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Σκοπός της εισήγησης

Είναι να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση των

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.



Εισαγωγή (1)

◼Το άγχος και η εξουθένωση στο χώρο εργασίας και

ειδικότερα των εργαζόμενων στην εκπαίδευση, απασχόλησε

αρκετούς ερευνητές λόγω της επίπτωσης την οποία

εξασκούν στην ψυχική υγεία του ανθρώπου

◼Η πλειονότητα αυτών των ερευνών αποσκοπούσε στην

καταγραφή του φαινομένου και στην εύρεση

αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης του

εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης

(Selye 1974)

◼Επαγγελματική εξουθένωση καλείται ένα σύνδρομο

ψυχοσωματικής κόπωσης, σύμφωνα με το οποίο ο

εργαζόμενος εμφανίζει μειωμένη διάθεση, σεβασμό,

συμπάθεια και ευρύτερα οποιοδήποτε θετικό συναίσθημα σε

σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται –

έρχεται σε συναναστροφή επαγγελματικά (Maslach 1982)



Εισαγωγή (2)

◼Η επαγγελματική εξουθένωση έχει ως αποτέλεσμα ο

εργαζόμενος να μη λαμβάνει ικανοποίηση από την εργασία

του και με την πάροδο του χρόνου να δημιουργεί - καλλιεργεί

αρνητική αντίληψη ακόμη και για τον ίδιο του τον εαυτό

(Schwab & Iwanicki 1982; Maslach et al. 2001)

◼Η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με την

ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζόμενου, καθώς

περιορίζονται εξαιτίας της καθημερινής εργασιακής του

ενασχόλησης τα θετικά στοιχεία που εμφανίζει η

προσωπικότητά του

◼Καταγράφονται τρείς όψεις του συνδρόμου της

επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτές είναι η

ψυχοσυναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και

η μείωση των προσωπικών στόχων και επιτευγμάτων

(Maslach et al. 1986)



Μεθοδολογία έρευνας

◼Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ανώνυμου

αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Καβάλας

◼Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε στις

15 Μαρτίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου 2019

◼Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή στους

εκπαιδευτικούς

◼Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο τις εξής θεματικές: α) τις

αιτίες - παράγοντες που οδηγούν στην επαγγελματική

εξουθένωση των εκπαιδευτικών, β) το ρόλο του διευθυντή

στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των

εκπαιδευτικών, γ) τη σύνδεση των διαπροσωπικών σχέσεων

μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού με την

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και δ) τη

σχέση του υιοθετούμενου στυλ και μοντέλου σχολικής

ηγεσίας με την επαγγελματική εξουθένωση των

εκπαιδευτικών



Αποτελέσματα (1)

◼Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι η δουλειά τους

είναι αρκετά αξιόλογη (78%) και ότι έχουν κατορθώσει πολλά

στον τομέα τους (80%) με αποτέλεσμα το αίσθημα της

προσωπικής επίτευξης να εμφανίζεται αυξημένο

◼Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος δε νιώθει

αποπροσωποποίηση (78%) και η επαγγελματική εξάντλησή

τους βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (35%)

◼Οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε χαμηλό ποσοστό

επαγγελματική εξάντληση (35%) και αποπροσωποποίηση

(22%), καθώς αναφέρουν ότι αισθάνονται ενεργητικότητα και

αναζωογονημένοι από την εργασία τους (86%), ενώ θεωρούν

σε γενικές γραμμές ότι έχουν κάνει σημαντικά θετικά

επαγγελματικά βήματα (82%)

◼ Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι

εκπαιδευτικοί δεν ικανοποιούνται αρκετά από τις

μισθολογικές τους απολαβές (68%), καθώς και από τις

υπάρχουσες ευκαιρίες για προαγωγή (44%)



Αποτελέσματα (2)

◼Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συναισθηματική (82%) και η

επαγγελματική (76%) ασφάλεια που τους προσφέρει η

εργασία τους συνιστούν σημαντικούς λόγους ικανοποίησης

και αυτάρκειας (85%)

◼Δηλώνουν ότι δεν τους προσφέρονται όσες ευκαιρίες θα

επιθυμούσαν για προαγωγή και επαγγελματική εξέλιξη (79%)

◼Καταγράφηκε η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το

σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προσφέρει

στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δυνατότητες για

επιμόρφωση (32%) και αξιολόγηση (25%), οι οποίες θα

συνδέονταν με τη μισθολογική και διοικητική ανέλιξή τους

◼Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (70%)

δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερη επαγγελματική

εξουθένωση σε σύγκριση με τους άντρες (30%) και κατά

συνέπεια αυτές εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα

της αποπροσωποποίησης (62%) και της συναισθηματικής

εξάντλησης (73%)



Αποτελέσματα (3)

◼Οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας υποστήριξαν ότι

αισθάνονται περισσότερο επαγγελματικά εξουθενωμένοι

(80%) σε σύγκριση με τους νεότερους συναδέλφους τους

(20%)

◼Ως προς την παράμετρο της οικογενειακής κατάστασης

από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των

ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί

(72%) εμφανίζουν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση

και συνεπώς μικρότερη προσωπική επίτευξη, σε σχέση με

τους έγγαμους εκπαιδευτικούς (28%)

◼Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σημείωσαν τη σημαίνουσα

αξία της εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών στο

εργασιακό τους περιβάλλον στην προσπάθεια για τη

δημιουργία υγιούς ατμόσφαιρας (90%). Στις περισσότερες

σχολικές μονάδες της Π.Ε Καβάλας καταγράφεται ελευθερία

κινήσεων και λόγου (87%), έκφρασης της γνώμης (79%) και

απουσία ενός αυστηρού ελεγκτικού μηχανισμού (86%)



Αποτελέσματα (4)

◼Ως προς τα στυλ και μοντέλα ηγεσίας, από τη στατιστική

ανάλυση προέκυψε ότι η πλειονότητα των διευθυντών της

Π.Ε Καβάλας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ηθικής,

μετασχηματιστικής, ενδεχομενικής, επιμεριστικής και

συναλλακτικής μορφής ηγεσίας (78%), καθώς και από το

δημοκρατικό στυλ (66%)

◼Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι περισσότεροι διευθυντές

αποφασίζουν και ενεργούν με ηθικές αξίες (82%),

διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών (78%), είναι

συνεπείς στην πραγματοποίηση των καθηκόντων τους (84%)

και παραχωρούν μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και ελευθερίας

στο εκπαιδευτικό προσωπικό (92%)



Συμπεράσματα

◼Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εμφανίζεται με αυξημένο

το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης και δεν αισθάνεται

αποπροσωποποίηση και επαγγελματική εξουθένωση

◼ Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι

αισθάνεται ενεργητικότητα και αναζωογόνηση από την

εργασία τους και θεωρεί ότι έχει πράξει επαγγελματική

πρόοδο

◼ Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν δυσαρέσκεια για

τις μισθολογικές τους απολαβές και από τις υφιστάμενες

ευκαιρίες για προαγωγή

◼Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται περισσότερο

επαγγελματικά εξουθενωμένοι σε σχέση με τους έγγαμους

και πέμπτον

◼Ως προς τα μοντέλα και στυλ ηγεσίας υιοθετείται η ηθική,

μετασχηματιστική, ενδεχομενική, επιμεριστική και

συναλλακτική μορφή ηγεσίας, καθώς και το δημοκρατικό

στυλ



Σας ευχαριστώ για 

την προσοχή σας


