  

Οη  πξφσξεο επηηπρίεο ή απνηπρίεο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, επεηδή κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη φιν θαη πην ζθφπηκεο θαη έηζη ελζσκαηψλνληαη 

ζην γλσζηηθφ ζρήκα ηεο απηνεθηίκεζεο. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επηηπρία, δειαδή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, εγθαζηδξχνληαη ζηαδηαθά θαη 

αθνξνχλ πιένλ έλα επξχηεξν ζχλνιν λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ππαξμηαθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ εαπηφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην άηνκν ζα έρεη 

αλαπηχμεη πιήξσο έλα πιέγκα απηνεθηίκεζεο, ην νπνίν δελ ηνπ ραξίζηεθε, 

αιιά θαηαθηήζεθε χζηεξα απφ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε (Παπάλεο, 2011). 
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2.2.3 Θεσξία ηνπ Morris Rosenberg γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

 

Ο Morris Rosenberg (1965) θαζφξηζε ηελ απηνεθηίκεζε σο κηα έθθξαζε 

ηεο αμίαο παξά ηθαλφηεηαο θαη ζπληζηά ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο, ηελ εκπεηξία ή ηελ ζπκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα,  ν 

Rosenberg (1965) αλαθέξεη φηη «Η απηνεθηίκεζε είλαη κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν, δειαδή, ηνλ εαπηό.... Η πςειή 

απηνεθηίκεζε εθθξάδεη ην αίζζεκα όηη θάπνηνο «είλαη αξθεηά θαιόο». Τν άηνκν 

απιά αηζζάλεηαη όηη αμίδεη. Σέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ γηα απηό πνπ είλαη, αιιά δελ 

θαηέρεηαη από δένο ζεσξώληαο ηνλ, αιιά θαη νύηε πεξηκέλεη νη άιινη λα θάλνπλ 

ην ίδην. Δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ απαξαίηεηα αλώηεξν από ηνπο άιινπο» ζ. 30-

31. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ ε απηνεθηίκεζε απνηειεί έθθξαζε ηεο αμίαο 

ηνπ εαπηνχ θαη κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Δπνκέλσο, φηαλ ην 

άηνκν θαηέρεη πςειφ επίπεδν απηναληίιεςεο ζε θάπνην ηνκέα, ηφηε εληζρχεηαη 

θαη ε  απηνεθηίκεζε ηνπ, ελψ ε αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη κεγαιχηεξε 

φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο απηναληίιεςεο, ή κηθξφηεξε φζν 

ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη 

ε απηνεθηίκεζε εθθξάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ εαπηνχ θαη ε 

απηναληίιεςε κε ηελ ζεηξά ηεο ηε γλσζηηθή πηπρή. Άξα, είλαη αληηιεπηφ φηη 

ππάξρεη κηα αιιειέλδεηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο, θαζψο είλαη θαλεξφ 

φηη αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη (Goldenstein, 2008). 

 Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Rosenberg (1989) αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ κνξθσκάησλ, φπσο είλαη ε ζξεζθεία θαη ε 

θνηλσληθή ηάμε, ζηελ εμέιημε ηεο  έλλνηαο ηεο απηνεθηίκεζεο. Καζφξηζε 

δηάθνξα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ αηφκσλ, φπσο είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ν ζεζκφο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ην έζλνο θαη ε ζξεζθεία. Γηα ηνλ Rosenberg ε απηνεθηίκεζε 

ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην 

λεπξσηηθφ άγρνο, ηα ρακειά θίλεηξα, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε (ζ.56). 

Σέινο, ε απηνεθηίκεζε πξνέξρεηαη απφ κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη αζπκβαηφηεηεο. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην 
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ράζκα αλάκεζα ζηνλ «ηδαληθφ εαπηφ» (ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ειπίδεο, ηηο επηζπκίεο καο θαη ηα φλεηξα καο) θαη ζηνλ «πξαγκαηηθφ εαπηφ» 

(ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ην είδνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξαγκαηηθά 

είκαζηε) ηφζν πςειή είλαη ε απηνεθηίκεζε. Απηή ε εθδνρή ηεο έλλνηαο είλαη 

αξθεηά θνηλσληθή, αθνχ ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο 

επξχηεξεο αλάπηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο  (Παπάλεο, 2007). 

 

 

 2.2.4 Θεσξία ηνπ Stanley Coopersmith γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

 ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο ν Stanley Coopersmith 

(1967) ζηεξίρζεθε ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε. Ο ίδηνο πξνζπάζεζε λα 

αλαδείμεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ εληζρχνπλ ή ειαηηψλνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζε, ζηεξηδφκελνο ζηηο  παξαδνζηαθέο εκπεηξηθέο ςπρνινγηθέο 

κεζφδνπο. 

Ο Coopersmith (1967) δειψλεη φηη «Με ηελ απηνεθηίκεζε αλαθεξόκαζηε ζηελ 

ελδνπξνζσπηθή αμηνιόγεζε ελόο αλζξώπνπ, ε νπνία δηαηεξείηαη ζπλήζσο 

αλαιινίσηε θαη εθθξάδεη κηα πεπνίζεζε απνδνρήο ή απνδνθηκαζίαο. Είλαη κηα 

εζσηεξηθεπκέλε θξηηηθή γηα ην θαηά πόζν θάπνηνο ζεσξείηαη ηθαλόο, ζεκαληηθόο, 

επηηπρεκέλνο θαη άμηνο. Ελ νιίγνηο, ε απηνεθηίκεζε είλαη κηα πξνζσπηθή 

πηζηνπνίεζε ηεο αμίαο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηηο ζηάζεηο γηα ηνλ εαπηό. Είλαη κηα 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία, πνπ ην άηνκν κεηαβηβάδεη ζε άιινπο ιεθηηθά θαη κέζσ 

ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ» ζ.4 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Coopersmith, ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

αηφκσλ ζε κηθξή ειηθία ηελ θαζνξίδνπλ ην γνλετθφ θιίκα, ηα φξηα πνπ ηίζεληαη 

θαη ε αμηνπξεπήο κεηαρείξηζε, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ θαη νη κεραληζκνί 

εθκάζεζεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. πλεπψο, ηα παηδηά απφ 

κηθξή ειηθία αλαγλσξίδνπλ θαη καζαίλνπλ ηελ αμία ηνπο σο άλζξσπνη, επεηδή 

νη γνλείο κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο ην αίζζεκα ηεο αγάπεο θαη ηεο δεζηαζηάο. 

Παξάιιεια,  νη γνλείο απνηεινχλ  πξφηππα γηα ηα παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα 

ηα παηδηά λα παξαηεξνχλ πψο απηνί θέξνληαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

εζσηεξηθεχνληαο έηζη θαη πηνζεηψληαο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο (ίκνπ & 

Παπάλεο, 2007). 
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εκαληηθή είλαη ε δηάθξηζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζε άιια είδε πέξα 

απφ ηελ πςειή θαη ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αξρηθά 

πθίζηαηαη ε θαηλνκεληθή ή ακπληηθή απηναληίιεςε, φπνπ εληάζζνληαη φζνη 

θαηλνκεληθά έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνθέξνπλ 

απφ ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν άηνκν απηφ κπνξεί λα ληψζεη αζθαιέο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ππάξρεη φκσο ην ελδερφκελν λα αληηδξάζεη ερζξηθά ή επηζεηηθά, 

φηαλ αηζζαλζεί φηη απεηιείηαη ε αμία ηνπ.  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ηέηνησλ αηφκσλ: ε θαηλνκεληθή απηνεθηίκεζε 

ηχπνο I, φπνπ ηα άηνκα έρνπλ ζεηηθή αίζζεζε αμίαο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έιιεηςε ηθαλνηήησλ. Σα άηνκα απηά δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο 

ζηγνπξηάο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο. ε θάζε πεξίπησζε ην άηνκν κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ αμία 

ηνπ, ρσξίο φκσο ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλφηεηαο είλαη επηξξεπέο ζην λα γίλεη 

επάισην ζε θαηαζηάζεηο δνθηκαζίαο. πρλά κπνξεί λα κελ απνδίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη λα δηθαηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ γη’ απηφ 

ή λα θαηεγνξεί άιια άηνκα (Παπάλεο , 2011). 

ηε  θαηλνκεληθή απηνεθηίκεζε ηχπνπ II ην άηνκν δηαζέηεη πνιιέο 

ηθαλφηεηεο, αιιά ε αίζζεζε ηεο αμίαο είλαη ρακειή. ηελ πεξίπησζε απηή 

θαίλεηαη λα αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε αζρνιίεο, δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηφρνπο, αθφκα θαη ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εξγαζία θαη ηελ 

θαξηέξα ή νηηδήπνηε άιιν, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζρνιείηαη κε ηα αηζζήκαηα 

ακθηβνιίαο θαη άγρνπο πνπ ηνλ θπξηεχνπλ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

ρακειή ηνπ απηνεθηίκεζε. Να αλαθεξζεί φκσο, φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν, αλ 

ην άηνκν ληψζεη φηη απεηινχληαη ηα θεθηεκέλα ηνπ κπνξεί, λα βγάιεη 

ερζξηθφηεηα θαη έληνλε επηζεηηθφηεηα. Κάπνηεο θνξέο ην άηνκν έρεη εκκνλέο κε 

ην λα αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ ζε θάζε πεξίζηαζε κέζσ ηεο ππεξβνιηθήο 

δνπιεηάο ή κε ην λα πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηνπο γχξσ ηνπ κε θάζε ηξφπν. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιιέο θνξέο  αθφκα θαη κε ηελ ιεθηηθή βία, ψζηε 

λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο (Παπάλεο, 2007). 

Μηα θαηεγνξία είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ κέζε απηνεθηίκεζε θαη 

ζε απηήλ εληάζζεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηφζν 

ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ φζν θαη ε επίδνζε ηνπο είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή. Σα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο καρεηηθά, ηθαλά λα ζέηνπλ 
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ζηφρνπο θαη αξθεηά επηθνηλσληαθά ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γλψκε ησλ άιισλ. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο είλαη θαιή αλεμάξηεηα αλ 

κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα βηψλνπλ αηζζήκαηα άγρνπο ή αλαζθάιεηαο (Παπάλεο , 

2007).  

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ηεο κέηξηαο πξνο ρακειήο απηνεθηίκεζεο 

αλήθνπλ άηνκα επάισηα κε κέηξηα πξνο ρακειά επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη 

αηζζήκαηνο αμίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη φηη ηα 

άηνκα απηά δελ είλαη αηζηφδνμα, θπξηαξρνχληαη απφ ην άγρνο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο, θαζψο δίλνπλ έκθαζε ζηηο αδπλακίεο θαη φρη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

(Παπάλεο, 2011). 

 

 

2.2.5 Θεσξία ηνπ Nathaniel Branden γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

 

εκαληηθή ζπκβνιή ζην ρψξν ηεο απηνεθηίκεζεο είρε ε ζεσξία ηνπ 

Nathaniel Branden (1969), ν νπνίνο ηφληζε φηη ε απηνεθηίκεζε απνηειείηαη απφ 

δχν ζπλδεδεκέλεο πηπρέο, ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο αμίαο. Ο Branden επηζήκαλε φηη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο 

πνπ απνηεινχλ ζπληζηψζεο ηεο απηνεθηίκεζεο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, 

απνηειεί κία βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ έιιεηςε φκσο απηνεθηίκεζεο δχλαηαη λα επηθέξεη 

ζην άηνκν κία παξαίζζεζε απηνεθηίκεζεο, κία ςπρνινγηθή απάηε, πνπ ηελ 

νλνκαηίδεη «ςεπδναπηνεθηίκεζε». Aμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Brandenην (1994) 

δεκνζηεχεη ην ζχγγξακκα ηνπ κε ηίηιν «Οη έμη ππιψλεο ηεο απηνεθηίκεζεο» θαη 

επηγξακκαηηθά νη ππιψλεο απηνί είλαη: ε εμάζθεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο, ε 

εμάζθεζε ηεο απηναπνδνρήο, ε εμάζθεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο, ε εμάζθεζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο, ε εμάζθεζε ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη ε εμάζθεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο (Παπάλεο, 2011). 
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2.2.6 Θεσξία ηνπ Maslow- Η ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ 

Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Maslow ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ην 

άηνκν ζεσξείηαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νπνίνπ δελ κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε, απνκνλψλνληαο ηα απφ ηα ππφινηπα. 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππάξρεη έλα βαζηθφ έλζηηθην πνπ 

σζεί ην άηνκν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο Maslow επηθεληξψζεθε θαη 

πεξηέγξαςε δχν είδε αλαγθψλ εθηίκεζεο, ηελ αλάγθε γηα ζεβαζκφ απφ ηνπο 

άιινπο θαη ηελ αλάγθε γηα απηνζεβαζκφ. ηε πξνζέγγηζε ηνπ Maslow ε 

απηνεθηίκεζε ζεκαίλεη ηθαλφηεηα, απηνπεπνίζεζε, καεζηξία, επίδνζε, 

αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία. ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ εθπιεξψζεη θαη  

δελ ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο απηέο αξρίδεη λα θπξηαξρεί κέζα ηνπ ην αίζζεκα 

ηεο θαησηεξφηεηαο θαη λα απνζαξξχλεηαη ε θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη 

(Εαθεηξίδεο, 2009). 

Ζ ππξακίδα ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ν Maslow 

απαξηίδεηαη απφ πέληε θαηεγνξίεο. ην πξψην επίπεδν ηεο ππξακίδαο 

πεξηιακβάλνληαη νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηε θπζηνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο. Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν 

επίπεδν πεξηιακβάλνληαη νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα επηβίσζε, πξνζηαζία, 

ζηαζεξφηεηα αζθάιεηα, αιιά θαη ην αίζζεκα φηη ην άηνκν αλήθεη θάπνπ. Σν 

ηξίην επίπεδν ηεο ππξακίδαο απνηειείηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα έρεη 

θίινπο, νηθνγέλεηα ή αθφκα θαη ε επηζπκία φηη αλήθεηο ζε κία επξχηεξε 

θνηλφηεηα. ην ηέηαξην επίπεδν ηεο ππξακίδαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάγθε γηα 

εθηίκεζε, θαζψο ν  Maslow ρψξηζε απηή ηελ θαηεγνξία ζε δχν, ζηε ρακειή 

θαη ζηελ πςειή εθηίκεζε. Ζ ρακειή έρεη λα θάλεη κε ηα άηνκα πνπ 

ζπλαλαζηξεθφκαζηε, κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ καο δείρλνπλ, ηελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε σο άηνκα. ρεηηθά κε ηελ 

πςειή θαηεγνξία αλαγθψλ εθηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη ε απηνεθηίκεζε, φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ε εκπηζηνζχλε, ε 

ηθαλφηεηα, ε αλεμαξηεζία θαη ε ειεπζεξία. Σν  πέκπην θαη ηειηθφ επίπεδν 

απνηειείηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα απηνπξαγκάησζε. Πξφθεηηαη 

γηα κηα θαηεγνξία, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο, γηαηί ζε απηήλ 

αλήθεη ε αίζζεζε φηη έρεηο θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεηο θάζε ζνπ άιιε επηζπκία, 
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λα έρεηο ηθαλνπνηήζεη θάζε θαηψηεξε αλάγθε ζνπ θαη λα αμηνπνηήζεηο φιεο ζνπ 

ηηο δπλαηφηεηεο (Ackerman, 2018). 

 χκθσλα κε ηνλ McLeod (2017), νη αλάγθεο ηνπ Maslow εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε εμσηεξηθά κέηξα εθηίκεζεο, φπσο είλαη ε αλάγθε γηα ζεβαζκφ, 

ε αλαγλψξηζε θαη  ε νινθιήξσζε, θαζψο ηφληζε φηη ε εθηίκεζε ησλ άιισλ 

ήηαλ πην ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ αλαγθψλ απφ 

ηελ απηνεθηίκεζε. Γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα επηηχρεη ηελ απηφ-αλαβάζκηζε, 

λα εμειηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί, πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε γηα εζσηεξηθφ 

ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε απφ ηα άιια άηνκα . 

Αλαιχνληαο ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο 

ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί ε ζεσξία ηνπ Coopersmith (1967), ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη κειεηά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ εληζρχνπλ ή ειαηηψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, 

θαζνξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε γνλεΐθή εκπινθή, ηα 

θαζνξηζκέλα φξηα θαη ε αμηνπξεπήο κεηαρείξηζε, ελψ παξάιιεια ηνλίδνληαη 

θαη νη κεραληζκνί εθκάζεζεο πνπ θαηέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δπνκέλσο, ε 

κεηαρείξηζε ησλ γνλέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κάζεζε πνπ δέρεηαη ην άηνκν 

δξα εληζρπηηθά ζηελ απνθφκηζε ακνηβψλ, κε απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηάδεηαη 

ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ, ηα άηνκα κε 

πςειή απηνεθηίκεζε θαηέρνπλ ελεξγφ ξφιν θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία, ελψ ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηνπ ζηξεο  θαη ηεο έληνλεο  αλαζθάιεηαο. 

πλεπψο, ε απηνεθηίκεζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα 

παξαθάησ, θαη θαζνξίδνπλ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ πξνζσπηθφηεηα. 
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2.3 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

 

Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί έλα ζπλαηζζεκαηηθφ θαηλφκελν, θαζψο 

αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ην άηνκν  αμηνινγεί, απνδέρεηαη θαη 

επηδνθηκάδεη ή απνδνθηκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ παξνχζα έλλνηα έρεη λα θάλεη κε 

ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ απνθηά ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ αληίιεςε πνπ έρεη  γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ (Παπάλεο, 2011). Ζ εμέιημε ηεο απηνεθηίκεζεο αθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ «εαπηνχ», θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ εαπηνχ κε ην πεξηβάιινλ (Baumeister, 2003). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

πξνθχπηεη φηη ε απηνεθηίκεζε απμάλεηαη απφ ηελ εθεβεία κέρξη ηε κέζε 

ελήιηθε δσή θαη κεηέπεηηα κεηψλεηαη ζηελ ηξίηε ειηθία γηα ιφγνπο πγείαο ή γηα 

γλσζηηθνχο παξάγνληεο (Orthetal., 2010; Wagner, Gerstorf, et al., 2013). O 

Rosenberg et al., (1989) αλαθέξνπλ φηη ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη απφ 

δηάθνξα επίπεδα: 

Απφ ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

Σελ θνηλσληθή ηάμε 

Απφ ην έζλνο/ζξεζθεία 

Σα ρακειά θίλεηξα γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε 

Σν λεπξσηηθφ άγρνο 

Σελ θνηλσληθή απνκφλσζε 

 

Καηά ηνλ Piaget ε πξψηε πην απιή ζχιιεςε ηνπ εαπηνχ, είλαη απηή πνπ 

εθδειψλεηαη ζην ηέινο ηνπ αηζζεζηνθηλεηηθνχ ζηαδίνπ, φηαλ ην άηνκν κπνξεί 

πιένλ λα μερσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνλ έμσ θφζκν. Δπνκέλσο, ην άηνκν 

δηέξρεηαη απφ πνηθίια ζηάδηα αλάπηπμεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ε απηνεθηίκεζε 

ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ην πψο αληηδξνχλ νη ζπλνκήιηθνη θαη ν γεληθφηεξνο 

πεξίγπξνο ζηηο αλάγθεο ηνπο (Ball, 2000). Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ηελ 

δηακνξθψλνπλ θαη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είλαη : 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ απηνεθηίκεζε ησλ γνλέσλ θαη ηηο  αλάινγεο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ απφ ηα παηδηά ηνπο (Argyle Μ., 2002: 234-235).  
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χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, 

φηαλ ε γνλετθή ζηήξημε κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ εθδειψζεηο απνδνρήο 

θαη ζηνξγήο, ηφηε ζπκβάιιεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθέξνπκε  φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί 

ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο νη 

ηξεηο βαζηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πςειή απηνεθηίκεζε ζην 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε αγάπε θαη ε ζηνξγή πνπ κπνξεί λα παξέρεη, 

ηα ζσζηά θαζνξηζκέλα φξηα πνπ ζέηνληαη θαη εθαξκφδνληαη, αιιά θαη ν 

ζεβαζκφο πνπ θεξδίδεηαη άκεζα θαη θαζεκεξηλά (ακησηάθεο, 2008). 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλ γνλέσλ είλαη λα αλαπηπρζεί πςειή απηνεθηίκεζε ησλ 

παηδηψλ δείρλνληαο  απνδνρή, αγάπε θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε 

απηνεθηίκεζε απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο (Καζηαλίδνπ-Αξακπαηδή, 2010). 

Σν ζρνιείν θαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα απνηεινχλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζεί φηη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

κέζα απφ ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζεκαληηθνχο 

άιινπο.  

Καζνξηζηηθή ζεκαζία θαηέρεη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ  λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα 

παίξλνπλ νη ίδηνη ηηο αλάινγεο απνθάζεηο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο φισλ ησλ καζεηψλ 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). ε γεληθέο γξακκέο ν εθπαηδεπηηθφο, γηα λα 

αλαπηχμεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγείηαη ην 

θαηάιιειν θιίκα εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, λα παξνηξχλεη ηνπο 

καζεηέο, λα  ηνπο κάζεη  λα απνδέρνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο  θαη λα έρνπλ νη ίδηνη 

κηα ζεηηθή αληίιεςε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αμίαο  (Ράπηε, 2003). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη  ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο  απηνεθηίκεζεο είλαη ε επίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαηά 
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ηελ εθεβηθή ειηθία (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Όηαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ  

ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη ππνζηεξηθηηθέο, ηφηε ηα άηνκα ζπλδένληαη κε πςειή 

απηνεθηίκεζε θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, 

θαζψο εθηηκνχλ ηνπο γχξσ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, ηηο 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Ράπηε, 

2003).  

Σν παηδί έρεη αλάγθε λα απειεπζεξσζεί θαη λα κελ ζέηεη σο επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπ, αιιά λα αλαδεηά ηε 

ζπληξνθηά θαη ηελ επηθνηλσλία κε εμσνηθνγελεηαθά πξφζσπα. Δπνκέλσο, ην 

παηδί κέζα απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ εμαζθαιίδεη 

ην παηρλίδη, ηε θηιία θαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα. Μέζα απφ έλα ηέηνην πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο, ν καζεηήο γλσξίδεη θαηλνχξγηεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο θαη βηψλεη ςπρηθέο ηθαλνπνηήζεηο, ηηο νπνίεο δελ 

κπνξεί λα ιάβεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο ελειίθνπο. Με πνιινχο 

ηξφπνπο νη καζεηέο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα αγλννχλ ηνπο ελειίθνπο θαη λα 

απνξξνθνχληαη απφ ηελ παηδηθή θνηλφηεηα, αθνχ νη ζηελνί θίινη αζθνχλ 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο επηδξάζεηο (Γαξδαλφο, Cole, 2001). Σφζν ν θφζκνο  

ησλ ζπλνκειίθσλ φζν θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο είλαη 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο. Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,  ν καζεηήο 

καζαίλεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηα πιαίζηα κίαο νκάδαο ζπλνκειίθσλ, λα 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη λα αληηκεησπίδεη ηελ λίθε ή ηελ ήηηα (Krampac-

Grljusic & Kolak, 2018). Δλ θαηαθιείδη, νη ζπλνκήιηθνη είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε  ηνπ καζεηή 

θαη ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ππνζηεξίδεηαη φηη ν 

ηξφπνο πνπ νη καζεηέο ληψζνπλ γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαζνξίδεη θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Vasta et al., 2005). 
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2.4. Xαξαθηεξηζηηθά ησλ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ κε πςειή απηνεθηίκεζε 

 

χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειή 

απηνεθηίκεζε είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά, ηθαλά, παξαγσγηθά θαη 

αλαπηχζζνπλ θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Παπάλεο, 2011). Απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ε απηνεθηίκεζε ελδπλακψλεη  φιεο 

ηηο πιεπξέο ηεο δσήο, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα έρνπλ απμεκέλε 

πξνζσπηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σα 

άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη πξνθαλέο φηη δηαζέηνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζέηνπλ εχθνια ζηφρνπο θαη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε σξηκφηεηα,  γηα λα  ηελ δηαρεηξηζηνχλ θαη 

λα νδεγεζνχλ ζε απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο. Απφ ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα πνπ 

δφζεθαλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε 

δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο ραξάο, ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο αγάπεο 

(Abdel-Khalek, 2016).  

Να ζεκεησζεί φηη ε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη θάηη πνπ θεξδίδεηαη θαη δελ 

απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ζην άηνκν. Να πξνζηεζεί φηη είλαη πην 

επηπρηζκέλα ηα άηνκα απφ εθείλνπο κε θησρή απηνεθηίκεζε θαη δηαζέηνπλ 

ηζρπξφηεξνπο κεραληζκνχο, γηα λα αληηκεησπίδνπλ πεξηβαιινληηθέο αγρψδεηο 

θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο μεπεξλνχλ επθνιφηεξα (Παπάλεο, 2007). Σνπο 

ραξαθηεξίδεη δειαδή ν κεγάινο βαζκφο απηνγλσζίαο, απηναληίιεςεο, είλαη 

απζφξκεηα άηνκα θαη κπνξνχλ λα ζέηνπλ ηα φξηα ηνπο, λα ζρεδηάδνπλ κε 

αηζηνδνμία ην κέιινλ θαη λα ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο  ρσξίο λα απειπίδνληαη 

(Παπάλεο, 2011). 

 χκθσλα κε ηνλ Abdel-Khalek (2016)  ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απηνξξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

αηζζάλνληαη ππεχζπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε 

πξνζσπηθφ θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.   Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αηφκσλ 

απηψλ είλαη θαη ν αιηξνπηζκφο, αθνχ ν θαζέλαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεσλ ηνπ θαη φρη άιισλ αλζξψπσλ, γηα λα θεξδίδνπλ ηελ εχλνηα άιισλ θαη 

λα θαίλνληαη ζσηήξεο (Παπάλεο, 2011). 
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ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρεη παξαηεξεζεί φηη νη καζεηέο κε πςειή 

απηνεθηίκεζε αηζζάλνληαη θαιά ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη κε ηελ 

απφδνζή ηνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο καζεηέο κε ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Δπνκέλσο, βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ξεαιηζηηθά θαη απνδέρνληαη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φηη «είλαη εληάμεη». Έλαο καζεηήο κε ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα 

ηνλ εαπηφ ζεσξείηαη φηη έρεη πςειή απηνεθηίκεζε, θαζψο ε απηνεθηίκεζε ηνπ 

ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα. Σέινο, νη καζεηέο 

απηνί είλαη θαλεξφ φηη έρνπλ έλαλ επξχηεξν θχθιν θίισλ θαζψο είλαη δπλαηφ 

γη’ απηνχο λα ζρεηίδνληαη κε άιινπο θαη λα ηα πάλε θαιά κε ηνπο  

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ηεο ηάμεο (Cveneck, 2017). 

 

 

 

2.5 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

 

Σα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα 

αλεπάξθεηαο, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλάμην ηεο πξνζνρήο, επαλαπαχνληαη ζε 

κηα θαηάζηαζε θαη δελ επηζπκνχλ λα ηελ αιιάμνπλ είηε απφ έιιεηςε 

πξαγκαηηθήο ζέιεζεο είηε επεηδή δελ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ απηή ηελ 

θαηάζηαζε (Παπάλεο, 2011). Ζ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ηεο 

απηνεηθφλαο θαη ηνπ ηδεαηνχ εαπηνχ. Ζ κεησκέλε απηνεηθφλα έρεη σο 

απνηέιεζκα ην άηνκν λα έξρεηαη αληηκέησπν κε δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα δηακνξθψζεη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ θαη έηζη ε απηνεθηίκεζή ηνπ λα βξεζεί 

ζε ρακειά επίπεδα (Παπαληθνιάνπ θ. ζπλ.,2014). Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

απηψλ ησλ αηφκσλ  είλαη ν θφβνο, ε κνλαμηά,  θαζψο ηα άηνκα δπζθνιεχνληαη 

λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη ε αδηαιιαμία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη 

ζπρλφ θαηλφκελν. Δπηπιένλ, ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε αλαζθάιεηα 

θαηεπζχλεη ην άηνκν ζε νξηαθέο αληηδξάζεηο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα, δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη ε θνηλσληθή θνβία (Εάξξα, 2009). Σελ παξαπάλσ 

άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν Abdel-Khalek (2016), θαζψο ηνλίδεη φηη ηα άηνκα κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ληψζνπλ έληνλα ην αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θαη ζπρλά βξίζθνληαη ζηα 

πξφζπξα ηεο θαηάζιηςεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα παξνπζηάδνπλ θάπνηα 
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ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ληξνπαινί, δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο απνηπρίαο, γηα απηφ ηνλ ιφγν δελ αλαιακβάλνπλ ξίζθα, γηα λα 

κελ ππάξρεη ελδερφκελν απνηπρίαο θαη αηζζάλνληαη αλάμηνη θαη αλεπαξθείο 

(ηαθαληάξε , 2011). 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη καζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

δηαθξίλνληαη απφ ππέξκεηξν άγρνο θαη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο. Να αλαθεξζεί φηη νη καζεηέο απηνί δχζθνια 

ζπλεξγάδνληαη, βιέπνπλ κε αξθεηή θαρππνςία ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν 

θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαζψο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, γηα λα 

θεξδίζεηο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. 

Σέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ε 

κεησκέλε απηναληίιεςε απνηεινχλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε (Παπάλεο, 2011). 

 

 

2.6 Η ζεκαζία ηεο απηνεθηίκεζεο 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε απηνεθηίκεζε αληηπξνζσπεχεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ εαπηνχ θαη απνηειεί ηε ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη 

θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν. Ζ απηνεθηίκεζε δηακνξθψλεηαη απφ λσξίο 

ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ θαη ζπλερίδεηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηά ηεο. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηέρεη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην ζρνιείν θαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνπ θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα 

ζχγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην παηδί ζα πξνζδηνξίζεη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπ  θαη ηελ απνδνρή ηνπ σο άηνκν (Γηαλλέιινο, 2010). ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ε ζπλεηδεηή απνδνρή ηεο αμίαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ν γεληθφηεξνο 

ζεβαζκφο πνπ νθείιεη λα έρεη ην άηνκν πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ. Παξάιιεια, ζα 

κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ην άηνκν λα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ππεχζπλα ζηνπο 

άιινπο γχξσ ηνπ ( ίκνπ, 2008). χκθσλα κε ηελ Μάξηα (2009), ε 

απηνεθηίκεζε απνηειεί ην πειίθν ησλ επηηπρηψλ ηνπ αηφκνπ πξνο ηηο 

επηδηψμεηο, ηηο θηινδνμίεο ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ, θαζψο δελ ζηεξίδεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο ή επηηεχγκαηα. Δπνκέλσο, απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αθνχ ε γλψκε πνπ 
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δηακνξθψλεη έλα άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ δελ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θαη ζηηο επηινγέο πνπ ζα θάλεη κεηέπεηηα (Παπάλεο, 2011). 

Ζ αιεζηλή απηνεθηίκεζε ιέεη πσο «είκαη αξθεηά θαιόο, αθόκα θαη όηαλ 

θάλσ ιάζε, αθόκα θαη όηαλ ηα επηηεύγκαηα κνπ είλαη κηθξά. Έλα άηνκν εθηηκά 

ηελ αμία ηνπ εαπηνύ ηνπ, αθόκα θη όηαλ νη άιινη δελ θάλνπλ θάηη ηέηνην. Όηαλ 

έλα άηνκν πηζηεύεη θαη ληώζεη όηη  δηαζέηεη εζσηεξηθή, έκθπηε αμία  ε νπνία δελ 

εμαξηάηαη από ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο ή εμσηεξηθέο πεξηζηάζεηο. Άξα, ε 

απηνεθηίκεζε είλαη ην λα πηζηεύεηο ρσξίο όξνπο όηη έρεηο κεγάιε αμία θαη λα 

ληώζεηο πσο αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ ρσξίο όξνπο» (Ball, 2000, .ζ.25).  Ζ 

ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ επεξεάδεηαη ζπλήζσο απφ ην ηδαληθφ ηνπ 

«εγψ», έηζη  ε απηνεθηίκεζε ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, αιιά θαη απφ ηελ αμία πνπ 

απνδίδεηαη ζ’ απηά (Brown & Lavinson, 2011). 

Όζν κεγαιψλεη ην άηνκν, απμάλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Έηζη, ε απηνεθηίκεζε αξρίδεη λα επεξεάδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ αίζζεζε ηεο απηναμίαο 

ελάληηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο. 

Σέινο, ζεηηθή ή αξλεηηθή απηνεθηίκεζε, δελ είλαη έκθπηε ζην άηνκν, αιιά 

είλαη πξντφλ ηεο καθξφρξνλεο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

δηαθφξσλ εγγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ (νχιεο & Υξηζηνδνχινπ, 

2011). 
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2.7 Η απηνεθηίκεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί ηελ ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ 

αμία ηνπ σο νληφηεηα  θαη εθθξάδεη κηα ζηάζε απνδνρήο ή απνδνθηκαζίαο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπνζεηνχληαη 

ηφζν ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

πεξίγπξνπ. Έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη νη απηναληηιήςεηο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα,  γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη εξεπλεηέο έρνπλ 

εληνπίζεη θαη ηνκείο, φπσο είλαη ε δηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, νη ζρέζεηο 

κε ηνπο καζεηέο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ( Chan, Chan, 

Cheung, Ngan, & Yeung, 1992. Roche  &   Marsh, 2000. Thomson   & 

Handley,  1990. Villa &   Calvete,   2001). Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Γηα απηφ θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα, φρη κφλν γηα ην ςπρνινγηθφ επ 

δελ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Young, 1998). Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθ θχζεσο κηα πεγή 

επίδξαζεο ζηνλ καζεηή, θαζψο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη κφλν ηελ εθπέκπεη 

πξνο ηνλ καζεηή, αθφκα θαη πξνο απηφλ κε ηνλ νπνίν δελ αζρνιείηαη ζπλεηδεηά 

καδί ηνπ.  

Παξφια απηά ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη κφλν κηα απιή πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη έλα φξγαλν ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, αιιά παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ 

θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε πνπ ηνλ βνεζά λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα  δψζεη λφεκα ζηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ζ ζπκβνιή φκσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί αξθεηά νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή, κφλν φηαλ ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη έλα πςειφ επίπεδν απηνεθηίκεζεο, φπνπ ζέηεη ζε 

δεχηεξε κνίξα ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο γηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 
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αλαγλψξηζε βάδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ σο θχξηα πξνηεξαηφηεηα 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). 

 

Αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα  ζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη ε πςειή απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε άκεζε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα παηδηά θαίλεηαη λα νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Mbuva, 2016). Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειή 

απηνεθηίκεζε ρξεζηκνπνηνχλ ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαη δελ 

δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε επηκνλή, γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ δηδαζθαιηθνχ ξφινπ ε έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο 

απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη λα πηνζεηεί ην 

παζεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα,  νη  θηιηθέο ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ δελ αλαπηχζζνληαη εχθνια, θαζψο ν ίδηνο  

δείρλεη λα κελ δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

θαηαλφεζεο (ίκνπ & Παπάλεο, 2007). πρλά επηθξαηεί ε άπνςε φηη κπνξεί λα 

ραζεί ην θχξνο θαη ε αλσηεξφηεηά ηνπο απέλαληη ζηα κάηηα ησλ καζεηψλ ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αδπλακίεο ηνπο θαη έηζη νη 

καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. Αδηακθηζβήηεηα, νη δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ δηαθέξνπλ φρη κφλν σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή απηνεθηίκεζε 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο θαη κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπο ν 

καζεηήο απνθηά ελεξγφ ξφιν.  

Ζ καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία πνπ εθαξκφδνπλ ζηεξίδεηαη ζηνλ δηάινγν,  

θαζψο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο θαη λα θξαηνχλ 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Glotova & Wilhelm, 2014). Παξάιιεια ζέηνπλ 

σο ζηφρν ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ηνλ ζεβαζκφ, θαζψο 

επηηπγράλεηαη κηα ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο δαζθάινπο ηνπο (ίκνπ & Παπάλεο, 2007). 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί φρη κφλν απφ 

ηνπο καζεηέο, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, θαζψο έξρνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη άιια άηνκα, φπσο ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη, νη νπνίνη 
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κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππαίηηνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ιφγνη απηνί είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνκφλσζεο, ε αλαζθάιεηα πνπ πιήηηεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε νηθνλνκηθφ 

θπξίσο επίπεδν, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, ε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ν αληαγσληζκφο, αιιά θαη νη 

ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε 

έιιεηςε ζεκαληηθψλ ζηφρσλ, νη κεησκέλεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο, 

κεηεθπαίδεπζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, ε έιιεηςε πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ε έιιεηςε ελφο 

πεξηβάιινληνο θξνληίδαο θαη πεξηπνίεζεο (Μνχδνπξα, 2005). Οη παξαπάλσ 

ιφγνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα θαζνξίζνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πςειήο ή ρακειήο απηνεθηίκεζεο. 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ φηη ε απηνεθηίκεζε έρεη βξεζεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ην ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειή απηνεθηίκεζε ηείλνπλ λα είλαη πην 

επάισηνη ζην ζηξεο απφ φ, ηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή απηνεθηίκεζε. 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή απηνεθηίκεζε κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη 

ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Adams, 1999. Byrne, 

1992. Farber, 1991). Αλακθίβνια, ε εξγαζηαθή απηνεθηίκεζε θαηέρεη θπξίαξρν 

ξφιν ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαη κπνξεί λα επεξεάδεη θαη άιιεο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ (Παπάλεο, 2011). Ζ απηνεθηίκεζε 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεηθφλα, θαζψο, εάλ 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη δελ αμηνινγνχλ νξζά, 

ηφηε ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη θαξηέξα 

(Mbuva, 2016). 

Σέινο, ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ 

(Lovette, 1996. Smith&Ross,  2001. Tickey,   2002). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο 

παξάγνληεο. Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηφζν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ φζν θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ 

θαη λα ηνπ πξνθαιέζεη ζηξεο, άγρνο θαη ηειηθά εμάληιεζε. Ζ παξαπάλσ άπνςε 

άπηεηαη ζπδήηεζεο θαη έξεπλαο θαη  αμίδεη λα αλαιπζεί εθηελέζηεξα πεξαηηέξσ. 
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3.1 Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε απνηέιεζε ζηελ Διιάδα έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κεζφδσλ 

γηα ηελ άκεζε επίιπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο –αλαπεξία. Ζ εηδηθή αγσγή απνηειεί κηα επξεία 

επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ κειεηάηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηζηήκεο (Παπαδεκεηξίνπ, 2008). Ο θιάδνο απηφο έρεη εμειηρζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κηζνχ αηψλα. Αξρηθά, ζεκεηψζεθε κηα έληνλε κεηαβνιή 

απφ ηελ θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε θαηαξηηζκέλα ζρνιεία 

ππνζηήξημεο, κε ζηφρν λα κελ απνθιείνληαη θαη λα κελ πεξηζσξηνπνηνχληαη νη 

καζεηέο απφ ην φινλ (Bronwell, Sindelar, Kieley & Danielson, 2010· Shepard, 

Fowler, McCormick, Wilson & Morgan, 2016). 

Πέξα απφ ηελ ζπκβνιή δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, πξφθεηηαη 

παξάιιεια γηα κηα πνιπδηάζηαηε θίλεζε πνπ ζέηεη σο ζηφρν θαη σο 

πξνηεξαηφηεηα φρη κφλν ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- 

αλαπεξία, αιιά φινπο ηνπο καζεηέο (Σδνπξηάδνπ, 1995). Να αλαθεξζεί φηη ε 

κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα, είλαη ζηελ νπζία κία κειέηε 

ηεο ηζηνξίαο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ζηηο ζηάζεηο, 

ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απνθιίλνπλ απφ ην θπζηνινγηθφ (Λακπξνπνχινπ & Παληειηάδνπ, 2000). 

Κάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

θαηαζέηεη ν ηαζηλφο (1991), ν ζεζκφο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ή εηδηθήο αγσγήο 

άξρηζε λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο. Ζ νξηαθή αθεηεξία, σζηφζν, ηνπ ζεζκνχ εθηείλεηαη σο ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ζπκππθλψλεηαη ζε κία ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο, θπξίσο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ αξρηθά πινπνηήζεθαλ ζε αζπιηθήο κνξθήο ηδξχκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηελ θξαηηθή παξέκβαζε κεηνπζηψζεθαλ ζε εηδηθέο ζρνιηθέο δνκέο. Ζ 

πξψηε πξνζπάζεηα έγηλε  ην 1939, απφ ηελ  Ρφδα Ηκβξηψηε, ε νπνία δηαηχπσζε ηνλ 
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πξψην νξηζκφ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα, εηζάγνληαο ηνλ φξν 

«Θεξαπεπηηθή Αγσγή».  Μέζα απφ ηε «Θεξαπεπηηθή Αγσγή» πξνηεξαηφηεηά ηεο  

θαη απψηεξνο ζηφρνο ηεο ήηαλ ε κφξθσζε, ε δηδαζθαιία θαη ε πξφλνηα φισλ ησλ 

καζεηψλ πνπ ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή ηνπο εμέιημε εκπνδίδεηαη απφ αηνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο (Ηκβξηψηε, 1939). Ζ ίδηα εκπινπηίδεη ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο κε παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα ηε «κεηαξξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή», ηε 

«παηδνθεληξηθή παηδαγσγηθή», ην «ιατθφ ζρνιείν», ην «ζρνιείν εξγαζίαο» θαη ην 

«λέν ζρνιείν».  ηαδηαθά ν φξνο «Θεξαπεπηηθή Αγσγή» ππνρσξεί, γηα λα δψζεη 

ηε ζέζε ηνπ ζηνλ φξν «Δηδηθή Αγσγή», πνπ γίλεηαη  «εμειηθηηθή βνήζεηα θαη 

βνήζεηα δσήο». 

θφπηκν ζα ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ φξνπ «Δηδηθή Αγσγή», 

θαζψο θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο έλλνηαο απφ 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη αζρνινχληαη κε άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο – αλαπεξία, αιιά θαη κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά θξηηήξηα 

απφ ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Με  βάζε ην άξζξν 1 ηνπ 

Νφκνπ. 3699/2008, ε «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε» νξίδεηαη ζήκεξα σο «ην 

ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία 

θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πνιηηεία δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη 

δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο θαη λα 

κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο 

αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο». 

Να ζεκεησζεί φηη παιαηφηεξα είραλ ςεθηζηεί θαη άιινη λφκνη γηα ηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ν 

πξψηνο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ήηαλ ν Ν.1143/1981 θαη ζπλαληάηαη ν φξνο 

«απνθιίλνληα ηνπ θπζηνινγηθνχ», βαζηζκέλνο ζην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο. Έπεηηα, ν ραξαθηεξηζκφο «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» εκθαλίδεηαη 

ζηνλ Νφκν 1566/1985, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. Ο πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο δφζεθε ζηνλ Νφκν 2817/2000, φπνπ 

ζπλαληάηαη ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», ηνλίδνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα κηα εηδηθή εθπαίδεπζε. Με βάζε ηνλ Νφκν απηφ, 

«άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» ζεσξνχληαη «ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή 
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δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ» (νχιεο, 2008, 

ζ.35). 

Αλακθίβνια, ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο – αλαπεξία  

έρνπλ αλάγθε λα είλαη παξαγσγηθά, αλεμάξηεηα, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

θνηλσλία, θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο (Vignes et al., 

2009). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 έσο ζήκεξα, ε θαηάζηαζε ζηελ Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε άιιαμε ξηδηθά θαη ε έκθαζε βξίζθεηαη πιένλ ζηε ιεγφκελε 

ζπκπεξηιεπηηθή ή νιηθή εθπαίδεπζε (Inclusive Education) γηα κηα ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Μηα ηέηνηα δξάζε ηνλίδεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα κηα νινθιεξσκέλε 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ επέιηθηεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο  πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο 

ηάμεο, αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ζρνιείνπ (ηαζηλφο, 2016).  Θεσξήζεθε ινηπφλ φηη ε ζπλεθπαίδεπζε θαη ε 

δφκεζε ελφο «ρνιείνπ γηα Όινπο», «ζα εμαζθάιηδε ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο» (νχιεο, 2008, ζ.24).Ζ αληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ελζσκάησζεο 

θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηίζεηαη σο απαξάβαηνο φξνο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Υξεζηάθεο, 2011). 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Αξγπξφπνπινο θαη Παληειηάδνπ (2011) «Ύζηεξα 

από αηώλεο απνθιεηζκνύ, θαηαπίεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο παξαβίαζεο ησλ αηνκηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ ηνπο δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ θαηαθέξεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο λα αλαγλσξηζηνύλ ζεζκηθά θαη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε ηζόηηκε θαη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε κέζα από ηελ νξγαλσκέλε εηδηθή αγσγή. Όκσο, «ε ζεζκηθή 

θαηνρύξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κέζα από ηελ εηδηθή αγσγή δελ εμαζθάιηζε θαη 

ζηελ πξάμε ηελ παξνρή θαηάιιειεο θαη πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία θαη 

παξακέλεη ην δεηνύκελν ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα» (ζ.13).  

Δλ θαηαθιείδη, ζήκεξα αδήξηηε αλάγθε είλαη φιεο νη δεκφζηεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο λα ζέηνπλ σο ζηφρν λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ 

ησλ καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ κε θαη δίρσο αλαπεξία (Alderson, 2018). Παξάιιεια, ε δφκεζε ελφο 
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«ρνιείνπ γηα Όινπο» λα ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ( Zanobini 

et al., 2017). 

 

3.2 Ο ξόινο ηνπ Δηδηθνύ Παηδαγσγνύ  θαη  νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ην έξγν ηνπ 

 

Κπξίαξρε ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο –αλαπεξία  θαηέρεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε δξάζε ηνπ κέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην είλαη πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε (Lewis, 2001). Ο ξφινο ηνπ 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ  ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά θαη  ζηε δηακφξθσζε ηεο 

νιφπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ θάζε θνξά 

πνηθίινπλ, θαζψο ν ίδηνο θαηέρεη ξφιν παηδαγσγηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ γηα καζεηέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο εξγάδεηαη 

κε καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ, ςπρηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ αλαπεξηψλ. Δηδηθφηεξα, νη πην ζπλεζηζκέλεο 

κνξθέο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο-αλαπεξίαο πνπ απαζρνινχλ ηνπο εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο είλαη νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ε Ννεηηθή 

Αλαπεξία  ηα Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Οκηιίαο, ε Κηλεηηθή/σκαηηθή Αλαπεξία, ε 

Αθνπζηηθή Αλαπεξία (βαξήθννη/θσθνί), ε Οπηηθή Αλαπεξία (κεξηθψο 

βιέπνληεο/ηπθινί), ε ΓΔΠ-Τ (Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηα), νη ΓΑΦ (Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο-Απηηζκφο), νη 

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, νη Υξφληεο Παζήζεηο θαη νη Πνιιαπιέο Αλαπεξίεο. 

Να ηνληζηεί φηη ν εηδηθφο παηδαγσγφο πξνζαξκφδεη ηα καζήκαηα γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηα θχξηα καζήκαηα, φπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε 

γξαθή, ηα καζεκαηηθά, ζε καζεηέο κε ήπηα, αιιά θαη κε βαξηά αλαπεξία. 

Παξάιιεια, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ή ηερληθέο γξακκαηηζκνχ (Τπνπξγείν Παηδείαο ησλ 

ΖΠΑ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθήο,  

2010). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή ν εθπαηδεπηηθφο 

μεθηλάεη απφ ηε δηάγλσζε θαη κεηέπεηηα πξνρσξάεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
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θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο κε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ θάζε καζεηή. Ζ παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ καζεηή θαη κφλν φηαλ επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ 

έρεη ζέζεη γηα ηελ απαηηνχκελε δεμηφηεηα, πξνρσξάεη ζηνλ επφκελν ζηφρν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή 

κφλν εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο απηνλνκίαο ηνχ αηφκνπ κε αλαπεξία. 

Γηα ηελ πεηπρεκέλε δηδαζθαιία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζεσξείηαη ε εκπηζηνζχλε 

πνπ αλαπηχζζεηαη απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πξφθεηηαη γηα κηα εκπηζηνζχλε 

πνπ κπνξεί εχθνια ν εθπαηδεπηηθφο λα θεξδίζεη εμαηηίαο  ηεο απμεκέλεο αλάγθεο 

ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία γηα θαζνδήγεζε. Απαηηείηαη δηαξθψο λα ηελ ελδπλακψλεη 

(Soulis & Kessler-Kakoulidis, 2020. 123· Volmer, 2019 φπσο αλαθ. ζην νχιεο, 

2020 : 168). 

Ο ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη ζεκαληηθφο, γηαηί δηεπθνιχλεη ην 

άηνκν κε αλαπεξία λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα θαηαθηήζεη ηα 

αληηθείκελα. Ο εθπαηδεπηηθφο κεηαβηβάδεη  πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, θαλφλεο, αμίεο, 

πξαθηηθέο, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο, ψζηε ην άηνκν κε  αλαπεξία εζσηεξηθεχνληάο 

ηα ζηαδηαθά αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ηφζν θνηλσληθά φζν θαη γλσζηηθά 

(Woodcock & Hardy, 2017 φπσο αλαθ. ζην νχιεο, 2020 :169). Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  θαη ζην 

άηνκν κε αλαπεξία. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε πξφνδνο ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη 

αλαπηχζζεη ην άηνκν απηφ κηα πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ηφζν 

ζηα ζρνιηθά πιαίζηα φζν θαη ζηα θνηλσληθά δξψκελα (Woodcock & Hardy, 2017· 

Desse-montet. Bless. & Morin. 2012 φπσο αλαθ. ζην νχιεο, 2020 :171). 

χκθσλα κε  ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1 : Οη 

εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε ΜΔΑΔ πξέπεη λα νξγαλψλνπλ ην 

εμαηνκηθεπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην θάζε καζεηή θαη λα ην πινπνηνχλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.Π).  

Οη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ δηδάζθνπλ ζην γεληθφ ζρνιείν έρνπλ 

ζπλήζσο εηδηθέο ζπνπδέο, κεηαπηπρηαθέο ή κεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ή 

ζρεηηθή πξνυπεξεζία θαη αλαιακβάλνπλ σο θχξην θαζήθνλ, βάζεη ηνπ 

Ν.2817/2000, ηε ζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη απφ 

γεηηνληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο ζηεξίδεη 
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ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηελ νηθνγέλεηα κε ζπκβνπιεπηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Οθείινπλ λα έρνπλ  ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, θαζψο είλαη αλάγθε 

λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο ελέξγεηέο  θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο –αλαπεξία.  

Απαξαίηεηε θαζίζηαηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπο θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ Κ.Δ..Τ. εκαληηθή είλαη  ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο κε ζηφρν λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ηξφπν πινπνίεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πιήξε έληαμε ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη εηδηθνί παηδαγσγνί νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

αηνκηθνχ θαθέινπ θάζε καζεηή. Δλδεηθηηθά ν θάθεινο κπνξεί λα πεξηέρεη ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή, αμηνινγήζεηο θαη γλσκαηεχζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο  εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, αιιά θαη 

εηζεγήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Φνίηεζε ζηε γεληθή ηάμε κε παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο 

αγσγήο, αθφκε θαη ζε κφληκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί 

πνπ εξγάδνληαη σο παξάιιειε ζηήξημε, ζχκθσλα κε ηε Φ.353.1/324/105657/Γ1, 

νθείινπλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ησλ 

καζεηψλ. Παξάιιεια, λα ελεκεξψλνληαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά 

κε ην καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, λα νξγαλψλνπλ έλα εμαηνκηθεπκέλν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ. 

Φνίηεζε ζην ηκήκα έληαμεο κε δχν δηαθνξεηηθνχο  ηχπνπο πξνγξακκάησλ: 

α) θνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν ζρεδηαζκέλν ζε ζπλεξγαζία κε ηα Κ.Δ..Τ έσο θαη 15 

ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη β) εμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε απφ ηα Κ.Δ..Τ (Ν.3699/2008 

άξζξν 6). 

Οη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ παξέρνπλ εξγαζία ζην ζπίηη, νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνληαη ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ην ζρνιείν γηα ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο πνπ θέξεη ν καζεηήο, αιιά θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαγθαία είλαη 

ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο, θαζψο 

θαη κε θνξείο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεξαπείαο ηνπ καζεηή. 
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Δπνκέλσο, θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο είλαη ε δηάγλσζε, ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξφνδν ηνπο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΔΠ), ε ζπλεξγαζία  κε ηνπο 

γνλείο θαη κε φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  θαη  ε νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Τπνπξγείν Παηδείαο ησλ 

ΖΠΑ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθήο, 2010). 

Όπσο έρεη ήδε  αλαθεξζεί, ην εξγαζηαθφ πεδίν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ 

απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα επξχ, θαζψο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο-

αλαπεξία. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο εξγάδεηαη ζθιεξά γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ζρνιείν έληαμεο, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ ηζνηηκία φισλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ άπνςε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε δχν επίπεδα, ζε επίπεδν 

ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κε ζθνπφ λα θαηαξξηθζνχλ νη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα, αιιά θαη ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

κε ζθνπφ νη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη λα 

είλαη ιεηηνπξγηθνί γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε θαη δίρσο 

αλαπεξία .  

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ινηπφλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην έξγν ηνπ 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ, απαηηνχληαη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ, επαξθή γλψζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαηαλφεζε 

ηεο πνιιαπιήο αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαηάιιεια ζην έξγν ηνπο (Bronwell, Sindelar, Kiely & Danielson, 

2010). 

Άιιε κηα πηπρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη 

θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεη. Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαηαγξάθεηαη σο 

κία απφ ηηο  βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ ίδηα δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ αλαπαξαγσγή, αιιά ζέηεη σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηε δξάζε 

ηνπ καζεηή, ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ, ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηε πιήξε 

απηνπξαγκάησζε ηνπ σο άηνκν (Μπξνχδνο, 2009). Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ ππνβνεζά ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα πξνάγεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ ππνζηήξημε ζην ζχλνιν ησλ  

καζεηψλ (Μπξνχδνο, 2009). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζπκβνπιεπηηθά 

ηνλ καζεηή εληζρχνληαο ηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 
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θνηλσληθήο κάζεζεο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο αθνξά ηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή γηα ηελ πξφνδν ηνπ θαη γεληθφηεξα 

γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη ηνλ απαζρνινχλ. ην ζπκβνπιεπηηθφ 

έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληάζζεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο κεηάβαζεο ηνπ καζεηή 

ζηηο επφκελεο βαζκίδεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, 

δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ ζπλνκειίθσλ  ηνπο (Wasburn – 

Moses, 2005) . Ο ζπκβνπιεπηήο εθπαηδεπηηθφο  αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάινγεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη απφ εηδηθνχο, 

φπσο ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κέζσ ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή. Ζ απηνεθηίκεζε επηδξά ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηφζν ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζην επίπεδν ηεο κάζεζεο 

(Μπξνχδνο, 2009). 

ε αξρηθφ ζηάδην παξέκβαζεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαιακβάλεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, θαζψο ν ίδηνο έξρεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

καζεηέο θαη ζα είλαη απηφο πνπ ζα παξέρεη  νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη θαηάιιειε 

ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο 

ζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηα καζήκαηα, ηελ 

επηθνηλσλία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη γηα ηνλ ίδην (Μαιηθηψζε– Λνΐδνπ, 2002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ  είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν κε 

αλαπεξία, κε ζηφρν λα θαηαθηήζεη ηελ απηνλνκία, λα εληαρζεί κε ιεηηνπξγηθφ 

ηξφπν ζην θνηλσληθφ πιαίζην, λα θαιιηεξγήζεη ην απηνζπλαίζζεκα θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Μέζα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηνληαη επηηπγράλεηαη ε δηάγλσζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί 

λα βηψλεη ην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- αλαπεξία θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη αξθεηά βνεζεηηθφο, κηαο θαη 

ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά ην άηνκν, αλαδεηά ηα αίηηα θαη ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ, κε ζθνπφ λα  ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη 

ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο (πξηνπνχινπ- Γέιιε, 2005).  

Καζψο νη απαηηήζεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ άξρηζαλ λα απμάλνληαη θαη 

λα γίλνληαη πην ζχλζεηεο, δφζεθαλ θαη άιιεο εξκελείεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηα 
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πνιιαπιά θαζήθνληα ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ. Μηα απφ απηέο είλαη ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ σο ζπληνληζηή. Ο ζπληνληζηήο– εηδηθφο παηδαγσγφο αλαιακβάλεη 

κέξνο ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ. χκθσλα κε κηα άιιε νπηηθή ηνλ θαζηζηά ζπληνληζηή ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αθνχ ειαηηψλεηαη ν δηδαθηηθφο ηνπ ξφινο θαη εληζρχεηαη 

ν ζπληνληζκφο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ παξνρψλ. Μηα άιιε εξκελεία  γηα ην ξφιν ηνπ 

ζπληνληζηή είλαη φηη δηαηεξεί ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο 

ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη αξκνδηφηεηεο  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο (Mckenzie ,2007). 

Ο εηδηθφο παηδαγσγφο δηαζέηεη πνηθίινπο ξφινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ εθπνλεί. Ο εθπαηδεπηηθφο, φπσο αλαθέξζεθε, θαηέρεη 

ξφιν παηδαγσγηθφ, ζπληνληζηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, ζπλεξγαζηαθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ  γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ρσξίο λα απνθιείεη θαλέλαλ. ην 

πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο αξσγφο 

δηαδξακαηίδνληαο νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν νη 

καζεηέο κέζα απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε 

λα επηηχρνπλ ηνπο πξνζδνθψκελνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (Savolainen, 2009). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη κηα δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία απαξηίδεηαη 

απφ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο απνδνρήο, ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ηζνηηκίαο φισλ ησλ 

καζεηψλ κε θαη δίρσο αλαπεξία. Απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, 

έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη νξαηή  ε ηάζε γηα 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ. Άιισζηε, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ε έξεπλα  γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζηελ 

Διιάδα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

Αλαθνξηθά κε ην έξγν ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, είλαη έλα δχζθνιν έξγν 

κε αξθεηέο απαηηήζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Αξθεηέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο δηαθαηέρεηαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο θαη απνζάξξπλζεο, δηφηη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο – αλαπεξία ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν  απφ ηνπο 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζέηνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έρεη 

πξνθχςεη φηη νη εηδηθνί παηδαγσγνί δελ αηζζάλνληαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, θαζψο νη πνηθίιεο  

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
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πξνθαιεί εληάζεηο θαη έληνλν ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Forlin & Chambers, 

2011· Hemming & Woodcock, 2011). 

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Αζαλαζάθε (2011), επηβεβαηψλεηαη ε παξαπάλσ 

άπνςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο 

θαη ηνπ άγρνπο, θαζψο επεξεάδνληαη απφ ηελ αδπλακία γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. Πνιιέο θνξέο  ε θαηάξηηζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

ζεσξείηαη αλεπαξθήο, δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ  εηδηθή 

εθπαηδεπηηθή αλάγθε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία. Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ηελ ζέζε απηή ρσξίο λα θαηέρνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα, πξνθαιψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

Αδηακθηζβήηεηα, ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη 

νη πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο  πνπ έρεη λα αλαιάβεη ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη 

αλακελφκελν λα ηνπ πξνθαινχλ άγρνο θαη έληνλν ζηξεο. Ζ δηαρείξηζε  δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθνπλ δελ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηφ 

θέξεη σο ζπλέπεηα λα απνδπλακψλεηαη ν ξφινο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θάζε θνξά δηαθέξνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ θέξεη ν καζεηήο. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο 

θαιείηαη λα εξγάδεηαη άιινηε ζε εηδηθά ζρνιεία, άιινηε ζε ηκήκαηα πνπ 

παξέρεηαη παξάιιειε ζηήξημε, ζε ηκήκαηα έληαμεο, αθφκα θαη ζε ηκήκαηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο (εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο). Παξάιιεια, ην εθάζηνηε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ πξέπεη λα 

πινπνηεζεί, ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

έιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο – αλαπεξία, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ έρνπλ 

σο ζπλέπεηα λα πξνθαινχλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

λνηψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κία δχζθνιε θαηάζηαζε θαη έηζη 

βηψλνπλ  ην αίζζεκα ηεο καηαίσζεο (McCall, McHatton & Shealey, 2014). 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηέρεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν θαη απνηειεί παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηνπ ζηξεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 
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βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο,  αλακθίβνια 

βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ζην έξγν ηνπο  είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλή (Maslach et.al, 2001). 

Μηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε παξάκεηξνο ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα  ζπκπεξηθνξάο πνπ βηψλνπλ νη ίδηνη απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο γελλνχλ  

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη νξαηέο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη 

δπζθνιεχνπλ ηφζν ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

(Hudson Baker, 2005). Πξσηεχνλ κέιεκα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ απνηειεί ε 

θαηάιιειε πξνζέγγηζε ησλ βίαησλ θαη επηζεηηθψλ καζεηψλ, αθνχ ε ζπκπεξηθνξά 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ηάμε  πξνθαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έληνλε αλεζπρία θαη 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηνπο ίδηνπο, αιιά θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Δπνκέλσο, απαηηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο θαη κε ηζρπξφ αίζζεκα επζχλεο θαη ζσζηήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηε ηάμε (Young, 2018). 

Οη εηδηθνί παηδαγσγνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο –

αλαπεξία, επηδηψθνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε ζπρλή επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο 

γνλείο φζν θαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζρνιείνπ (ςπρνιφγνη, εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο εθπαίδεπζεο). ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή δηαθαηέρνληαη απφ πνηθίια 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο είλαη ε επαηζζεζία, ε επηκνλή, ε ελζπλαίζζεζε γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Κάζε ζπλαίζζεκα ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ επηδξά ζεκαληηθά ζην έξγν ηνπο, θαζψο 

επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ ςπρνζχλζεζε 

(Day & Lee, 2011). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ βηψλνπλ νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιιαπιφ ξφιν πνπ  θαινχληαη λα αλαιάβνπλ 

δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην έξγν ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη νξαηή ε  

έληνλε θφξηηζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε. Πνιιέο θνξέο ε αζπκθσλία 

αλάκεζα ζηηο  πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ πεγή 

ζπγθξνχζεσλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ απνμέλσζε θαη ζηε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο (Phtiaka, 2001). Οη γνλείο 

δελ απνδέρνληαη ηελ αλαπεξία ησλ παηδηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο λα αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ γνλέα. Ζ πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία 
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κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζηάζεο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη 

λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

αλαπνηειεζκαηηθνί ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Obeng, 2007). 

Σέινο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέρεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη γηα 

φια ηα είδε αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ. Ζ θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

ρξεηάδεηαη  εηδηθή κεηαρείξηζε, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο είλαη 

αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαξηίδνληαη απφ εηδηθέο γλψζεηο, θαηάιιειε 

θαηάξηηζε, απνδνρή θαη ελζπλαίζζεζε.  

Παξφια απηά είλαη αξθεηά δχζθνιν λα επηηπγράλνληαη ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, δηφηη αξθεηνί παηδαγσγνί δελ δηαζέηνπλ ηα αθαδεκατθά πξνζφληα 

θαη ηηο αλάινγεο γλψζεηο κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν γηα απηνχο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία, λννηξνπία  ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία (Billingsley, 2009). 

Οινθιεξψλνληαο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

ζπκβάιιεη ζηελ άλνδν ηεο επαγγεικαηηθήο απφδνζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Απνηειεί ζεκαληηθή «αξσγή» γηα ην εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θάλεη ηνλ ξφιν ηνπ αθφκα πην δχζθνιν, εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

καζεηέο κε αλαπεξία. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη  ηφζν ε εμεηδίθεπζε ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ ζε φιν ην θάζκα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φζν θαη ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 
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4
ν
 Κεθάιαην : Δπηζθόπεζε ρεηηθώλ Δξεπλώλ   

 

4.1 Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην Δπαγγεικαηηθό ηξεο ησλ  Δηδηθώλ 

Παηδαγσγώλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο απνηειεί ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

ην άηνκν πεξλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Γεληθφηεξα, νη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο φκσο ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ, νη νπνίνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιαπιέο δπζθνιίεο θαη 

πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 

Πνηθίιεο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ζηξεο, θαζψο απηφ επηδξά αξλεηηθά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία φισλ 

(Elahi & Apoorva, 2012). 

Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ 

Δξγαζία αλαθέξεη ην εξγαζηαθφ ζηξεο σο  ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ζε άζρεκεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βηψλεη ην άηνκν ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν. Δπνκέλσο, ην έληνλν ζηξεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία θαη λα ηνπ επηθέξεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, αιιά θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε (Κεξακίδα, 2004). 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία απφ ηνπο Brown 

Ralphθαη Brember (2002), φπσο αλαθέξεη ε ΜcKenzie (2009), δηαπηζηψζεθε 

φηη ε έιιεηςε πεηζαξρίαο απφ ηνπο καζεηέο απνηεινχζε ηνλ θπξίαξρν 

παξάγνληα ζηξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κε επφκελν ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ 

γηα κάζεζε απφ ηνπο καζεηέο. Να ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε πεξίνδν δχν αθαδεκατθψλ εηψλ θαη αθνξνχζε 100 εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία  ππάξρνπλ αξθεηέο  ζρεηηθέο κειέηεο , νη 

νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηηο θχξηεο πεγέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Yahaya, Hashim θαη Kim (2006) 

κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ζε 93 εθπαηδεπηηθνχο 
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ηεο Μαιαηζίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ν 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο ζηξεο ήηαλ ε θαθή ζπκπεξηθνξά θαη ε απεηζαξρία ησλ 

καζεηψλ, ν θφξηνο εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα δηδαζθαιία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο κεησκέλνπο πφξνπο, νη κεησκέλεο επθαηξίεο πξναγσγήο  θαη 

κεηέπεηηα νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο. 

εκαληηθά επξήκαηα βξέζεθαλ απφ ηνπο  Rey, Extremera θαη Pena 

(2016), νη νπνίνη εμέηαζαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  θαη ηνπ 

αληηιεπηνχ ζηξεο πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ έξεπλα αθνξνχζε 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην δείγκα 

ηεο απνηεινχληαλ απφ 389 εθπαηδεπηηθνχο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλέδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην αληηιεπηφ ζηξεο 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Να ηνληζηεί φηη ηα απμεκέλα επίπεδα αληηιεπηνχ ζηξεο 

ζπλδέζεθαλ ζεκαληηθά κε ηνλ  παξάγνληα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κε ρακειφηεξεο έληαζεο αηζζήκαηα πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζεο. 

Απνηειέζκαηα πνιιψλ κειεηψλ απνθάιπςαλ φηη ηα ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα απνηεινχλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ην έληνλν ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (McKennzie, 2009; Jinetal., 2008; Yahayaetal., 2006). ε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Geving (2007) δηαρψξηζε ηνπο ηχπνπο πνπ πξνθαινχλ 

ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο εμέηαζε 

θαη απηνχο πνπ κπνξεί λα πξνβιέςνπλ ηνλ παξάγνληα ηνπ ζηξεο, φπσο ε 

αζέβεηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ, ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά-ερζξφηεηα 

απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ε ερζξφηεηα απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

απξνεηνίκαζηνη καζεηέο, νη αδηάθνξνη καζεηέο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ε έιιεηςε 

πξνζπάζεηαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ην κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε απεηζαξρία ησλ καζεηψλ θαη ε 

κε ηήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ. Ύζηεξα απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο πνπ 

δηαηππψζεθαλ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ  ζπζρεηίδνληαλ πην πνιχ θαη κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζηξεο, ήηαλ ε κεησκέλε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε.  
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Σν απνηέιεζκα απηφ νη εθπαηδεπηηθνί ην απνδίδνπλ ζην γεγνλφο φηη δελ 

δηαζέηνπλ κεγάιε επηξξνή, γηα λα πηέζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηα ζηελ ηάμε θαη απηφ ηνπο πξνθαιεί έληνλα ην αίζζεκα ηνπ ζηξεο 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Άιιε εθδνρή πνπ έδσζαλ ήηαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηεξίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζην θαηά πφζν νη καζεηέο 

ηνπο καζαίλνπλ θαη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ. Έηζη, ε κεησκέλε πξνζπάζεηα απφ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληνλν ζηξεο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά 

εθηεζεηκέλνη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν (Brown & Nagel, 2004). Πνξίζκαηα 

εξεπλψλ αλαθέξνπλ φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηιακβάλεηαη φηη 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί έλα ζηξεζνγφλν επάγγεικα ζε ζρέζε 

κε άιινπο επαγγεικαηίεο, θαζψο ην ζηξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε δπζκελήο 

εκπεηξία ηνπ αηφκνπ λα βηψλεη άζρεκα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκφο, αγσλία, 

καηαίσζε, θαηάζιηςε θαη αγαλάθηεζε. Δπνκέλσο, φπσο είλαη αληηιεπηφ, 

επεξεάδεηαη θαη ν εξγαζηαθφο ηνπ ξφινο (Jepson & Forrest, 2006). 

ε πξφζθαηε εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Desouky & Allam (2017), 

δηαπηζηψζεθε φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο εκθάληζε πςειφηεξνπο δείθηεο ζηξεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο .Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ην άγρνο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ην θνξησκέλν σξάξην εξγαζίαο, 

κε ηηο επζχλεο, ηελ αζάθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ, ην επηβαξπκέλν ζρνιηθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ 

ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ην γεγνλφο πσο νξαηή είλαη ε δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηα θχια ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη πςειφηεξνο ήηαλ ν 

δείθηεο ζηξεο ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεηζαξρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ θαηαλνκή θαη  ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

Χζηφζν, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα δχν θχια, ηφζν νη άλδξεο 

φζν θαη νη γπλαίθεο ζπκθψλεζαλ φηη ην πεξηζζφηεξν άγρνο αλαγελλάηαη απφ 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ ηάμε. 

Παξφια απηά είλαη θαλεξφ φηη νη πεγέο επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, 

θαζψο επεξεάδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία 
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(Kyriacou, 2001). ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ Μνχδνπξα (2005), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη γλψζεο γηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ε απξνζδηφξηζηε δηδαθηέα χιε, νη απνζπάζεηο θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ σξνκηζζίσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Να αλαθεξζεί  φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Μνχδνπξα δηέθξηλε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ  

ζηξεο ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ζε πέληε θαηεγνξίεο, φπσο είλαη α) 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ δηνίθεζε, β) ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θφξην εξγαζίαο θαη 

πηέζεηο ρξφλνπ γ) ζέκαηα πνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ δηδαθηέα χιε, δ) ζέκαηα αλαθνξηθά 

κε ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηάξηηζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, λα 

ηνληζηεί φηη  ε ίδηα ζηελ έξεπλα ηεο κειέηεζε αλ ε δηδαζθαιία παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ επεξεάδεη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξάγνληαο πνπ βξέζεθε 

λα κελ πξνθαιεί ηδηαίηεξε έληαζε ζηνπο  Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. 

Με δεδνκέλν ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα θαη ιφγσ ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ αξθεηνί εξεπλεηέο κειέηεζαλ θαη 

αζρνιήζεθαλ επηζηακέλσο κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αιιά θαη κε ηηο πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο πήγεο ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη εηδηθνί παηδαγσγνί.  

ε έξεπλα ηεο Υαξαιάκπνπο (2012), πξνέθπςαλ νη ηξεηο πην ζεκαληηθέο 

πεγέο ζηξεο, πνπ είλαη  α) νη αλεπαξθείο ακνηβέο, β) ε έιιεηςε θηλήηξσλ απφ 

ηνπο καζεηέο, γ) ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε αθφκα πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ 

ηάγηα θαη Ηνξδαλίδε (2014) δηεξεπλήζεθαλ ηα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο 

κεηαμχ 93 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξνέθπςε φηη νη 

ρακεινί κηζζνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

δεκηνχξγεζαλ ζχγρπζε θαη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θπξίσο ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, ν νπνίνο θάλεθε λα επεξεάδεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ.  

ε κεηαγελέζηεξε κειέηε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο 

επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηνπο  Mouzaθαη Souchamvali (2016), αθνχ νη ρακεινί 

κηζζνί θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηθέο 
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αιιαγέο  δεκηνπξγνχλ έληνλα ην αίζζεκα ηνπ ζηξεο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 388 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο. Δπηπξφζζεηα, απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνέθπςε φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο  ηνπ 

ζηξεο ζεσξήζεθαλ σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη λα επηηχρνπλ 

ζεηηθά  απνηειέζκαηα ζηελ  ηάμε (Antoniouθαη ζπλ., 2013). 

Άιια ζεκαληηθφηαηα επξήκαηα πξνέθπςαλ απφ έξεπλα (Kourmousi & 

Alexopoulos, 2016) κε έλα κεγάιν αξηζκφ δείγκαηνο πνπ άγγηδε ηνπο 3.447 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εηδηθνχο παηδαγσγνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Βξέζεθε ινηπφλ, φηη ηα πςειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο εληνπίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο λεφηεξεο ειηθίαο θαη θπξίσο ζε 

γπλαίθεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ θαη θαηάιιεισλ πφξσλ εξγαζίαο. 

Παξάιιεια,  αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα 

γεληθά ιχθεηα βηψλνπλ εληνλφηεξα ην ζηξεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ. Δίλαη αληηιεπηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθψλ 

ιπθείσλ αλαιακβάλνπλ κηα κεγάιε επζχλε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έηζη ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ν παξάγνληαο 

ζηξεο είλαη εληνλφηεξνο. 

ε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηνπο 

Λενληάξε, Κπξίδεο & Γηαιακάο (2002), κε δείγκα 477 εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ  λα εξεπλεζνχλ νη  ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ.  Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη ην 45,7% 

ηνπ δείγκαηνο είρε ρακειά επίπεδα ζηξεο, ην 47% κέηξην ζηξεο θαη έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ 7,3 % πςειφ ζηξεο. Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία  πξνέθπςε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί  ζηξεζάξνληαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (κ. ν. γπλαηθψλ =18.74, κ. ν. 

αλδξψλ = 15.88). Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνρέο ησλ ζρνιείσλ έγηλε νξαηή 

ε δηαθνξνπνίεζε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δήισζαλ πςειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 
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εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Σν απμεκέλν επίπεδν ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ δχζθνιε 

πξφζβαζε θαη ζηηο κεησκέλεο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αζηηθέο πφιεηο. Χο πξνο ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ππήξραλ αξθεηέο ζπζρεηίζεηο ηνπ ζηξεο κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ 

δηαπξνζσπηθφ έιεγρν ηνπ αηφκνπ, αιιά φρη κε ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ έιεγρν. 

Να ηνληζηεί φηη δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σελ ίδηα άπνςε 

επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ηεο Kalyva (2013) ε νπνία κειέηεζε ηηο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο 384 εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

θαη παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί θέξνπλ ρακειά επίπεδα ζηξεο, θαζψο 

δελ ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. 

ε άιιε έξεπλα ηνπ Γαβξάδνπ (2015) κε δείγκα 148 εθπαηδεπηηθνχο, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 111 είλαη γπλαίθεο θαη νη 37 άλδξεο, πξνέθπςε φηη νη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ  ζηξεο  είλαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ,  ν ρακειφο κηζζφο, ην ρακειφ θνηλσληθφ θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ηδηαίηεξα νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ελψ νη 

ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ηηο κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο 

αλεπαξθείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ θαη ηελ πίεζε 

ρξφλνπ. Δπηπξφζζεηα, ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζην γεγνλφο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά, θαζψο θάλεθε ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ (φπσο είλαη νη 

ςπρνιφγνη). Σέινο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζεί κηα γεληθή εθηίκεζε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν έρνπλ ζεκεηψζεη κέηξηα πξνο 

πςειά επίπεδα ζηξεο (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006· Platsidou & 

Agaliotis, 2008), θαζψο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επεξεάδνληαη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί λεφηεξεο ειηθίαο (Antoniou, Ploumpi & 

Ntalla, 2013· 2014· Kourmousi & Alexopoulos, 2016). 
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4.2 Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ Απηνεθηίκεζε ησλ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ θαη 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

αίζζεζε απηναμίαο ελφο αηφκνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηθιείεη  κηα 

πνηθηιία απφ πεπνηζήζεηο, πνπ θέξνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Myers, 

2007). 

Δπξέσο γλσζηφ ζεσξείηαη φηη  ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο δελ απνηειεί 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ  κε ην νπνίν γελληέηαη ην άηνκν, αιιά αλαπηχζζεηαη κε ηνλ 

θαηξφ. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ελειίθσλ γεληθφηεξα κπνξεί ζε κεγάιν 

βαζκφ λα ζπκβάιιεη ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ απφ ρακειή ζε πςειή 

κέζσ ηεο ππνκνλήο θαη ηεο πξνζπάζεηαο. Μεηά απφ ηνπο γνλείο θαη ην ζηελφ 

πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή ε απηνεθηίκεζε θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ  κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, ε νηθνγέλεηα, ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ 

εμέρνληα ξφιν πνπ θαηέρνπλ ζηε δσή ηνπ καζεηή, ψζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πςειή 

απηνεθηίκεζε (Plummer, 2010). 

Να αλαθεξζεί φηη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ απηνεθηίκεζεο θαη επαγγεικαηηθνχ ζηξεο είλαη 

ειάρηζηεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κειεηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

απηνεθηίκεζεο κε άιιεο κεηαβιεηέο, απνηειεί δειαδή κηα δηακεζνιαβεηηθή 

κεηαβιεηή, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπζρεηίζεηο άιισλ 

κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ 

κεηαβιεηή απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη απηέο είλαη 

ειάρηζηεο ζπγθξηηηθά κε ηηο κειέηεο, πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ απηνεθηίκεζε 

ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε έξεπλα ησλ Reilly, Dhingra θαη Boduszek (2013), 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη πην  επηπρηζκέλνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε, κε απνηέιεζκα λα  αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

αθξίβεηα θαη λα βηψλνπλ ιηγφηεξν ζηξεο ζηελ εξγαζία ηνπο, απφ φ,ηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. 
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ε έξεπλά ηνπο νη Bayani & Bagheri (2018)  εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ  

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 212 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην Ηξάλ. ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

απηνεθηίκεζεο πξνέθπςε φηη έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα επίπεδα ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαηέρεη ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ  κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο , ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε παιαηφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο ησλ Pierce θαη Gardiner (2004), 

βξέζεθε φηη ε απηνεθηίκεζε δηακνξθψλεηαη γχξσ απφ ηελ εξγαζία θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο πξνέθπςε κηα κηθξή, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε 

(r¼0.22) κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Απφ ην 

πφξηζκα ηεο έξεπλαο έγηλε θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειά επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο ζα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο απ’ 

φ,ηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ ζα βηψλνπλ εληνλφηεξα ην 

παξάγνληα ηνπ ζηξεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r¼0.23) κεηαμχ ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο (Passer & Smith, 2008· Reilly, Dhingra, Boduszek, 

2013). Οη εθπαηδεπηηθνί δειαδή κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο αξκφδεη, 

αιιά ηαπηφρξνλα λα αηζζάλνληαη αξλεηηθά σο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο. 

εκαληηθά ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηεο Yousaf (2015), 

φπνπ κειεηήζεθε θαη αλαιχζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ  Ζ έξεπλα απέδεημε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, θαζψο ηα ρακειά επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο απνηεινχλ έλα παξάγνληα πξφβιεςεο ηνπ θνηλσληθνχ ζηξεο. 

Να ηνληζηεί φηη ν βαζκφο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα ηελ ειηθία, ην θχιν,  ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα 

εθπαηδεπηηθή   βαζκίδα ζηελ επφκελε ή κε θάπνην γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηελ δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απηφ θαηά ζπλέπεηα λα επεξεάζεη θαη 

ην επίπεδν απηνεθηίκεζήο ηνπ. Έηζη, πξνέθπςε φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

ηξηάληα εηψλ είλαη νξαηή ε αλάπηπμε θαη ε αιιαγή, ελψ κεηά απφ απ’ απηή ηελ 
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ειηθία ζπλήζσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

παξακέλνπλ ζηαζεξά. 

Έλαο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Khezerlou (2017) ήηαλ λα κειεηήζεη ηνλ 

παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηνπο 

παξάγνληεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 386 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή απηνεθηίκεζε απνηειεί 

βαζηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο εμνπζέλσζεο θαη ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ πςειή απηνεθηίκεζε βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα θηάζνπλ ζηελ 

απηνπξαγκάησζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κε πςειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο κπνξνχλ 

κε κεγαιχηεξε επθνιία λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ελδερφκελεο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο, αιιά θαη λα  πεξηνξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα  ζηξεο θαη εμνπζέλσζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε. Πξνο ηελ 

ίδηα εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε δηαπηζηψζεθε ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

φηη  ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. 

Παξάιιεια πξνέθπςε φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε νδεγεί ζηελ εκθάληζε 

πξφσξνπ ζηξεο, αιιά θαη απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο (Clum, Yang, 2000). ε 

κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ζηνλ Καλαδά ε Colie (2010) πξαγκαηνπνίεζε κειέηε κε 

ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Καηαιήγνληαο, ζπκπέξαλε φηη νη απμεκέλνη ζρνιηθνί πφξνη, ην επράξηζην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη ε θαηάιιειε ζπλεξγαζία απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζηε κείσζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

απηνπξαγκάησζεο . 
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Κεθάιαην 5
ν
: Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

5.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Αξθεηέο απφ απηέο θαηέιεμαλ  ζε αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα, σο πξνο ηελ επηξξνή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (Antoniou, 

Polychroni & Vlachakis, 2006· Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013). 

Δπηθεληξψζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ή θαη ζηηο δχν βαζκίδεο παξάιιεια (πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε/ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε). Δπνκέλσο, ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνεθηίκεζε απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

εμάξηεζεο θαη απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο πνπ 

βηψλνπλ ζήκεξα νη εηδηθνί παηδαγσγνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηά 

πφζν νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ηεο εξγαζίαο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ  

απηνεθηίκεζή ηνπο. Σν επαγγεικαηηθφ ζηξεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξν, δηφηη δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ δεηήκαηα 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο  ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κεηαμχ  ηνπο, θαζψο θαη 

ησλ ίδησλ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Παξάιιεια, αζθείηαη 

επίδξαζε ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν  κεηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ 

εμεχξεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν 

αληίθηππν ηε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ. Έπεηηα, 

θαηαηάζζνληαη κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο ζε ζπζρέηηζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

(θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαηνηθία, έηε πξνυπεξεζίαο, ηίηινη 

ζπνπδψλ, εξγαζηαθφ θαζεζηψο, ζρνιηθή κνλάδα, κεληαίν εηζφδεκα, αζρνιία κε 
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άιιε δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο). Καηαιήγνληαο, έρεη σο ζθνπφ λα 

δηεξεπλήζεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξέο  

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο  αγσγήο σο 

πξνο ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηεο εκθάληζεο ησλ  παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ην 

ζηξεο. 

 

 

 

5.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα επηρεηξεζνχλ λα απαληεζνχλ θαη έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή   έξεπλα  είλαη ηα παξαθάησ : 

 

Α) Δάλ ζπζρεηίδεηαη ην ζηξεο κε ηελ απηνεθηίκεζε; 

 

Β) Δάλ ην ζηξεο απνηειεί παξάγνληα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ; 

 

Γ) Δάλ ζπζρεηίδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά) ηνπ δείγκαηνο κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 
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5.3 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κειέηε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019 έσο θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2020. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ελφο 

εξσηεκαηνιφγηνπ ην νπνίν πεξηειάκβαλε ελελήληα νρηψ (98) εξσηήζεηο, πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ δηαθφζηνη είθνζη (220) εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εθαηφλ δέθα (110) ήηαλ εηδηθνί παηδαγσγνί θαη νη ππφινηπνη  

εθαηφλ δέθα (110) εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, νη νπνίνη ζπγθεληξσζήθαλ κε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία. Να ζεκεησζεί φηη νη εθαηφλ δέθα (110) εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πφιεηο ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο 

Καζηνξηάο. Αξρηθά, ελεκεξψζεθαλ ηφζν νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αθνχ πξψηα δφζεθαλ ζε έληππε κνξθή. Καηά ηε ρνξήγεζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ 

απαληήζεσλ, θαζψο απηέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα 

πιαίζηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Παξάιιεια, 

δεηήζεθε ζηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο λα απαληήζνπλ φζν πην εηιηθξηλά γίλεηαη, ψζηε λα κελ ραζεί ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο  παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην σο  κέζν ζπιινγήο  δεδνκέλσλ, γηαηί 

ζεσξείηαη πην εχθνιν γηα ηνπο εξσηψκελνπο, αθνχ ηνπο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ην ζπκπιεξψζνπλ νπφηε εθείλνη επηζπκνχλ. Οη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηψκελσλ, φπσο επίζεο 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ (Bryman, 2017). Δπηπξφζζεηα, ην 

εξσηεκαηνιφγην αηνκηθήο ζπκπιήξσζεο απνηεινχληαλ απφ ηξεηο ελφηεηεο· ε 

πξψηε πεξηειάκβαλε δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά θαη νη άιιεο δχν ζηαζκηζκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα θιίκαθαο Likert . Σν εξσηεκαηνιφγην  δφζεθε ζε εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο  γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη απνηεινχληαλ 
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απφ δψδεθα (12) εξσηήζεηο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,  ηξηάληα έμη (36) 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαη πελήληα (50) 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη είραλ ζρέζε κε ηηο 

θαζεκεξηλέο δξάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 

 

5.4 Γεηγκαηνιεςία 

 

 

5.4.1 Γεληθά ζύλνια 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη απφ ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ην νπνίν ήηαλ δηαθφζηνη είθνζη (220) εθπαηδεπηηθνί, νη 178 είλαη 

γπλαίθεο θαη νη 42 είλαη άληξεο . Αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 110 είλαη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη νη ππφινηπνη 110 είλαη παηδαγσγνί εηδηθήο αγσγήο. Χο πξνο 

ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε φηη 

152 εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ ειηθία 22- 35 εηψλ, 42 εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ ειηθία 

36-45  ρξνλψλ, 21 εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ ειηθία 46-55 θαη 5 εθπαηδεπηηθνί  

έρνπλ ειηθία 56 ρξνλψλ θαη άλσ. ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 142 είλαη άγακνη , 74 εθπαηδεπηηθνί είλαη παληξεκέλνη θαη 4 

εθπαηδεπηηθνί είλαη δηαδεπγκέλνη. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη 187 θαηνηθνχλ ζηε πφιε θαη νη 33  θαηνηθνχλ ζην ρσξηφ. 

Δπηπξφζζεηα, κεηά απφ επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο παξαηεξήζεθε φηη 

154 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απφ 1-5 έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 28 

εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ απφ 6-10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, 19 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

11-15 ρξφληα  πξνυπεξεζία, 6 εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ 16-20 ρξφληα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ 13  εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ 21 θαη άλσ ρξφληα πξνυπεξεζία. 

ρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε φηη  96 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη θάηνρνη βαζηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ (παηδαγσγηθφ 

ηκήκα δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο), 50 εθπαηδεπηηθνί  είλαη θάηνρνη πηπρίνπ εηδηθήο 
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αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 57 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 2 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 15 εθπαηδεπηηθνί 

δηαζέηνπλ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην. Αλαθνξηθά κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε φηη 41 εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί  θαη 

179  αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί . 

ε φηη αθνξά ηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνέθπςε φηη 14 εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 26 εθπαηδεπηηθνί ζε εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, 26 

εθπαηδεπηηθνί ζε ηκήκαηα έληαμεο, 44 εθπαηδεπηηθνί ζε ηκήκαηα πνπ παξέρεηαη 

παξάιιειε ζηήξημε. 

Μεηά απφ επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο παξαηεξήζεθε  ην είδνο εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο/αλαπεξία ησλ καζεηψλ πνπ απαζρνινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Πην ζπγθεθξηκέλα, 70 εθπαηδεπηηθνί απαζρνινχλ καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 20 εθπαηδεπηηθνί  απαζρνινχλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

ιφγνπ θαη νκηιίαο, 13 εθπαηδεπηηθνί  εθπνλνχλ έξγν θαη δηδαζθαιία ζε καζεηέο 

κε λνεηηθή αλαπεξία,  42 εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζε καζεηέο κε  δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), 30 εθπαηδεπηηθνί απαζρνινχλ καζεηέο κε  

δηαηαξαρέο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ),  17 

εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο . 

Δπηπιένλ , δηαπηζηψζεθε φηη 3 εθπαηδεπηηθνί  απαζρνινχλ καζεηέο κε ρξφληεο 

παζήζεηο , θαη 15 εθπαηδεπηηθνί καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία. Χζηφζν, 1  

εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζε άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία, ελψ 3 εθπαηδεπηηθνί  ζε 

καζεηέο κε αθνπζηηθή αλαπεξία. Να ζεκεησζεί φηη  6 εθπαηδεπηηθνί  δήισζαλ 

φηη  απαζρνινχλ καζεηέο  κε θάπνηα άιιεο κνξθήο αλαπεξία. 

ρεηηθά κε ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε φηη 104 

εθπαηδεπηηθνί πιεξψλνληαη έσο 800 επξψ ηνλ κήλα, 110 εθπαηδεπηηθνί  

πιεξψλνληαη απφ 801-1.300 επξψ θαη 6 εθπαηδεπηηθνί ακείβνληαη νηθνλνκηθά 

απφ 1.301 επξψ θαη άλσ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε 

φηη 72 εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη παξάιιεια θαη κε άιινλ εξγαζηαθφ ηνκέα, 

πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ 148 εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε ηελ εξγαζία ηνπο. Αλαθνξηθά  κε ην αλ ππάξρεη  θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  πξνέθπςε φηη 155 

εθπαηδεπηηθνί  αζρνινχληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 65 εθπαηδεπηηθνί 

δελ αζρνινχληαη κε θάπνην άιιν ρφκπη. 
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5.4.2 Δηδηθνί Παηδαγσγνί θαη  Δθπαηδεπηηθνί  Γεληθήο Αγσγήο 

 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο θιίκαθεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηνπο 110 εηδηθνχο παηδαγσγνχο νη 26 είλαη άλδξεο  θαη 84 είλαη 

γπλαίθεο. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί ειηθίαο 22-35 εηψλ είλαη 67, 28  εθπαηδεπηηθνί   

θπκαίλνληαη ζε ειηθία 36-45 εηψλ, 13 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ειηθία 46-55 εηψλ, 2  

εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζε ειηθία 56 εηψλ θαη άλσ. Γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε φηη  61 εθπαηδεπηηθνί  είλαη άγακνη, 46 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη παληξεκέλνη θαη 3 εθπαηδεπηηθνί  είλαη δηαδεπγκέλνη. Να 

ζεκεησζεί φηη 92 εθπαηδεπηηθνί θαηνηθνχλ ζηελ πφιε, ελψ 18 εθπαηδεπηηθνί  ζε 

ρσξηφ. Αλαθνξηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο 66 εθπαηδεπηηθνί  εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο έρνπλ 1-5 έηε πξνυπεξεζίαο, 24 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 6-10 ρξφληα  

εξγαζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή, 10 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 11-15 ρξφληα, 4 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 16-20 έηε πξνυπεξεζίαο θαη ηέινο 6 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο  έρνπλ πξνυπεξεζία  21 έηε θαη άλσ. 

Απφ ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε πξνέθπςε φηη 16 εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ ην βαζηθφ πηπρίν,  20 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ  ην πηπρίν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ 57 

εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 2 εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 15 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην. 

ρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο νη 16 εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη, ελψ 94 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη αλαπιεξσηέο. Παξάιιεια, πξνέθπςε φηη 30 εθπαηδεπηηθνί   

δηδάζθνπλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 3 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο  

ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, 7 εθπαηδεπηηθνί ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, 9 εθπαηδεπηηθνί ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), 13 εθπαηδεπηηθνί ζε άηνκα κε 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, 2 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε ρξφληεο 

παζήζεηο θαη 2 εθπαηδεπηηθνί ζε άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία. Μηθξφο 

παξαηεξήζεθε ν αξηζκφο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αθνπζηηθή /νπηηθή αλαπεξία 

ησλ καζεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, 1 εθπαηδεπηηθφο ζε καζεηέο κε νπηηθή θαη 3 
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εθπαηδεπηηθνί  ζε καζεηέο κε αθνπζηηθή αλαπεξία, ελψ ζεκαληηθφο ήηαλ ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), δειαδή 34 εθπαηδεπηηθνί. Να αλαθεξζεί φηη 6 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη καζεηέο δελ θέξνπλ θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

αλαπεξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Σν κεληαίν εηζφδεκα ζε 35 εθπαηδεπηηθνχο  

αλέξρεηαη κέρξη ηα 800 επξψ, 70 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ακείβνληαη κε 801-

1.300 επξψ θαη άλσ θαη 5 εθπαηδεπηηθνί  πιεξψλνληαη  απφ 1.301 επξψ θαη άλσ . 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  πνπ εξγάδνληαη νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί είλαη 44 εθπαηδεπηηθνί ζε ηκήκαηα πνπ παξέρεηαη παξάιιειε 

ζηήξημε, 26 εθπαηδεπηηθνί ζε ηκήκαηα έληαμεο, θαζψο άιινη 26 εθπαηδεπηηθνί  

εξγάδνληαη ζε εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία. Αλαθνξηθά κε ηα ηκήκαηα γεληθνχ 

δεκνηηθνχ πξνέθπςε φηη εξγάδνληαη 14 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ αζρνιία κε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα πξνέθπςε φηη 78 εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ θαη άιιεο δξάζεηο 

πέξα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ 32 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δελ έρνπλ θάπνην 

άιιν ρφκπη/ δξαζηεξηφηεηα. ρεηηθά κε ην αλ εξγάδνληαη θαη ζε άιιν ηνκέα 

πξνέθπςε φηη 38 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ 72 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο φηη δελ αζρνινχληαη κε θάπνηα άιιε εξγαζία πέξα ηεο εθπαίδεπζεο . 

Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

απνηεινχζαλ θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο είλαη 110 εθπαηδεπηηθνί. Οη 16 απφ απηνχο είλαη 

άλδξεο, ελψ νη 94 είλαη γπλαίθεο . ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 85 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη απφ 22-35 εηψλ, 14 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο είλαη απφ 

36-45 εηψλ, 8 εθπαηδεπηηθνί  ε ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 46-55 εηψλ θαη 3 

εθπαηδεπηηθνί  κε ειηθία 56 εηψλ θαη άλσ. Δπηπξφζζεηα, 28 εθπαηδεπηηθνί  

δήισζαλ φηη είλαη παληξεκέλνη,   81 εθπαηδεπηηθνί  δήισζαλ φηη είλαη άγακνη, ελψ 

1 εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη είλαη δηαδεπγκέλνο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηνηθία, 95 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο  αλέθεξαλ φηη θαηνηθνχλ ζηε πφιε θαη νη ππφινηπνη 

15 εθπαηδεπηηθνί  θαηνηθνχλ ζε ρσξηφ. 

Μεηά απφ επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε φηη 88 εθπαηδεπηηθνί  

έρνπλ έσο 5 έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 4 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 6-10 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε, 9 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 11-15 έηε 

ζηελ εθπαίδεπζε, 2 εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε  16 έσο 20 έηε θαη 

7 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 21 ρξφληα θαη πάλσ.  
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Να αλαθεξζεί φηη 80 εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ην βαζηθφ πηπρίν 

εθπαίδεπζεο θαη 30 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο  έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

ρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, 25 εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη 85 εθπαηδεπηηθνί  είλαη αλαπιεξσηέο. Αλαθνξηθά  κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία δηαπηζηψζεθε φηη 40 εθπαηδεπηηθνί  

δηδάζθνπλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 17 εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζε 

καζεηέο κε πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, 6 εθπαηδεπηηθνί  παξέρνπλ δηδαζθαιία  

ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, 21 εθπαηδεπηηθνί  δηδάζθνπλ  ζε καζεηέο κε 

δηαηαξαρέο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), 8 

εθπαηδεπηηθνί ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), 

εθπαηδεπηηθφ έξγν παξέρνπλ θαη 13 εθπαηδεπηηθνί ζε καζεηέο κε θηλεηηθή 

αλαπεξία, 4 εθπαηδεπηηθνί  απαζρνινχλ  καζεηέο κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη 1 

εθπαηδεπηηθφο  δηδάζθεη ζε καζεηή κε ρξφληα πάζεζε. 

ηε ζπλέρεηα, 69 εθπαηδεπηηθνί  αλαθέξνπλ φηη  ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο 

αλέξρεηαη ζηα 800 επξψ, 40 εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη πιεξψλνληαη απφ 801- 

1.300 επξψ, ελψ  1 εθπαηδεπηηθφο  δήισζε φηη πιεξψλεηαη απφ 1.301 επξψ θαη 

άλσ. Να επηζεκαλζεί φηη 76 εθπαηδεπηηθνί  δελ αζρνινχληαη κε θάπνηνλ άιινλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ 34 εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη 

παξάιιεια θαη ζε άιιν ηνκέα εξγαζίαο. Σέινο, 77 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο 

αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ελψ 33 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ αξλεηηθά . 
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5.5 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ  ελελήληα νρηψ (98) εξσηήζεηο 

(βι. παξάξηεκα I). Σν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο : 

A) Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχληαλ απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία (12 εξσηήζεηο). Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκπεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κηα εξψηεζε ζπκπιήξσζεο γηα ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ, φπσο ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ θαηνηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, 

ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κφληκνο /αλαπιεξσηήο), ηε ζρνιηθή 

κνλάδα εξγαζίαο (ηκήκα γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, 

ηκήκα έληαμεο θαη ηκήκαηα πνπ παξέρεηαη παξάιιειε ζηήξημε),  ηνπο βαζηθνχο θαη 

επηπξφζζεηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ (βαζηθφ πηπρίν, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

δηδαθηνξηθφ, επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην), ην κεληαίν εηζφδεκα, ην είδνο ηεο εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο/αλαπεξίαο καζεηψλ πνπ απαζρνινχλ θαη δηδάζθνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Δπηπξφζζεηα, ξσηήζεθαλ εάλ αζρνινχληαη κε θάπνηνλ άιινλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα πέξα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο εάλ αζρνινχληαη κε θάπνην 

ρφκπη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο . 

Β) Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε 36 εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζηξεο,  

φπσο ηνπο αληηιακβάλνληαη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί,  ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ην 

εξσηεκαηνιφγην πεγψλ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν 

θαηαζθεχαζε ε Μνχδνπξα θαη πξφζζεζε επηπιένλ παξάγνληεο, φπσο έιιεηςε 

γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο, πξνβιήκαηα ππνδνκήο 

θηηξίσλ, ζέξκαλζεο θ.ά., κε έγθαηξε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

απνζηνιή βηβιίσλ. Ζ Μνχδνπξα (2005) αλαθέξεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Kyriacou & Satcliffe, 1978b; 

Okebucola & Jejede, 1989; Κάληαο, 1996; Kantas & Vasilaki, 1997; Payne & Furban, 
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1987; Εαθεηξνπνχινπ & Μάηε, 1997) θαζψο εληάζζνληαη θαη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ είρε ηελ πεξίνδν εθείλε ε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα κεηά ηε 

ζπιινγή δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπδεηήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ 

ηεο ίδηαο ηεο εξεπλήηξηαο. Να ζεκεησζεί φηη ζε έξεπλα ηεο Υαξαιάκπνπο (2012)  

εληνπίζηεθαλ επηπξφζζεηνη παξάγνληεο γηα ηηο  πεγέο  πνπ πξνθαινχλ επαγγεικαηηθφ 

ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δηδηθφηεξα, πξφζζεζε ηξεηο εξσηήζεηο επαγγεικαηηθνχ 

ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα (Zurlo et al., 

2007), ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ (Roxas, 2009) θαη ζηελ παξακνλή 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ (Shernoff et al., 2011). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο απαξηίδεηαη απφ 36 εξσηήζεηο 

πεγψλ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο, κε δπλαηφηεηα επηινγήο απαληήζεσλ ζε 5βάζκηα 

θιίκαθα Likert απφ ην 1=Καζφινπ ζηξεο κέρξη ην 5=Τπεξβνιηθφ ζηξεο. Οη ελφηεηεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεγψλ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

απνηεινχληαλ απφ ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο: 

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ (6 , 8 , 9 ,10 ,16 , 18, 20 ,31 ,32): 

Αλεπαξθήο κηζζφο, κεησκέλεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο , κεηεθπαίδεπζεο, 

ζπρλέο αιιαγέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο 

ζηε δηαρείξηζε ελδνζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ (π.ρ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ), 

έιιεηςε πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, Με έγθαηξεο/πεξηνξηζκέλεο ζε 

αξηζκφ ηνπνζεηήζεηο αλαπιεξσηψλ, απνζπαζκέλσλ, σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αζάθεηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνβιήκαηα 

ππνδνκήο (π.ρ ζέξκαλζεο). 

 

Θέκαηα ζρεηηθά  κε ηελ αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο: 

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ ( 5, 23 ,27,29, 35 , 36): 

Υακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηφο ζαο, έιιεηςε απηνλνκίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζαο 

αθνξνχλ, κε αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πεξηθνπέο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ελ φςεη ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηεο ρψξαο, ε πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ 

ξφινπ κνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεηψλ, 

ησλ γνλέσλ, ηεο δηνίθεζεο θιπ. 
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Θέκαηα ζρεηηθά κε θφξην εξγαζίαο θαη πηέζεηο ρξφλνπ: 

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ ( 7, 11 , 17 , 26 , 28) 

Ζ επνπηεία ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα (εθεκεξίεο), έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

πξνεηνηκαζία καζήκαηνο/ δηφξζσζε γξαπηψλ εξγαζηψλ, έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κε καζεηέο/γνλείο, κε δηδαθηηθή εξγαζία 

(γξαθεηνθξαηηθφ έξγν, θχιαμε παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ), κεηαθνξά 

εξγαζίαο ζην ζπίηη. 

 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζην ζρνιείν: 

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ ( 21 , 22 ) : 

Ζ αλαπιήξσζε καζήκαηνο ιφγσ απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ, παξακνλή ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ :  

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ ( 4, 12, 13, 14 , 25) : 

Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ, αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ζπγθξνχζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο, δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα (θηλεηηθφηεηα, 

δηαζεζηκφηεηα). 

 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ : 

Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ (2 , 3, 15, 19, 24, 30 ,33) 

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο, πνιινί καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα κάζεζεο/ ζπκπεξηθνξάο, έιιεηςε ρξφλνπ γηα νινθιήξσζε ηεο 

χιεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (αλππαθνή, απζάδεηα, θ.η.ι.), έιιεηςε γλψζεσλ γηα 

ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο, άζεκλα ζρφιηα θαη αδηαθνξία 

ησλ καζεηψλ, επηβνιή πνηλψλ ζηνπο καζεηέο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ην εξγαιείν ππνβιήζεθε ζε έιεγρν εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο. Διέγρζεθε αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγέλεηα νη δειψζεηο πνπ 

απνηεινχλ ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, αλ νη ππνθιίκαθεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ 
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ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ζθνπφ λα εθθξάδνπλ θάηη θνηλφ (Κηνζένγινπ, 

2011; Γηαλλαθίδνπ, 2014). Ο δείθηεο Cronbach’s Alpha ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα 

λα εθθξάζεη ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηεο θιίκαθαο. 

 

Γ) Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: Tεζη Απηνεθηίκεζεο (Gala self-

Esteem Test). Ζ θιίκαθα απηή ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ζηνπο ελειίθνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειεί θιίκαθα 

απηναλαθνξάο θαη πεξηιακβάλεη  50 εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απηνεθηίκεζε. Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα εξγαιείν 

δηάγλσζεο ηνπ βαζκνχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηάξθεηαο. Σν Σεζη 

απηνεθηίκεζεο απνηειεί έλα εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο απηνεθηίκεζεο  ηνπ 

αηφκνπ θαη έρεη ζηαζκηζηεί ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Γαιαλάθε Μ. θαη ηαιίθα 

Α. Απνηειείηαη απφ 50 πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο  ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

δειψζεη  ηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν ε θάζε κηα ηνλ ραξαθηεξίδεη ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα 5βάζκηα θιίκαθα Likert. Κπθιψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζα εθθξάδεη 

αληίζηνηρα ηα εμήο: 1) δελ κε ραξαθηεξίδεη θαζφινπ, 2) κε ραξαθηεξίδεη 

ειάρηζηα, 3) κεξηθέο θνξέο κε ραξαθηεξίδεη θαη κεξηθέο θνξέο φρη, 4) κε 

ραξαθηεξίδεη αξθεηά, 5) κε ραξαθηεξίδεη απνιχησο. Οη πξνηάζεηο αλαθέξνληαη 

ζε θαζεκεξηλέο δξάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπλήζεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη πξνηάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε 

ππνθιίκαθεο, θαζψο ην ηεζη αμηνινγεί  δηαζηάζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο, φπσο 

θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, αλεμαξηεζία, ζηγνπξηά γηα ηνλ εαπηφ, 

αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ, επηκνλή– ππνκνλή, πξνζσπηθή απηνεθηίκεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ απηναμία ηνπ, 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή απηνεθηίκεζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη κε ηνπο άιινπο (βι. 

παξάξηεκα I). 

Όιεο νη πξνηάζεηο ηνπ ηεζη είλαη παξφκνηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

βαζκνινγνχληαη. Απιψο δηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπο, κηαο θαη εμεηάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηάξθεηαο ηνπ αηφκνπ. 

πγθεθξηκέλα, θάζε πξφηαζε αληηπξνζσπεχεη κηα ηδέα, κηα ζπλήζεηα, κηα 

πξαθηηθή, κηα αληίιεςε, κηα ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη 
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θνηλσληθή δσή θαη ν εμεηαδφκελνο θαιείηαη κέζσ κηαο θιίκαθαο Likert κε 5 

βαζκίδεο λα δειψζεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ κε απηήλ. 

Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε ηξφπν ζρεηηθά απιφ θαη επθνινλφεην. Γηα 

θάζε πξφηαζε ν εμεηαδφκελνο παίξλεη ηφζνπο βαζκνχο φζνπο θαη ν αξηζκφο πνπ 

έρεη θπθιψζεη ζηελ 5βάζκηα θιίκαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ γηα παξάδεηγκα  

ζηελ πξφηαζε «Κάλσ εχθνια λένπο θίινπο» ν εξσηψκελνο δειψζεη φηη ηνλ 

ραξαθηεξίδεη απνιχησο θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ 5, ακείβεηαη κε 5 βαζκνχο. 

Ζ θιίκαθα δηαζέηεη  θαιή θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα, θαζψο ε αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ( δείθηεο Cronbach’s.α) γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ  ηεο 

θιίκαθαο είλαη ίζνο κε 0, 89 θαη ε αμηνπηζηία εκηθιάζησλ  είλαη ίζε κε 0,84. 

ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηάξθεηα ηνπ αηφκνπ 

αμηνινγείηαη κε έλαλ αξηζκεηηθφ δείθηε, ν νπνίνο απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ηελ θάζε επηκέξνπο πξφηαζε, θαζψο  νη 

βαζκνί ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα αζξνίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ζπλνιηθή ηηκή ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε αλψηεξε ηηκή είλαη 250. 

Χζηφζν, επεηδή ην ηεζη ζηεξίδεηαη ζηελ απηναλαθνξά θαη ζηελ 

εηιηθξηλή δηάζεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ην 

θαηλφκελν ν εμεηαδφκελνο λα θαηαιαβαίλεη ηνλ ζθνπφ ηνπ ηεζη ή λα αμηνινγεί 

πνηεο πξνηάζεηο είλαη θαιέο ή θαθέο θαη λα απαληάεη αλάινγα, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο αληηζηξνθήο ησλ πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθή θαη ξεαιηζηηθή 

εηθφλα ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη εμεηαδφκελνη 

αμηνινγνχληαη θαηά ηξφπν αληίζηξνθν απφ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο 

πνπ έρνπλ εθθξάζεη. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αληηζηξνθήο είλαη νη πξνηάζεηο 

απηέο λα βαζκνινγνχληαη αληίζηξνθα, δειαδή πξνζζέηνπλ ζηελ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία φρη ηφζνπο βαζκνχο φζνπο πεξηιακβάλεη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο πνπ έρεη θπθισζεί, αιιά 5 βαζκνχο, φηαλ ην άηνκν θπθιψζεη ην 1, 4  

βαζκνχο, φηαλ ην άηνκν θπθιψζεη ην 2, 3 βαζκνχο, φηαλ ην άηνκν θπθιψζεη ην 

3, 2 βαζκνχο, φηαλ ην άηνκν θπθιψζεη ην 4 θαη 1 βαζκφ, φηαλ ην άηνκν 

θπθιψζεη ην 5  . 
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5.6  ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία 

 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε ηαηηζηηθή 

Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences – ηαηηζηηθφ παθέην 

εθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο) version 22.0. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαθνξάο κέζσλ φξσλ κεηαμχ δχν νκάδσλ σο πξνο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova). 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

δηεμήρζεζαλ έιεγρνη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p ηνπ ειέγρνπ νξίζηεθε ζηηο ηηκέο 0,05. Οη ηηκέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p 

νλνκάδνληαη θξίζηκεο ηηκέο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ χπαξμε δηαθνξάο ή φρη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. ηελ παξνχζα κειέηε φζν κηθξφηεξε είλαη ε θξίζηκε 

ηηκή ηφζν πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππνδεηθλχεηαη. Ζ χπαξμε 

ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ  ππνινγίζηεθε κε ηνλ δείθηε Cronbach a, ν 

νπνίνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο. Να 

επηζεκαλζεί φηη ν δείθηεο Cronbach a κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην κείνλ 

άπεηξν έσο ην 1 (κφλν νη ζεηηθέο ηηκέο είλαη ζεκαληηθέο). Κάπνηεο ηηκέο 

αμηνπηζηίαο είλαη νη αθφινπζεο: α) < 0.6 ε θιίκαθα είλαη αλαμηφπηζηε, β) 0.6 

ειάρηζην απνδεθηφ φξην, γ) 0.7 επαξθέο, δ) 0.8 θαιχηεξν, ε) 0.9 πνιχ πςειή 

αμηνπηζηία. Σέινο, ζηνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληνκνγξαθίεο Ν γηα 

ηελ ζπρλφηεηα, Μ.Ο. γηα ηνλ κέζν φξν, Σ.Α. γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε. 
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Κεθάιαην 6
ν
: Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

 

            6. 1 πζρέηηζε αλάκεζα ζην ηξεο θαη ηελ Απηνεθηίκεζε 

 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλ ην ηξεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

Απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 1 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, ην νπνίν δειψλεη φηη 

ππάξρεη εμάξηεζε ηεο απηνεθηίκεζεο απφ ην ζηξεο (r=-0,233, p=0,014<α=0,05). 

ηνλ ίδην πίλαθα επίζεο θαίλεηαη φηη δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

αγσγήο (r=-0,147, p=0,126>α=0,05). 

εκεηψλεηαη φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπζρέηηζε πνπ εληνπίζηεθε είλαη 

αξλεηηθή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δπν θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ 

έρνπλ βαζκνινγεζεί ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, εθθξάδνπλ αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. 

Όζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο ηφζν πεξηζζφηεξν ζηξεο 

βηψλεη ν εθπαηδεπηηθφο, άξα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ε 

βαζκνιφγηα ηεο απηνεθηίκεζεο ηφζν πην ζίγνπξνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, επνκέλσο έρεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ ίδην. Άξα, αλ θαη ππάξρεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε φζν αθνξά ηηο βαζκνινγίεο ησλ δπν θιηκάθσλ (φζν 

απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηελ κηα θιίκαθα κεηψλεηαη ζηελ άιιε), απηφ ζεκαίλεη 

φηη φζν κεηψλεηαη ην ζηξεο ζα απμάλεηαη θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζην γξάθεκα δηαζπνξάο ηνπ ζηξεο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ζην νπνίν θαίλεηαη κηα αζζελήο γξακκηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 1 

πζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θιίκαθα ηνπ ηξεο θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. 

Correlations   

  ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 

Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο 

ΣΡΔ 

Pearson Correlation -,233 

Sig. (2-tailed) ,014 

N 110 

Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο 

ΣΡΔ 

Pearson Correlation -,147 

Sig. (2-tailed) ,126 

N 110 
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Γηάγξακκα Γηαζπνξάο 

 

 

6.2 Δπαγγεικαηηθό ζηξεο θαη Απηνεθηίκεζε ησλ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ θαη 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηψλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ ηξεο θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο ηφζν ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ηζηνγξακκάησλ γηα ηελ θιίκαθα ηνπ θάζε 

εξγαιείνπ θαη γηα θάζε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ. Σα ηζηνγξάκκαηα 

επηιέρηεθαλ γηα γξαθηθή απεηθφληζε ζηαηηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ πεξηνρψλ 

ηηκψλ ησλ δπν κεγεζψλ, ψζηε λα έρνπκε έλα είδνο «εηθφλαο» ησλ δεδνκέλσλ, 

παίξλνληαο  πιεξνθνξία απφ ην ζρήκα ηεο θαηαλνκήο ηνπο, ε νπνία είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κειεηάκε. ε θάζε 

ηζηφγξακκα ην εκβαδφλ θάζε ηζηνχ είλαη αλάινγν ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 



~ 86 ~ 
 

δεδνκέλσλ κε ηηκέο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ηνπ δηαζηήκαηνο 

ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ. 

Οη ηηκέο γηα ηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ 36 θαη ηνπ 

180. ηα γξαθήκαηα 1 θαη 2 θαίλνληαη ηα ηζηνγξάκκαηα θαη ε θακπχιε 

θαλνληθήο θαηαλνκήο ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ν κέζνο 

φξνο θαη ε απφθιηζε απφ ην κέζν φξν (ηππηθή απφθιηζε). Αλαιπηηθφηεξα νη 

παηδαγσγνί εηδηθήο αγσγήο ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο ζεκείσζαλ κέζν φξν 

Μ.Ο.=111,80 θαη αθξαίεο ηηκέο Minimum=64 θαη Maximum=161, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο Μ.Ο.=114,52  θαη αθξαίεο ηηκέο Minimum=56 

θαη Maximum=162, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο ην αλψηεξν ζθνξ πνπ 

κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλαο εμεηαδφκελνο ζην ηεζη είλαη 250 βαζκνί, νη 

νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ απφιπηε απηνεθηίκεζε. ηα γξαθήκαηα 3 θαη 4 

θαίλνληαη ηα ηζηνγξάκκαηα θαη ε θακπχιε θαλνληθήο θαηαλνκήο ηεο θιίκαθαο 

ηεο απηνεθηίκεζεο. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο. Οη  

εηδηθνί παηδαγσγνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ζεκείσζαλ κέζν φξν 

Μ.Ο.=176,40, ειάρηζηε θαη κεγίζηε ηηκή αληίζηνηρα Minimum=114 θαη 

Maximum=240, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο Μ.Ο.=170,19 θαη αθξαίεο 

ηηκέο Minimum=84 θαη Maximum=238, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2 γηα 

ην ζηξεο θαη ζηνλ πίλαθα 3 γηα ηελ απηνεθηίκεζε. 
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Πίλαθαο 2 

Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

θιίκαθα ηνπ ηξεο. 

  
N Μ.Ο Σ.Α Minimum Maximum 

Κιίκαθα 

ηξεο 

Δθπαηδεπηηθνί 

ΔηδηθήοΑγσγήο 
110 111,80 19,407 64 161 

Δθπαηδεπηηθνί 

ΓεληθήοΑγσγήο 
110 114,52 20,398 56 162 

χλνιν 220 113,16 19,910 56 162 

 

 

Πίλαθαο 3 

Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

θιίκαθα ηεο Απηνεθηίκεζεο. 

  
N Μ.Ο Σ.Α Minimum Maximum 

Κιίκαθα 

Απηνεθηίκεζεο 

Δθπαηδεπηηθνί 

ΔηδηθήοΑγσγήο 
110 176,40 22,712 114 240 

Δθπαηδεπηηθνί 

ΓεληθήοΑγσγήο 
110 170,19 20,942 84 238 

χλνιν 220 173,30 22,016 84 240 
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Figure1. Ιςτόγραμμα κατανομήσ ςυχνοτήτων του ςτρεσ των εκπαιδευτικών ειδικήσ αγωγήσ 
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Figure2. Ιςτόγραμμα κατανομήσ ςυχνοτήτων του ςτρεσ των εκπαιδευτικών γενικησ αγωγήσ 
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Figure3. Ιςτόγραμμα κατανομήσ ςυχνοτήτων τησ αυτοεκτίμηςησ των εκπαιδευτικών ειδικήσ αγωγήσ 
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Figure4. Ιςτόγραμμα κατανομήσ ςυχνοτήτων τησ αυτοεκτίμηςησ των εκπαιδευτικών γενικήσ αγωγήσ 
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6.3 Πξόβιεςε ηεο Απηνεθηίκεζεο ησλ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ από ην ηξεο 

 

Ζ ζπζρέηηζε πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο εμεηάδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε  δχν κεηαβιεηψλ, ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Αθνχ 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, ηέζεθε ζαλ εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλ ην ζηξεο 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(regression analysis), γηα λα ειεγρηεί ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο απφ ην ζηξεο. Απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζηξεο (b=-0,272, 

t=-2,487, p=0,014) απνηειεί έλαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2 

είλαη ίζνο κε 

0,054, δειαδή ην πνζνζηφ εμήγεζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ βξίζθεηαη ζην 5,4% (πίλαθαο). Δπνκέλσο, ην 5,4% ηεο δηαζπνξάο ηεο 

απηνεθηίκεζεο κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο. Απφ ηνλ 

ζπληειεζηή Β (b=-0,272) ηεο παιηλδξφκεζεο κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη αξλεηηθφο αξηζκφο, νη κεηαβνιέο 

ησλ βαζκψλ ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο θαη νη κεηαβνιέο ησλ βαζκψλ ζηελ 

θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο βξίζθνληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Σν γεγνλφο 

φηη ν ζπληειεζηήο Β γηα ην ζηξεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο (b=-0,272), 

ζεκαίλεη φηη γηα κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ απηνχ ν βαζκφο ηεο 

απηνεθηίκεζεο ζα κεηαβιεζεί θαηά έλα κεγαιχηεξν βαζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, γηα 

κηα κεηαβνιή 1% ζηε βαζκνινγία ηνπ ζηξεο ζα παξαηεξεζεί κεηαβνιή ηεο 

ηάμεο ηνπ 0,272% γηα ηελ απηνεθηίκεζε πξνο ηεο αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Γειαδή, κηα αχμεζε ζηελ βαζκνινγία ηνπ ζηξεο ελφο ζπκκεηέρνληα 

εθπαηδεπηηθνχ ζα κείσλε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαηά ηνλ παξαπάλσ 

παξάγνληα. Δπνκέλσο, ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ην ζηξεο πνπ βηψλεη 

έλαο εθπαηδεπηηθφο επεξεάδεη θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ 

ζε πνζνζηφ 5,4%. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

R Square ηνπ πίλαθα ηφζν πην αμηφπηζην είλαη ην κνληέιν ζην λα πξνβιέςεη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 
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Πίλαθαο 4 

πληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,233 ,054 ,045 22,190 

Dependent Variable: ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ       

Predictors: (Constant), ΣΡΔ         

 

 

Πίλαθαο 5 

Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T p-value 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 206,851 12,426  16,647 ,000 

ΣΡΔ -,272 ,110 -,233 -2,487 ,014 

a.DependentVariable: ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 
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6.4 Γηαθνξέο Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο 

σο πξνο ην ηξεο θαη ηελ Απηνεθηίκεζε 

 

ηε ζπλέρεηα ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ε κέζε ηηκή ηνπ ζηξεο θαη  ε 

κέζε ηηκή ηεο απηνεθηίκεζεο δηαθέξεη ζηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  Independent Samples t-test, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

SPSS. Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ κε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

έδεημε φηη ε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο. Δηδηθφηεξα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6, 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,036<α=0,05) αλάκεζα 

ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο θιίκαθαο ηεο απηνεθηίκεζεο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί (Μ.Ο.=176,40) αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε απηνεθηίκεζε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο.=170,19). Απφ ηνλ 

ίδην πίλαθα 6 δελ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,321>α=0,05) 

αλάκεζα ζηνπο  εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

αγσγήο φζνλ αθνξά ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ απνηππψλεηαη 

θαη αλαιπηηθά ζηα ζπγθξηηηθά γξαθήκαηα (ζεθνγξάκκαηα, boxplot) πνπ 

αθνινπζνχλ, φπνπ νη ηηκέο ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο ζπλαληψληαη 

πεξηζζφηεξν ζε εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο θαη νη ηηκέο ρακεινχ ζηξεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 95 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6 

ύγθξηζε ησλ βαζκώλ ηνπ ζηξεο θαη ησλ βαζκώλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ t-

test. 

 

Independent Samples t-test 

  
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,218) p-value 

ηξεο 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο Αγσγήο 

110 111,80 19,407 1,025 ,312 

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο 

110 114,52 20,398 
  

Απηνεθηίκεζε 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο Αγσγήο 

110 176,40 22,712 4,443 ,036 

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο 

110 170,19 20,942  
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6.5 Γηαθνξέο ζηελ Απηνεθηίκεζε θαη ην ηξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλάινγα 

κε ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ηνπο 

 

ηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα ζπκβάιινπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ιήθζεθαλ ππφςε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα εξγαιεία ηνπ 

ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη αλ ην θχιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηδξά ζηα επίπεδα ηνπ ζηξεο θαη ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Σν 

εξψηεκα απηφ ηέζεθε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο φζν θαη γηα 

ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο. Απφ ηνλ πίλαθα 7 ζπκπεξαίλνπκε φηη βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ  εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ (p=0,032<α=0,05). Ο έιεγρνο 

ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο θαηέιεμε ζε ζηαηηζηηθψο αζήκαλην 

απνηέιεζκα F(1,218)=4,723. Δπνκέλσο, ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή, 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο (Μ.Ο.=114,00) ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (Μ.Ο.=104,69). Απφ ηνλ ίδην πίλαθα 7 γίλεηαη θαλεξφ φηη 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αληξψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε πνπ αηζζάλνληαη. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δπν θχισλ ζε θακία απφ ηηο ππφ κειέηε 

θιίκαθεο. πγθεθξηκέλα, (p=0,709>α=0,05) γηα ην ζηξεο θαη (p=0,160>α=0,05) 

γηα ηελ απηνεθηίκεζε. 
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Πίλαθαο 7 

ύγθξηζε κεηαμύ ζηξεο , απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ θύινπ ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

 

Δθπαηδεπηηθνί  

Δηδηθήο Αγσγήο 

Φχιν 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Άληξαο 26 104,69 17,332 4,723 ,032 

Γπλαίθα 84 114,00 19,581   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Άληξαο 26 175,23 23,778 ,089 ,765 

Γπλαίθα 84 176,76 22,507   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Φχιν 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Άληξαο 16 112,75 20,121 0,140 ,709 

Γπλαίθα 94 114,82 20,536   

χλνιν 
110 114,52 20,398 

  

Απηνεθηίκεζε 

Άληξαο 16 163,38 25,853 2,002 ,160 

Γπλαίθα 94 171,35 19,921   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Δξεπλήζεθε, ζηε ζπλέρεηα ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ζην ζηξεο. Δπεηδή νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν, εθαξκφζηεθε Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-

WayAnova). ηνλ πίλαθα 8 θαίλεηαη ε ζρέζε ηεο ειηθίαο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ηφζν κε ην ζηξεο φζν θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

Παξαηεξείηαη φηη δελ ζπζρεηίδεηαη ε ειηθία κε θακία απφ ηηο δπν θιίκαθεο ζε θακία 

θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

γηα ηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο (p=0,514>α=0,05) θαη γηα ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο 

(p=0,514>α=0,05), ελψ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (p=0,089>α=0,05) 

θαη (p=0,110> α=0,05) γηα ηηο δπν θιίκαθεο αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 100 ~ 
 

 

Πίλαθαο 8 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ 

ζηξεο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δδηθήο Αγσγήο 
Ζιηθία 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(3,106) p-value 

ηξεο 

22- 35 85 114,14 20,275 ,769 ,514 

36-45 14 119,71 23,150   

46-55 8 114,63 16,053   

56 θαη άλσ 3 100,67 23,288   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

22- 35 85 170,29 21,694 1,314 ,274 

36-45 14 168,79 15,126   

46-55 8 163,63 20,770   

56 θαη άλσ 3 191,33 16,743   

χλνιν 110 170,19 20,942   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Ζιηθία 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(3,106) p-value 

ηξεο 

22- 35 67 114,00 18,634 2,230 ,089 

36-45 28 112,68 19,333   

46-55 13 99,23 15,254   

56 θαη άλσ 2 107,50 53,033   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

22- 35 67 174,19 21,373 2,059 ,110 

36-45 28 181,43 24,845   

46-55 13 181,46 18,568   

56 θαη άλσ 2 147,00 46,669   

χλνιν 110 176,40 22,712   
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ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηξεο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην ζηξεο φζν θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε.  

 

Πίλαθαο 9 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί  

Δδηθήο Αγσγήο 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε N Μ.Ο. Σ.Α. F(3,106) p-value 

ηξεο 

Άγγακνο/ε 61 114,64 19,411 1,659 ,195 

Έγγακνο/ε 46 107,85 18,611   

Γηαδεπγκέλνο/ε 3 114,67 28,501   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Άγγακνο/ε 61 174,57 21,390 ,441 ,644 

Έγγακνο/ε 46 178,61 24,966   

Γηαδεπγκέλνο/ε 3 179,67 11,504   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε N Μ.Ο. Σ.Α. F(3,106) p-value 

ηξεο 

Άγγακνο/ε 81 114,85 20,473 1,047 ,355 

Έγγακνο/ε 28 112,57 20,137   

Γηαδεπγκέλνο/ε 1 142,00 .   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Άγγακνο/ε 81 170,25 21,663 ,197 ,822 

Έγγακνο/ε 28 169,57 19,326   

Γηαδεπγκέλνο/ε 1 183,00 .   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν δηαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ην ζηξεο θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε αλάινγα κε ηoλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, δειαδή αλάινγα κε ην αλ 

κέλνπλ ζε ρσξίν ή πφιε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ anova θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10, απφ ηνλ νπνίν δελ δηαθξίλεηαη θακηά ζηαηηζηηθή δηαθνξά. Γηα ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο (p=0,221> α=0,05) γηα ην ζηξεο θαη (p=0,314> α=0,05), ελψ 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (p=0,458> α=0,05) θαη (p=0,842> α=0,05) 

αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 10 

ύγθξηζε κεηαμύ ζηξεο θαη απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ησλ  

εηδηθώλ παηδαγσγώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο. Απνηειέζκαηα 

ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί  

Δηδηθήο Αγσγήο 

Καηνηθία 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Πφιε 92 112,80 18,762 1,513 ,221 

Υσξηφ 18 106,67 22,297   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Πφιε 92 177,37 23,004 1,025 ,314 

Υσξηφ 18 171,44 21,061   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Καηνηθία 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Πφιε 95 115,09 20,162 ,554 ,458 

Υσξηφ 15 110,87 22,213   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Πφιε 95 170,03 21,874 ,040 ,842 

Υσξηφ 15 171,20 14,163   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο θαη ηνπ ρξφλνπ ηνλ νπνίν έρνπλ εξγαζηεί νη εθπαηδεπηηθνί, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζχγθξηζεο κέζσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 5 νκάδεο, 1-5 

έηε πξνυπεξεζίαο, 6-10 έηε πξνυπεξεζίαο, 11-15 έηε πξνυπεξεζίαο, 16-20 έηε θαη 

21 έηε πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 11 δελ δηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο 

δπν θιίκαθεο ηφζν ηεο απηνεθηίκεζεο φζν θαη ηνπ ζηξεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νη νπνίνη εξγάδνληαη δηαθνξεηηθά έηε ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο (p=0,319>α=0,05) γηα ηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο θαη (p=0,269>α=0,05) 

γηα ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 11, πξνέθπςαλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, 

γηα ην ζηξεο (p=0,052>α=0,05) θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε (p=0,709>α=0,05). 
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Πίλαθαο 11 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ εηώλ πξνϋπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δδηθήο Αγσγήο 
Έηε 

πξνυπεξεζίαο N Μ.Ο. Σ.Α. F(4,105) p-value 

ηξεο 

1 –5 66 113,98 18,551 1,191 ,319 

6- 10 24 106,88 19,175   

11 – 15 10 106,80 17,002   

16 – 20 4 123,50 35,228   

21 θαη άλσ 6 108,00 20,591   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

1 – 5 66 174,41 19,863 1,316 ,269 

6- 10 24 174,96 28,418   

11 – 15 10 181,70 28,628   

16 – 20 4 198,75 15,392   

21 θαη άλσ 6 180,33 15,718   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Έηε 

πξνυπεξεζίαο N Μ.Ο. Σ.Α. F(4,105) p-value 

ηξεο 

1 – 5 88 113,69 20,283 2,431 ,052 

6- 10 4 128,00 11,225   

11 – 15 9 112,56 17,910   

16 – 20 2 152,00 14,142   

21 θαη άλσ 7 109,00 20,704   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

1 – 5 88 169,40 21,451 ,537 ,709 

6- 10 4 163,00 15,122   

11 – 15 9 173,22 20,975   

16 – 20 2 182,50 ,707   

21 θαη άλσ 7 176,86 20,844   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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ηνλ επφκελν πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηξεο 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ. Γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην ζηξεο φζν θαη γηα 

ηελ απηνεθηίκεζε. πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, 

(p=0,070>α=0,05) γηα ηελ θιίκαθα ηνπο ζηξεο θαη (p=0,055>α=0,05) γηα ηελ θιίκαθα 

ηεο απηνεθηίκεζεο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 

πξνέθπςαλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, γηα ην ζηξεο 

(p=0,169>α=0,05) θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε (p=0,364>α=0,05). 

  

Πίλαθαο 12 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο απηνεθηίκεζεο 

θαη ηνπ ζηξεο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί  

Δδηθήο 

Αγσγήο 

Σίηινη πνπδψλ 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(4,105) p-value 

ηξεο 

Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο 

57 111,00 17,003 2,233 ,070 

Γηδαθηνξηθφ 2 77,00 7,071   

Πηπρίν ζηε 

ΓεληθήΑγσγή 

16 113,44 21,093   

Πηπρίν ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

20 111,10 22,261   

Δπηκνξθσηηθφ 

εκηλάξην 

15 118,67 19,827   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο 

57 178,54 22,445 2,401 ,055 

Γηδαθηνξηθφ 2 215,00 35,355   

Πηπρίνζηε Γεληθή 

Αγσγή 

16 177,50 23,301   

Πηπρίν ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

20 168,70 19,534   

Δπηκνξθσηηθφ 

εκηλάξην 

15 172,20 21,808   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο 

Αγσγήο 

Σίηινη πνπδψλ 
N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 
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ηξεο 

Βαζηθφ πηπρίν 80 112,88 20,110 1,920 ,169 

Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

30 118,90 20,853   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Βαζηθφ πηπρίν 80 169,08 21,038 ,832 ,364 

Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

30 173,17 20,740   

χλνιν 110 170,19 20,942   

 

 

Σν επφκελν εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην αλ ην ζηξεο θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο κε ην νπνίν 

εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Ο πίλαθαο 13 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Απφ ηνλ πίλαθα  13 

πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο ησλ κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο είλαη Μ.Ο.=110,56, ελψ ησλ αλαπιεξσηψλ είλαη 

Μ.Ο.=112,01. Πξαγκαηνπνηψληαο έιεγρν ANOVA δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,784>α=0,05) αλάκεζα ζηνπο 

βαζκνχο ηνπ ζηξεο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ θιίκαθα ηεο 

απηνεθηίκεζεο ν έιεγρνο ANOVA δελ έδεημε ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,665>α=0,05). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

πξνθχςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ηφζν ηνπο ζηξεο φζν 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 
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Πίλαθαο 13 

Μέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο κόληκσλ θαη 

αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο Αγσγήο 

Δξγαζηαθφ 

θαζεζηψο N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Μφληκνο 16 110,56 17,278 ,075 ,784 

Αλαπιεξσηήο 94 112,01 19,823   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Μφληκνο 16 178,69 15,023 ,189 ,665 

Αλαπιεξσηήο 94 176,01 23,814   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο 

Δξγαζηαθφ 

θαζεζηψο N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Μφληκνο 25 108,64 23,897 2,729 ,101 

Αλαπιεξσηήο 85 116,25 19,064   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Μφληκνο 25 173,12 19,451 ,631 ,429 

Αλαπιεξσηήο 85 169,33 21,393   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ζχγθξηζεο κέζσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία Αλάιπζεο 

Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way ANOVA), εθφζνλ ε αλαπεξία ησλ καζεηψλ 

σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο. Απφ ηνλ πίλαθα 14 

ν νπνίνο αθνξά ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαπεξία ησλ 

καζεηψλ δελ επεξεάδεη ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο πνπ βηψλνπλ νχηε ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, γηα ην ζηξεο (p=0,318>α=0,05) θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

(p=0,807>α=0,05). 

ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ANOVA γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. Δπίζεο, δελ βξεζήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην ζηξεο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ην ζηξεο βξέζεθε 

(p=0,549>α=0,05), ελψ γηα ηελ απηνεθηίκεζε (p=0,720>α=0,05). 
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Πίλαθαο 14 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο αγσγήο κε ηελ αλαπεξία ησλ καζεηώλ. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

ΔθπαηδεπηηθνίΔηδηθήο 

Αγσγήο 
Δίδνοαλαπεξίαο 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(10,99) 
p-

value 

ηξεο 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 30 113,33 19,672 1,173 ,318 

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη 

νκηιίαο 

3 130,67 23,007   

Ννεηηθή αλαπεξία 7 103,29 15,174   

ΓΑΦ 34 110,59 17,124   

ΓΔΠΤ 9 116,67 26,476   

Πνιιαπιέο αλαπεξίεο 13 105,08 21,662   

Υξφληεο παζήζεηο 2 104,00 9,899   

Κηλεηηθή 2 121,00 18,385   

Οπηηθή αλαπεξία 1 105,00 .   

Αθνπζηηθή αλαπεξία 3 100,00 10,149   

Καλέλα απφ ηα 

παξαπάλσ 

6 125,33 17,212   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 30 177,37 26,730 ,605 ,807 

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη 

νκηιίαο 

3 166,67 19,502   

Ννεηηθή αλαπεξία 7 167,14 25,393   

ΓΑΦ 34 175,74 22,400   

ΓΔΠΤ 9 184,00 23,601   

Πνιιαπιέο αλαπεξίεο 13 181,62 20,447   

Υξφληεο παζήζεηο 2 174,00 4,243   

Κηλεηηθή 2 167,50 3,536   

Οπηηθή αλαπεξία 1 141,00 .   

Αθνπζηηθή αλαπεξία 3 176,67 15,885   

Καλέλα απφ ηα 

παξαπάλσ 

6 177,83 14,648   

χλνιν 110 176,40 22,712   
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Πίλαθαο 15 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

γεληθήο αγσγήο κε ηελ αλαπεξία ησλ καζεηώλ. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο 
Δίδνο αλαπεξίαο 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(10,99) p-value 

ηξεο 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 40 112,90 22,388 ,849 ,549 

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη 

νκηιίαο 

17 121,00 21,703   

Ννεηηθή αλαπεξία 6 106,00 17,263   

ΓΑΦ 8 109,25 26,719   

ΓΔΠΤ 21 117,38 14,445   

Πνιιαπιέο αλαπεξίεο 4 111,75 14,080   

Υξφληεο παζήζεηο 1 142,00 .   

Κηλεηηθή 13 112,31 19,397   

Οπηηθή αλαπεξία 110 114,52 20,398   

Αθνπζηηθή αλαπεξία 40 171,53 19,960   

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 17 165,53 25,800   

χλνιν 6 164,17 11,514   

Απηνεθηίκεζε 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 8 182,38 21,830 ,642 ,720 

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη 

νκηιίαο 

21 169,95 22,180   

Ννεηηθή αλαπεξία 4 167,50 12,124   

ΓΑΦ 1 179,00 .   

ΓΔΠΤ 13 168,00 21,055   

Πνιιαπιέο αλαπεξίεο 110 170,19 20,942   

Υξφληεο παζήζεηο 40 112,90 22,388   

Κηλεηηθή 17 121,00 21,703   

Οπηηθή αλαπεξία 6 106,00 17,263   

Αθνπζηηθή αλαπεξία 8 109,25 26,719   

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 21 117,38 14,445   

χλνιν 4 111,75 14,080   
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εξψηεκα εάλ ην ζηξεο θαη ε απηνεθηίκεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζχγθξηζεο κέζσλ. Απφ ηνπο 

κέζνπο φξνπο ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο κε 

κεληαίν εηζφδεκα 0-800 επξψ ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηε βαζκνινγία ηνπ 

ζηξεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, Μ.Ο. (0-800€) 

=117,31, ελψ Μ.Ο.(801-1.300€)=110,40 θαη Μ.Ο.(1.301 θαη άλσ €)=92,80. Κάλνληαο επηπιένλ 

έιεγρν Αλάιπζεο Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way ANOVA), εθφζνλ ην 

κεληαίν εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν θαηεγνξίεο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην 

εηζφδεκα θαη ζην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο (p=0,017<α=0,05). Άξα, 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ 

εμαξηεκέλε. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη φζν απμάλεηαη ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηφζν κεηψλεηαη ην ζηξεο ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ. 

Απηή ε δηαπίζησζε δελ είλαη αξθεηή, θαζψο ζπγθξίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

νκάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ γλσξίδνπκε πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη νη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Δπεηδή, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγηλε ζχγθξηζε πεξηζζφηεξσλ ησλ δπν 

θαηεγνξηψλ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξαγκαηνπνηψληαο αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο ANOVA, κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή F δελ δίλεη θακηά πιεξνθνξία 

γηα ην πνχ εζηηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (κεληαίν εηζφδεκα), 

δίλεη πιεξνθνξία κφλν γηα ην φηη ππάξρεη επίδξαζε. πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ 

θαίλεηαη απφ ην απνηέιεζκα είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο κέζνο φξνο δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ άιιν κέζν φξν. Δπεηδή δελ γλσξίδνπκε 

πνηα θαηεγνξία κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο 

δηαθνξέο ζηελ βαζκνινγία ηνπ ζηξεο, απνθαζίζηεθε λα πξνρσξήζνπκε ζε επηκέξνπο 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Απηφ έγηλε κε θαηά δεχγε 

ζπγθξίζεηο (posthoc), δειαδή κε κία δηαδηθαζία πνπ δηεξεπλάηαη ε χπαξμε πηζαλψλ 

δηαθνξψλ ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο δεπγψλ νκάδσλ. 

πγθεθξηκέλα, έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Bonferroni, θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 ζπλνιηθά ηέηνηεο ζπγθξίζεηο θαη αλαπξνζαξκφζηεθε ε ηηκή p-

value θάζε ειέγρνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη p≤1. ηνλ πίλαθα 17 κπνξνχκε λα δνχκε 
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αλαιπηηθά ηηο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο αλά 

δχν ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 17 ησλ 

πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο (0-800)€ θαη 1.301€ θαη 

άλσ (p=0,023<α=0,05).  

Σέινο, απφ ηνλ ίδην πίλαθα παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο (p=0,423>α=0,05). Δπίζεο, απφ ηνλ έιεγρν ANOVA δελ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο δπν θιίκαθεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα γηα ην ζηξεο (p=0,069>α=0,05) θαη 

γηα ηελ απηνεθηίκεζε (p=0,719>α=0,05). 
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Πίλαθαο 16 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εηδηθώλ 

παηδαγσγώλ θαη  ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο κε ην κεληαίν εηζόδεκα. 

Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

 

Δθπαηδεπηηθνί  

Δδηθήο Αγσγήο 

Μεληαίν 

Δηζφδεκα N Μ.Ο. Σ.Α. F(2,107) p-value 

ηξεο 

0-800 επξψ 35 117,31 15,950 4,228 ,017 

801-1.300 70 110,40 19,738   

1.301 θαη άλσ 5 92,80 25,074   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

0-800 επξψ 35 173,97 18,212 ,867 ,423 

801-1.300 70 178,29 23,786   

1.301 θαη άλσ 5 167,00 35,405   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί  

Γεληθήο Αγσγήο 

Μεληαίν 

Δηζφδεκα N Μ.Ο. Σ.Α. F(2,107) p-value 

ηξεο 

0-800 επξψ 69 117,04 18,612 2,744 ,069 

801-1.300 40 109,48 22,409   

1.301 θαη άλσ 1 142,00 .   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

0-800 επξψ 69 169,25 20,976 ,331 ,719 

801-1.300 40 171,50 21,236   

1.301 θαη άλσ 1 183,00 .   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Πίλαθαο 17 

Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο σο πξνο ην κεληαίν εηζόδεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο αγσγήο 

Multiple Comparisons 

Test Bonferroni 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο 

Αγσγήο 

(I) Μεληαίν 

εηζφδεκα 

(J) Μεληαίν 

εηζφδεκα 
Μ.Ο (I-J) Σ. p-value 

ηξεο 

(0-800)€ 

 

(801-1.300)€ 6,914 3,904 ,238 

1.301 θαη άλσ 24,514 9,015 ,023 

(801-1.300)€ 

 

(0-800)€ -6,914 3,904 ,238 

1.301€ θαη άλσ 17,600 8,729 ,139 

1.301€ θαη άλσ 
(0-800) € -24,514 9,015 ,023 

(801-1.300)€ -17,600 8,729 ,139 
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Ο πίλαθαο 18  παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ 

ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην αλ απαζρνινχληαη 

ζε θάπνηνλ άιινλ εξγαζηαθφ ηνκέα, πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα, ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή δηαθνξά. Γηα 

ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ε ηηκή p γηα ην ζηξεο βξέζεθε (p=0,915>α=0,05) θαη γηα 

ηελ απηνεθηίκεζε (p=0,381>α=0,05), ελψ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο ε 

ηηκή p γηα ην ζηξεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε βξέζεθε (p=0,542>α=0,05) θαη 

(p=0,736>α=0,05) αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 18 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο κε ην αλ απαζρνινύληαη ζε άιιε εξγαζία. 

Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο Αγσγήο 
Άιιε Δξγαζία 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Ναη 38 111,53 17,831 ,011 ,915 

Όρη 72 111,94 20,309   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Ναη 38 179,03 21,228 ,775 ,381 

Όρη 72 175,01 23,483   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο Άιιε Δξγαζία N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Ναη 34 112,74 24,212 ,374 ,542 

Όρη 76 115,32 18,565   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Ναη 34 171,21 26,785 ,115 ,736 

Όρη 76 169,74 17,917   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ θιίκαθαο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ην αλ αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζχγθξηζεο κέζσλ. Παξαηεξείηαη 

απφ ηνλ πίλαθα 19 φηη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη (N = 78) είλαη 

112,97, ελψ απηψλ νη νπνίνη δελ αζρνινχληαη κε ρφκπη  (N = 32) είλαη 108,94. Γηα 

ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αζρνινχληαη κε θάπνην 

ρφκπη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 176,47, ελψ φζνη δελ αζρνινχληαη κε ρφκπη 

βαζκνινγήζεθαλ κε κέζν φξν 176,22. Πξνρσξψληαο ζηνλ έιεγρν ANOVA, γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε, βιέπνπκε φηη δελ εκθαλίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F=0,982, p = 0,324> α=0,05) ηφζν γηα ηελ θιίκαθα 

ηνπ ζηξεο φζν θαη γηα ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο (F=0,003, p = 0,958> α=0,05). 

ηνλ ίδην πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο αγσγήο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα 

ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη (N = 77) είλαη 

115,87 θαη φζσλ δελ αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη (N = 33) είλαη 111,36. Γηα ηελ 

θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη 

ζεκεηψλνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 172,84 ελψ φζνη δελ αζρνινχληαη κε ρφκπη 

βαζκνινγήζεθαλ κε κέζν φξν 164,00. Αθνινπζψληαο ηε ίδηα δηαδηθαζία κε πξηλ, 

πξαγκαηνπνηψληαο έιεγρν ANOVA, γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε, βιέπνπκε φηη εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (F(1,108)=4,243, 

p = 0,042< α=0,05) κφλν γηα ηελ  θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο, ελψ γηα ην ζηξεο  

(F(1,108)=1,129, p = 0,290 > α=0,05). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ 

απνηέιεζκα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο νη νπνίνη 

αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε 

απηνεθηίκεζε ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη κε ην 

απνηέιεζκα απηφ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 19 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο κε ην αλ αζρνινύληαη κε θάπνην ρόκπη ζηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπο. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Anova 

 

Δθπαηδεπηηθνί 

Δηδηθήο Αγσγήο 
Υφκπη 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Ναη 78 112,97 18,709 ,982 ,324 

Όρη 32 108,94 21,045   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Ναη 78 176,47 21,189 ,003 ,958 

Όρη 32 176,22 26,430   

χλνιν 110 176,40 22,712   

Δθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο Αγσγήο Υφκπη N Μ.Ο. Σ.Α. F(1,108) p-value 

ηξεο 

Ναη 77 115,87 19,749 1,129 ,290 

Όρη 33 111,36 21,823   

χλνιν 110 114,52 20,398   

Απηνεθηίκεζε 

Ναη 77 172,84 18,441 4,243 ,042 

Όρη 33 164,00 25,095   

χλνιν 110 170,19 20,942   
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο εμεηάδεηαη αλ ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη επηδξά ζην ζηξεο θαη ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Όπσο 

γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα 20 δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζε θακηά απφ ηεο πεξηπηψζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ θιίκαθα ηνπ 

ζηξεο βξέζεθε F(3, 106)=0,989, p=0,401>0,05 θαη γηα ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο  

F(3,106)=0,668, p=0,574>0,05. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (ζρνιηθή κνλάδα) ζηηο εμαξηεκέλεο (ζηξεο 

θαη απηνεθηίκεζε). 

 

 

Πίλαθαο20 

 

ύγθξηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Απνηειέζκαηα 

ειέγρνπ Anova 

  

Δθπαηδεπηηθνί 

Δδηθήο Αγσγήο 
ρνιηθή Μνλάδα 

N Μ.Ο. Σ.Α. F(3,106) p-value 

ηξεο 

Σκήκα γεληθνχ 

δεκνηηθνχ 

14 114,14 18,029 ,989 ,401 

Δηδηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν 

26 106,88 19,381   

Σκήκα έληαμεο 26 110,54 21,264   

Παξάιιειε ζηήξημε 44 114,70 18,685   

χλνιν 110 111,80 19,407   

Απηνεθηίκεζε 

Σκήκα γεληθνχ 

δεκνηηθνχ 

14 178,71 16,827 ,668 ,574 

Δηδηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν 

26 171,15 20,857   

Σκήκα έληαμεο 26 179,42 23,447   

Παξάιιειε ζηήξημε 44 176,98 25,004   

χλνιν 110 176,40 22,712   
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   6.6  πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί θαη θαηά πφζν απηφ 

επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηάξθεηά ηνπο. Ζ παξνχζα κειέηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθφζηνπο είθνζη εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο  110 εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο σο 

νκάδα ειέγρνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο 110 εηδηθνχο παηδαγσγνχο σο πεηξακαηηθή 

νκάδα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο, ην νπνίν απαξηηδφηαλ απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο απηνεθηίκεζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ αξρηθά λα εξεπλεζεί εάλ ππάξρεη  

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζηξεο θαη ζηελ απηνεθηίκεζε θαζψο εξεπλήζεθε θαη 

εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ ζηξεο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ζην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά 

(αηνκηθά) ραξαθηεξηζηηθά, εάλ ηα δχν θχια δηαθέξνπλ ζηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη εηδηθφηεξα εάλ νη γπλαίθεο αλακέλεηαη λα θέξνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο ηεο  

παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαη ην πψο νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο. Γηα λα εμεηαζηεί ην παξαπάλσ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (νκάδα ειέγρνπ) σο πξνο ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο, ψζηε λα θαλεί πνηα απφ ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ 

δηαζέηεη πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. Να ζεκεησζεί φηη ηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα απαληήζεθαλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη 

ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο θαζψο επίζεο δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

αγσγήο. Ζ ζπζρέηηζε πνπ εληνπίζηεθε είλαη αξλεηηθή θαη νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη δπν θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ έρνπλ βαζκνινγεζεί 

ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, εθθξάδνπλ αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο ηφζν πεξηζζφηεξν ζηξεο 

βηψλεη ν εθπαηδεπηηθφο, άξα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ε 

βαζκνιφγηα ηεο απηνεθηίκεζεο ηφζν πην ζίγνπξνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, επνκέλσο έρεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ ίδην. Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, 

φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε  κεηαμχ ησλ δχν θιηκάθσλ, δειαδή φζν 

κεηψλεηαη ην ζηξεο ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε θαζψο φζν 

απμάλεηαη ην ζηξεο ηφζν κεηψλεηαη  ε απηνεθηίκεζε πνπ θαηέρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν παξαπάλσ εχξεκα επηβεβαηψλεη ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνλίδνληαο φηη ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζηξεο απφ ηελ νπηηθή κηαο αξλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πσο νη 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ απεηιή  ηφζν γηα ηελ απηνεθηίκεζε (self- 

esteem)  φζν θαη ηελ ζσκαηηθή επεμία (well-being) ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Kyriacou, 2001). ε άιιε έξεπλα ζχκθσλα κε ηνπο Leiter θαη Maslach (2008) 

δηαπηζηψζεθε φηη ε αχμεζε ηνπ ζηξεο απνηειεί έλα εξγαζηαθφ θίλδπλν, ν 

νπνίνο επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, ηελ πγεία ηνπ, αιιά θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ επίδνζε. Δθαξκφδνληαο αλάιπζε απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο ζηαηηζηηθφ ελδηαθέξνλ πξνέθπςε ζην εχξεκα φηη ην ζηξεο πνπ 

βηψλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο επεξεάδεη θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ ζε πνζνζηφ 5,4%.  Σα παξαπάλσ επξήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζπκθσλνχλ θαη κε άιιεο  ζρεηηθέο έξεπλεο (Mojsa-Kaja et al., 

2015· Andrisan-Ruggieri et al., 2018) ηνλίδνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηαζέηνπλ ρακειά επίπεδα δπλακηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν εζσζηξεθείο, δελ 

δηαζέηνπλ πςειή ελεξγεηηθφηεηα θαη δελ εκπιέθνληαη ζε θνηλέο δξάζεηο, 

παξνπζηάδνληαη σο πεξηζζφηεξν επηξξεπείο κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ 

ρακειφ επίπεδν απηνεθηίκεζεο θαη έληνλν ζηξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο. 
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χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο σο πξνο ην 

ζηξεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε  πξνέθπςε φηη νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

(Μ.Ο.=176,40) αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε απηνεθηίκεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο.=170,19). Παξάιιεια, δελ δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,321>α=0,05) αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο σο πξνο ην ζηξεο πνπ 

βηψλνπλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη ηηκέο ηεο ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο ζπλαληψληαη πεξηζζφηεξν ζε εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο 

θαη νη ηηκέο ρακεινχ ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Απηφ ην 

εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πιεζψξα εξεπλψλ νη νπνίεο ηνλίδνπλ φηη ην 

ζηξεο εθδειψλεηαη θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Δηδηθφηεξα, 

νη εηδηθνί παηδαγσγνί δελ αηζζάλνληαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, θαζψο νη πνηθίιεο  

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

πξνθαινχλ εληάζεηο θαη έληνλν ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Forlin & 

Chambers, 2011· Hemming & Woodcock, 2011). Ζ παξαπάλσ έξεπλα 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα 

(Θαλαζάθεο, 2011) ηνλίδνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο βηψλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ ζηξεο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί  λα αλαιακβάλνπλ ηελ ζέζε απηή ρσξίο λα θαηέρνπλ ηα 

αλάινγα πξνζφληα, πξνθαιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο. 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη ε θάζε 

ρξνληθή πεξίνδνο έρεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη 

κεηαβιεηέο πνπ επζχλνληαη γηα ηα πςειά επίπεδα ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο είλαη ε έιιεηςε πιηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε κεηαθνξά 

εξγαζίαο ζην ζπίηη, ε ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε/ρακειέο θνηλσληθέο 

απνιαβέο ηνπ επαγγέικαηνο, ε επνπηεία ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα, νη 

ζπρλέο αιιαγέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε έιιεηςε απηνλνκίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα 
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απνδεηρζνχλ ζνβαξνί θαη λα επηθέξνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ή 

αληίζεηα αθφκα θαη κεδακηλνί πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα πεξάζνπλ 

απαξαηήξεηνη (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2010).  

ηελ παξνχζα έξεπλα νη αιιαγέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηφζν ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα,  40 εηδηθνί παηδαγσγνί (36,4%) θαη 39 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο (35,5%) δήισζαλ φηη νη αιιαγέο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην έξγν 

ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεγή ζηξεο εληνπίδεηαη επξέσο θαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (Majeed et al., 2011.Zembylas & Barker, 2007. Zurlo et 

al., 2007. Howard & Johnson, 2004.Day & Leitch 2001. Kyriacou, 2001). ην 

επάγγεικα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο νη 

αιιαγέο απνηεινχλ θχξηα πεγή επαγγεικαηηθνχ ζηξεο, δηφηη κεηψλεηαη ε  

αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ επί ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Chang 

(2009) ηνλίδεη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έληνλν ζηξεο 

θαη αληηθίλεηξν ζηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αιιαγψλ. 

χκθσλα κε έξεπλεο ησλ Καξαβάλα, Αλησλίνπ θαη Νηάιια (2011), ε 

ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο θνηλσληθέο 

απνιαβέο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο  εθπαηδεπηηθνχ ζηξεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επεξρφκελεο  εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, εληείλεηαη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε απηφ 

ην πφξηζκα ζπκπίπηεη θαη ε έξεπλα  ηεο Λενληαξή θ.α. (2000). Σφζν ζηελ 

παξνχζα έξεπλα φζν θαη ζηελ έξεπλα ηεο Υαξαιάκπνπο (2012) δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλαλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα 

θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Ζ έιιεηςε παξνρήο γλψζεσλ 

εηδηθήο αγσγήο δελ επηηξέπεη ηελ νξζή αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/αλαπεξία. 

Δπνκέλσο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία, αιιά θαη λα ειαηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο  ηνπ ζηξεο ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε. 
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Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο βηψλνπλ ην ζηξεο απφ 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο χιεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο 

καζεηέο, ν αλεπαξθήο κηζζφο, ε αδηαθνξία/απεηζαξρία ησλ καζεηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε αμηνιφγεζε. χκθσλα κε εχξεκα άιιεο έξεπλαο, νη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο επηθεληξψλνληαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο. Δηδηθφηεξα, εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο βηψλνπλ ην αίζζεκα ηνπ ζηξεο, δηφηη απνπζηάδεη ε ζπλεξγαζία 

θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, θαζψο  ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ  απνηεινχλ άιινλ έλαλ  θχξην ζηξεζνγφλν παξάγνληα πνπ ηνπο 

απαζρνιεί άκεζα. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ σο ζπλέπεηα λα πξνθαινχλ ζηξεο 

θαη αλαζθάιεηα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ 

εηο πέξαο κία δχζθνιε θαηάζηαζε θαη έηζη βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο καηαίσζεο 

(McCall, McHatton, & Shealey, 2014). Χζηφζν, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηφζν 

νη Mulholland, Mckinlay & Sproule (2013), ζε έξεπλά ηνπο ζε ζρνιεία ζηελ 

θνηία, φζν θαη νη Ferguson, Mang & Frost (2017), ζε έξεπλα ζηνλ Καλαδά, 

αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ απεηζαξρία ησλ καζεηψλ, σο έλαλ απφ ηνπο  

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο επαγγεικαηηθνχ ζηξεο. 

Αθφκα θαη ζε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηελ Αγγιία ζε 

δηάζηεκα δχν αθαδεκατθψλ εηψλ θαη αθνξνχζε 100 εθπαηδεπηηθνχο, ε 

Mckenzie (2009) αλαθέξεη φηη ε έιιεηςε πεηζαξρίαο απφ ηνπο  καζεηέο 

απνηεινχζε ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα ζηξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

κεηέπεηηα αθνινχζεζε ε έιιεηςε θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο. Να αλαθεξζεί 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 91 εθπαηδεπηηθνί  εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο (41, 

4%) έδσζαλ θνηλέο απαληήζεηο ηνλίδνληαο φηη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ζπζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζηξεο. Σελ ίδηα άπνςε επηβεβαηψλεη θαη ε 

έξεπλα ηνπ XGeving (2007). 

ηελ παξνχζα έξεπλα  83 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο 

(37,7%) δήισζαλ φηη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηφηε εληζρχεηαη ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη νη 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Σν εχξεκα απηφ απνδεηθλχεηαη 

θαη ζε άιιεο έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ βξήθαλ φηη ε κε ζπκκεηνρή 
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ζηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί πεγή ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Asti ; 2007 ; 

Eres & Atanasoska, 2011). Σν εχξεκα απηφ ζπκπίπηεη θαη κε άιιε έξεπλα 

(Collie, 2010), φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ νδεγνχζε ζηε κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηξεο. 

Ληγφηεξε ζεκαληηθή πεγή επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνέθπςε φηη απνηειεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Δθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο (69 εθπαηδεπηηθνί, 31,4%) δήισζαλ 

φηη ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί  σο κηα  πεγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ζηξεο, ζε αληίζεζε κε έξεπλα πνπ εθαξκφζηεθε ζηε Νηγεξία, φπνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ απνηειεί ηνλ θχξην 

παξάγνληα ηνπο ζηξεο. Ζ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο δελ είλαη ίδηα, θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιηηηζκηθέο 

θαη δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ. 

ηελ έξεπλα, γηα ηε ζρέζε ηνπ ζηξεο κε ηελ απηνεθηίκεζε αλαθνξηθά κε 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

ε φηη αθνξά ην θχιν βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ 

(p=0,032<α=0,05). πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, νη 

νπνίεο εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο 

(Μ.Ο.=114,00) ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Μ.Ο.=104,69). 

Έηζη,  θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αληξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απηνεθηίκεζε πνπ αηζζάλνληαη. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη πσο νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε πνιιαπινχο ξφινπο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ  απαζρφιεζε θαη  ηελ θξνληίδα ζηνπ ζπηηηνχ  θαη  

ηεο νηθνγέλεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ 

πςειφηεξν  ζπλνιηθφ εξγαζηαθφ θφξην εξγαζίαο, αθνχ νη επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο  ηνπο  απμάλνληαη κε ηα κεηξηθά θαη νηθηαθά θαζήθνληα 

απνξξνθψληαο ηνλ ρξφλν ηνπο, αιιά αληηκεησπίδνληαο θαη ζχγθξνπζε ησλ 

ξφισλ αλάκεζα ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο. Σν 

εχξεκα απηφ ζπκπίπηεη θαη κε ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ( Klassen 
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& Chiu, 2010. Chaplain, 2008. Antoniou et al., 2006. Greenglass & Burke 

2003). Να ζεκεησζεί  φηη ε κεηαβιεηή θχιν αλήθεη κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ δψζεη πνηθίια  θαη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. 

 Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δπν θχισλ ζε θακία απφ ηηο ππφ κειέηε θιίκαθεο. 

πγθεθξηκέλα (p=0,709>α=0,05) γηα ην ζηξεο θαη (p=0,160>α=0,05) γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη  ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο ηφζν κε ην ζηξεο φζν θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

Παξαηεξήζεθε  φηη δελ ζπζρεηίδεηαη ε ειηθία κε θακία απφ ηηο δπν θιίκαθεο ζε 

θακία θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ. Σν εχξεκα απηφ δελ ζπκπίπηεη κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κηθξφηεξνη 

ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο 

(Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006· Kourmousi & Alexopoulos, 2016· 

ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην δείγκα, ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ άλεθε ζε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα 

θαη έηζη  λα κε κπνξεί λα εληνπηζηεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο δειαδή 

αλάινγα κε ην αλ κέλνπλ ζε ρσξίν ή πφιε, δελ δηαθξίζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ζηελ παξνχζα έξεπλα. Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζε άιιε έξεπλα (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, 

Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο, 2004· Κάληαο, 1996) δηαπηζηψζεθε φηη νη έγγακνη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ρξφληνπ ζηξεο. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαη ζπλάκα λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζην εξγαζηαθφ – ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 

Μπνξεί ζηελ παξνχζα κειέηε ν παξάγνληαο ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα κελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ζε 

άιιεο έξεπλεο φκσο ην κεγαιχηεξν ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη αληηιεπηφ 
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ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξα (Πεηζή, 2015. Carton & Fruchart, 2014, Αλδξηψηε & 

Παλαγησηάθεο, ρ.ρ. ζην Πεηζή, 2015, ζ. 70). Σν έληνλν ζηξεο παξνπζηάδεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη δπζθνιεχεηαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζαξκνζηεί  (Dick & 

Wagner, 2001 ζην Πεηζή, 2015,ζ. 70), θαζψο ππάξρεη κηα απφηνκε κεηάβαζε 

απφ ηνλ ηδεαιηζκφ ησλ ζπνπδψλ ζηε ζθιεξφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

(Κάκηζηνο & Λψιεο, 2016, ζ. 44), ελψ αληίζεηα ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηψλεηαη, θαζψο απμάλνληαη ε ειηθία θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο (Dick 

& Wagner, 2001 ζην Πεηζή, 2015, ζ. 70). 

ρεηηθά κε ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο κε κεληαίν εηζφδεκα 0-800 επξψ ζεκεηψλνπλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηε βαζκνινγία ηνπ ζηξεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, Μ.Ο. (0-800€) =117,31, ελψ Μ.Ο.(801-

1.300€)=110,40 θαη Μ.Ο.(1.301 θαη άλσ €)=92,80. Δπνκέλσο, πξνέθπςε φηη φζν 

απμάλεηαη ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηφζν 

κεηψλεηαη ην ζηξεο ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ. Σν ζηξεο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ  

κεηψλεηαη, φηαλ ην εηζφδεκά ηνπο απμάλεηαη,  δηφηη ε κφληκε ζέζε ζην δεκφζην 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεληαίν εηζφδεκα πνπ ζηαδηαθά απμάλεηαη ζπλεπάγεηαη 

αίζζεκα αζθάιεηαο απέλαληη ζηελ εξγαζία, θαζψο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη 

αηζζήκαηα πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο (Zurlo et al., 2007). 

Σέινο, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε θάπνην ρφκπη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, 

έρνπλ κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ αζρνινχληαη κε 

θάπνην ρφκπη. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. χκθσλα κε 

ηελ Μαζνχξα (2016), ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο,  θαζψο επίζεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη εμσζηξεθείο 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη αζρνινχληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη 

πεξηζζφηεξν επηθνηλσληαθνί, απνθηνχλ ελεξγεηηθφηεηα, επράξηζην ραξαθηήξα,  

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θαη’επέθηαζε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ 

άπνςε απηή απνδεηθλχεηαη θαη ζην πφξηζκα ηεο έξεπλαο (Basim et al., 2013). 
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6.7 Δθπαηδεπηηθέο θαη Κνηλσληθέο Πξνζεγγίζεηο 

Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία έρνπλ επηθέξεη λέεο 

πξνθιήζεηο θαη λέα δεδνκέλα γηα ην επάγγεικα θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ. Αλακελφκελν είλαη ινηπφλ, νη αιιαγέο απηέο λα  

επεξεάζνπλ ην ξφιν  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο 

άηνκν θαη σο νληφηεηα. Γεληθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη  ην ζηξεο 

είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ε κειέηε ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή, θαζψο είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηελ 

δηδαθηηθή ηνπ πξάμε. Σν επαγγεικαηηθφ ζηξεο πνπ βηψλεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο 

επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη θαη ηελ ίδηα ηελ απηνεθηίκεζε πνπ έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ σο άηνκν. Καηά ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, ε 

απηνεθηίκεζε είλαη έλαο δείθηεο ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη δεδνκέλνπ φηη 

εμαξηάηαη απφ ην «θνηλσληνινγηθφ βιέκκα» ησλ άιισλ, γηα λα δηαηεξείηαη ζε 

πςειά επίπεδα, είλαη αλαγθαίν λα ζπλάδεη θαη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. 

Άιισζηε ν εαπηφο ηνπ αηφκνπ απαξηίδεηαη απφ δηάθνξεο πηπρέο θαη 

θνηλσληθνχο ξφινπο νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζέζε, πνπ έρεη ην άηνκν 

ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή (Schwalbe et. al., 1991). 

ήκεξα, απφ ηελ θνηλσληνινγηθή ζθνπηά νη θνηλσληνιφγνη εμεηάδνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη πξνρσξνχλ ζε θνηλσληνινγηθέο 

αλαιχζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο π.ρ. θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Γηνχιηζεο, 2000). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αξρίδεη λα 

επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο θαη ζπλάκα επηδξά θαη ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο. ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεηαη ε κεηαβιεηή ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο κε  ηνπο 

καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, αθφκα θαη κε ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή. 

Πέξα απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, είλαη αλακελφκελν λα πιήηηνληαη θαη νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα δηδαθηηθά κνληέια, αθνχ ν εηδηθφο παηδαγσγφο απφ 

ην έληνλν ζηξεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ βηψλεη θαίλεηαη λα είλαη κε 

απνηειεζκαηηθφο θαη λα επηδξά αξλεηηθά ζηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

θνηλσληθή θαη ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Σν ζηξεο πνπ ζπζζσξεχεη 

ν εθπαηδεπηηθφο  έρεη σο ζπλέπεηα λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, 
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ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, ζηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ ν ίδηνο ζα 

δπζθνιεπηεί λα αμηνπνηήζεη, αθφκα επηδξά θαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ςπρνζχλζεζε 

θαη ηελ απηνεθηίκεζε πνπ θαηέρεη σο άηνκν. Δπηπξφζζεηα, ηελ ζρνιηθή 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηελ επεξεάδνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο εθηφο απφ ην ζηξεο, φπσο είλαη ην ζρνιηθφ θιίκα  θαη ε νξγάλσζε 

ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε επίδνζε,  νη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, ε άξλεζε 

κάζεζεο, νη ζρνιηθνί θαλφλεο θαη ηέινο ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ θαη 

ησλ βηβιίσλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Νηθνιάνπ, 

2009: 75). 

Γηα λα εληαρζεί ηφζν ν καζεηήο φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνήζεη ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο θαλφλεο 

νξγάλσζήο ηνπ, φπσο επίζεο λα γλσξίζεη ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη απηή ησλ άιισλ 

κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ε νπνία ζεζπίδεηαη θπξίσο απφ ηα 

ελήιηθα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ (Κσλζηαληίλνπ, 1997:34-37; 

Νηθνιάνπ, 2009: 20, Νφβα-Καιηζνχλε, 1996: 11-14). Δπνκέλσο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζπγθξνηεί ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη νθείιεη λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη έρνπλ αληίθηππν θαη 

ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ. 
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6.8 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο –Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ζθφπηκν 

λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Αξρηθά, νη πεξηνξηζκνί εληνπίδνληαη 

ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο δείγκαηνο θαη ζηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. ηελ 

παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή κέζνδνο κε εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο. Μεηνλέθηεκα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ζηεξεί ηελ έξεπλα απφ ηελ εηο βάζνο κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ, κε απνηέιεζκα 

ζην εγγχηεξν κέιινλ λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί  είηε ε πνηνηηθή κέζνδνο είηε 

έλαο ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ  δεδνκέλσλ. Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξάο. Να ζεκεησζεί φηη, αλ θαη έρνπλ ηεζεί πεξηνξηζκνί γηα ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, σζηφζν απνηειεί κηα δηαδεδνκέλε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηξεο, φπσο ην 

αληηιακβάλνληαη θαη φπσο ην βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Όζνλ αθνξά ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε  ήηαλ αμηφπηζηα, φκσο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξφκνηα εξγαιεία. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ εξεπλά ηηο πεγέο  

ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ 

θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηθξαηνχλ θαη επεξεάδνπλ ηφζν ηνπο εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο φζν θαη ηελ ίδηα ηελ ρψξα. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ κέζσ δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε 

ζηφρν λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Γηαλεκήζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο. Ζ 

έληππε κνξθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθε ζε δείγκα πνπ πξνεξρφηαλ απφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα. Παξφια απηά ην δείγκα ζα κπνξνχζε λα παξζεί 

θαη απφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην 

αζθαιέο, γηα λα εμαρζνχλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα. 

Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ δηαζέζηκν θαη πξφζπκν λα ζπκκεηάζρεη 
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ζηελ έξεπλα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (επηέκβξηνο– Ννέκβξηνο 

2019), ψζηε, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο λα είλαη 

εθηθηή ε γελίθεπζή ηνπο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ελψ θαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζηεξνχληαη επαγσγηθήο αμίαο 

(Creswell, 2011). 

ηεξηδφκελνη ζηα απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχλ θαη θάπνηεο κειινληηθέο πξνηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα 

δηεμαρζεί κία κειινληηθή έξεπλα, φπνπ ζα ζπκκεηείραλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην επαγγεικαηηθφ 

ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηά πφζν  απηφ επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Δπηπιένλ, 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη παηδαγσγνί εηδηθήο αγσγήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο δε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαζφινπ ζην δείγκα 

καο. Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή, γηα λα δηεμαρζνχλ 

εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  θαη παξάιιεια επεξεάδεη  

αξθεηνχο ηνκείο  ηεο δσή ηνπο. Χζηφζν, ην εθάζηνηε ζρνιείν  ή  ζχκπιεγκα 

ζρνιείσλ κηα πεξηνρήο νθείιεη λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

(ςπρνιφγνη , ζχκβνπινη) κε ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη βειηίσζεο ηεο απηνεθηίκεζεο. 

Οινθιεξψλνληαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

«Το επαγγελμαηικό ζηρες ηων εκπαιδεσηικών ως παράγονηας 

επίδραζης ηης ασηοεκηίμηζης»  

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη βάιηε έλα Υ ζην αληίζηνηρν 

θνπηάθη. 

1. Φχιν : Άλδξαο               Γπλαίθα           

2 .Ζιηθία :22-35 εηψλ         

                 36-45 εηψλ       

                46-55 εηψλ                                

              56 εηψλ θαη άλσ             

3. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε : 

Άγακνο/ε Έγγακνο/εΓηαδεπγκέλνο/ε 

4.Καηνηθείηε ζε: 

ΠφιεΥσξηφ 

5. Έηε πξνυπεξεζίαο : ................ 

6.Σίηινη ζπνπδψλ : 

 Πηπρίν ζηε Γεληθή Αγσγή                     

 Πηπρίν ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

Γηδαθηνξηθφ ζηε Γεληθε Αγσγή  

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

7. Πνην είλαη ην εξγαζηαθφ ζαο θαζεζηψο: 

 Μφληκνο/εΑλαπιεξσηήο/ηξηα 
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8. Πνηα είλαη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεζζε: 

Σκήκα Γεληθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν  

Σκήκα Έληαμεο  

Παξάιιειε ζηήξημε 

9.Δίδνο Δηδηθήο Δθπαηδεπηηθήο Αλάγθεο/Αλαπεξίαο καζεηψλ πνπ απαζρνιείηε; 

(ζπκπιεξψζηε απηή κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα) : 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο     

Ννεηηθή Αλαπεξία   

Οπηηθή Αλαπεξία (κεξηθψο βιέπνληεο/ηπθινί)  

Αθνπζηηθή Αλαπεξία (βαξήθννη/θσθνί)   

Κηλεηηθή/σκαηηθή Αλαπεξία  

ΓΑΦ (Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο-Απηηζκφο)  

ΓΔΠ-Τ (Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα) Υξφληεο Παζήζεηο  

Πνιιαπιέο Αλαπεξίεο  

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

10.Πνην είλαη ην κεληαίν εηζφδεκά ζαο : 0 - 800 επξψ                                   

 801-1.300 επξψ 

1.301 επξψ θαη άλσ  

11.Αζρνιείζζε κε θάπνηνλ άιινλ εξγαζηαθφ ηνκέα, πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο; 

ΝΑΗ              ΟΥΗ                

12. Αζρνιείζζε κε θάπνην ρφκπη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; 

ΝΑΗ                ΟΥΗ  
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Γηα εζάο ,σο εθπαηδεπηηθφο ,πόζν κεγάιε πεγή επαγγεικαηηθνύ ζηξεο απνηεινύλ 

νη παξαθάησ παξάγνληεο: Δίλαη ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε γηα φινπο ηνπο 

παξάγνληεο θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηίκεζή 

ζαο : (1: Καζόινπ, 2:Λίγν , 3 : Μέηξηα , 4: Πνιύ , 5: Τπεξβνιηθά) 

1.Μεγάινο θφξηνο   εξγαζίαο 1  2  3  4  5 

2.Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη  

θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο 

1  2  3  4 5 

3.Πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο 

1  2  3  4  5 

4.Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ  1  2  3  4  5 

5.Υακειή  θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηφο 

ζαο 

1  2  3  4  5 

6. Αλεπαξθήο κηζζφο  1  2  3  4  5 

7. Ζ επνπηεία ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα 

(εθεκεξίεο) 

1  2  3  4  5 

8. Μεησκέλεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο, κεηεθπαίδεπζεο 1  2  3  4  5 

9.πρλέο αιιαγέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 1  2  3  4  5 

10. Έιιεηςε ή αλεπάξθεηα πιηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 1  2  3  4  5 

11. Έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνεηνηκαζία 

καζήκαηνο/δηφξζσζε γξαπηψλ 

1  2  3  4  5 

12.Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  1  2  3  4  5 

13. Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 1  2  3  4  5 

14. πγθξνχζεηο κε ζπλαδέιθνπο, δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ 

1  2  3  4  5 

15. Έιιεηςε ρξφλνπ γηα νινθιήξσζε ηεο χιεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

1  2  3  4  5 

16.Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο ζηε δηαρείξηζε 

ελδνζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ (ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ) 

1  2  3  4  5 
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17.Έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο/γνλείο 

1  2  3  4  5 

18. Έιιεηςε πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 1  2  3  4  5 

19. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

(αλππαθνή , απζάδεηα θ.η.ι) 

1  2  3  4  5 

20.Με έγθαηξεο/πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ ηνπνζεηήζεηο 

αλαπιεξσηψλ, απνζπαζκέλσλ, σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

1  2  3  4  5 

21. Ζ αλαπιήξσζε καζήκαηνο ιφγσ απνπζίαο 

εθπαηδεπηηθνχ 

1  2  3  4  5 

22. Παξακνλή ζην ρψξν εξγαζίαο πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ 

1  2  3  4  5 

23.Έιιεηςε απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1  2  3  4  5 

24.Έιιεηςε γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ 

κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο 

1  2  3  4  5 

25. Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα(θηλεηηθφηεηα, 

δηαζεζηκφηεηα) 

1  2  3  4  5 

26. Με δηδαθηηθή εξγαζία (γξαθεηνθξαηηθφ έξγν, 

θχιαμε παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ) 

1  2  3  4  5 

27.Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα 

πνπ ζαο αθνξνχλ 

1  2  3  4  5 

28.Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην ζπίηη 1  2  3  4  5 

29.Με αλαγλψξηζε ηνπ επηπιένλ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

1  2  3  4  5 

30. Άζεκλα ζρφιηα θαη αδηαθνξία ησλ καζεηψλ 1  2  3  4  5 

31.Αζάθεηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 1  2  3  4  5 

32. Πξνβιήκαηα ππνδνκήο (π.ρ ζέξκαλζεο) 1  2  3  4  5 

33.Δπηβνιή πνηλψλ ζηνπο καζεηέο 1  2  3  4  5 

34. Γπζθνιία κεηάβαζεο ζην ζρνιείν 1  2  3  4  5 
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35.Πεξηθνπέο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ελ φςεη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο 
1  2  3  4  5 

36.Ζ πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ κνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνλέσλ, ηεο δηνίθεζεο θιπ 

1  2  3  4  5 

 

 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ θαη δειψζηε θπθιψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

ζην θνπηί ησλ απαληήζεσλ ην θαηά πφζν ζεσξείηε φηη ε θάζε κηα ζαο ραξαθηεξίδεη 

(1:Καζόινπ,2:Διάρηζηα,3:Μεξηθέο θνξέο,4:Αξθεηά,5:Απόιπηα) 

 

37.  Μνπ αξέζεη ν εαπηφο κνπ αθξηβψο φπσο είλαη 1    2   3   4  5 

38. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο 1    2   3   4  5 

39. Γεκηνπξγψ εχθνια λέεο θηιίεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ 

1    2   3   4  5 

40. Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο δελ κε θνβίδνπλ 1    2   3   4  5 

41. Μπνξψ λα πεηζαξρήζσ ηνλ εαπηφ κνπ 1    2   3   4  5 

42. Οη δχζθνινη απαηηεηηθνί ζηφρνη κε θνβίδνπλ 1    2   3   4  5 

43. Δπηηπγράλσ πάληα απηφ πνπ ζέισ 1    2   3   4  5 

44. Γελ ζηακαηάσ ηελ πξνζπάζεηα πξνηνχ επηηχρσ ηνλ 

ζηφρν 

1    2   3   4  5 

45. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητος / ανεξάρτητη 1    2   3   4  5 

46. λ  46. πλήζσο γηα λα μεπεξάζσ έλα πξφβιεκα  

ζηξέθνκαη ζηελ βνήζεηα ησλ άιισλ 
1    2   3   4  5 

47444  47. Πξνηηκψ λα επηδηψθσ δχζθνινπο ζηφρνπο αθφκε  

Καη α    θαη αλ απνηχρσ, παξά εχθνινπο ζηφρνπο ζηνπο 

Οπνπ   νπνίνπο ζίγνπξα ζα πεηχρσ 

Καηθα 

1    2   3   4  5   
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48. Γελ ηα παξαηάσ πνηέ 1    2   3   4  5   

49. Όηαλ βξίζθνκαη αλάκεζα ζε πνιχ άγλσζην 

θφζκν αηζζάλνκαη άβνια 

1    2   3   4  5 

50. Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα αληηκεησπίζσ ηα πάληα 1    2   3   4  5 

51. Όηαλ απνηχρσ ζε θάηη δελ κπνξψ εχθνια λα 

μεπεξάζσ ηελ απνγνήηεπζε κνπ 

1    2   3   4  5 

52. Μνπ αξέζεη λα θάλσ δεκφζηεο ζρέζεηο 1    2   3   4  5 

53. Έρσ κεγάιε ππνκνλή θαη επηκνλή 1    2   3   4  5 

54. πλήζσο ζε κηα παξέα εγψ είκαη απηφο /απηή 

πνπ μεθηλάσ θαη θαηεπζχλσ ηελ ζπδήηεζε 

1    2   3   4  5 

55. Σίπνηα δελ κε βξίζθεη απξνεηνίκαζην/ε 1    2   3   4  5 

56. Δπηλνψ ηηο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα κνπ  

κφλνο/ε 

1    2   3   4  5 

57.πάληα δηζηάδσ κπξνζηά ζε κηα πξφθιεζε 1    2   3  4  5 

58. Ννκίδσ φηη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ ζε θάζε 

ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

1    2   3  4  5 

59.Μπνξψ λα εθπιεξψζσ ηα φλεηξα κνπ 1    2   3  4  5 

60. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα κε εκπηζηεχνληαη 1    2   3  4  5 

61.Μεξηθέο θνξέο φζνλ αθνξά πνιχ απαηηεηηθνχο 

ζηφρνπο ληψζσ αβεβαηφηεηα 

1    2   3  4  5 

62. Έρσ ειάρηζηνπο πνιχ θαινχο θαη πξαγκαηηθνχο 

θίινπο 

1    2   3  4  5 

63. Δίκαη αγαπεηφο/ε ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 1    2   3  4  5 

64. Καλείο δελ κπνξεί λα κε θαηαιάβεη πξαγκαηηθά 1    2   3  4  5 

65.Γηαζέησ αξθεηά θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 1    2   3  4  5 

66. Γηαζέησ αξθεηά θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα 1    2   3  4  5 

67. Άπν κηθξή ειηθία ήκνπλ δεκνθηιήο 1    2   3  4  5 

68. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ κέρξη ζήκεξα 

πνξεία ζηελ δσή κνπ 

1    2   3  4  5 

69.Οη άλζξσπνη γχξσ κνπ κε ζαπκάδνπλ γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλσ ηνπο ζηφρνπο κνπ 

1    2   3  4  5 
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70. Όηαλ κηιάσ φινη κε αθνχλ κε πξνζνρή 1    2   3  4  5 

71.Θεσξψ φηη είκαη επράξηζηε παξέα 1    2   3  4  5 

72.Θεσξψ φηη έρσ θαηαθέξεη ζεκαληηθά 

επηηεχγκαηα 

1    2   3  4  5 

73. Οη γχξσ κνπ δεηάλε ζπρλά ηελ βνήζεηα κνπ 1    2   3  4  5 

74. Δίκαη ππεξήθαλνο/ε γηα ηνλ εαπηφ κνπ 1    2   3  4  5 

75.πκπησκαηηθά έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά 

ζθάικαηα ζηελ δσή κνπ 

1    2   3  4  5 

76. Έρσ ηα πξνζφληα γηα λα απνηειέζσ ηνλ/ηελ 

αξρεγφ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ 

1    2   3  4  5 

77.Πηζηεχσ φηη είκαη αδηθεκέλνο/ε 1    2   3  4  5 

78. Πηζηεχσ φηη έρσ ζπάληα ηαιέληα 1    2   3  4  5 

79.Πηζηεχσ φηη είλαη θαιχηεξν ην λα θάλσ θάηη θαη 

λα ην κεηαληψλσ παξά λα κεηαληψζσ πνπ δελ 

έθαλα θάηη 

1    2   3  4  5 

80. Μνπ ιείπεη ην ζσζηφ timing (ζπγρξνληζκφο) ζε 

φηη θάλσ 

1    2   3  4  5 

81. Άζεια κνπ ππνπίπησ ζπρλά ζε ιάζε 

επηπνιαηφηεηαο 

1    2   3  4  5 

82. Γελ κε θνβίδεη ν αληαγσληζκφο αληηζέησο ηνλ 

επηδηψθσ 

1    2   3  4  5 

83. Δίκαη ηθαλφο /ε  γηα ην θαιχηεξν αιιά θαη γηα 

ην ρεηξφηεξν 

1    2   3  4  5 

84.Όηαλ μεθηλάσ κηα πξνζπάζεηα γηα έλαλ λέν 

ζηφρν ζθέθηνκαη έληνλα ηελ πεξίπησζε ηεο 

απνηπρίαο 

1    2   3  4  5 

85.Θα ήζεια λα βειηηψζσ-λα αιιάμσ πνιιά 

ζηνηρεία ζηνλ εαπηφ κνπ 

1    2   3  4  5 

86.Αλεζπρψ φηη ζην κέιινλ κπνξεί λα κνπ ηχρνπλ 

πξάγκαηα, ηα νπνία δελ ζα κπνξψ λα αληηκεησπίζσ 

1    2   3  4  5 

 

 

 



~ 153 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


