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Abstract: Aim of this empirical research is to explore the views ofthe Secondary Education
teachers in the Prefecture of Pella regarding the factors that contribute to their motivation as
well as to illustrate the role and contribution of the Director in this. The research method
chosen was the quantitative with research tool the questionnaire. The findings of the survey
have shown that teachers have a high level of individual motivation and consider highly
motivating factors the cooperative climate with their colleagues and interpersonal
relationships in general, fair behavior by the Director, linking performance to rewards, the
clear definition of their duties, good working conditions and the updating of their knowledge
in their teaching subject. This research comes to conclusions about the practices and the
factors that motivate teachers and can be used to motivate them positively. Τhe findings can
be useful,bothfor directors of school units and those who have the responsibility for
programming and decision making of government educating policies and is expectedto
stimulate into further investigation of this topic.
Keywords: motivation, educator, manager/leader, motives
Πεπίλητη: Σθνπφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο θαζψο, επίζεο, θαη ε απνηχπσζε ηνπ
ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ δηεπζπληή ζε απηή. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ
ε πνζνηηθή κε εξγαιείν έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο
νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηά πςειφ ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο ηνπο παξαθίλεζεο θαη
ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο παξαθηλεηηθνχ οπαξάγνληεο ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο γεληθφηεξα, ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
Γηεπζπληή, ηε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο αληακνηβέο, ην ζαθή θαζνξηζκφ ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, ηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο
ζην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Ζ παξνχζα έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κεηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ ζεηηθά. Τα
επξήκαηα κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκα, αθελφο γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο έρνληεο ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο
θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη λα απνηειέζνπλ εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
Λέξειρ κλειδιά: παξαθίλεζε, εθπαηδεπηηθφο, δηεπζπληήο/εγέηεο, θίλεηξα

Διζαγυγή
Σηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ είλαη απμεκέλεο. Οη
εξγαδφκελνη ζε έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πην παξαγσγηθνί θαη απνδνηηθνί, πξνάγνληαο
παξάιιεια ην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Σην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην ππφινηπν δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ βαζηθψλ
πξαθηηθψλ παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, αθνχ σζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο θαη απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, γλψζε
θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ θαη πξνπάλησλ δηάζεζε θαη επηζπκία γηα ελίζρπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.
Τν παξφλ άξζξν δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηεο παξαθίλεζεο
θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηε ζπλέρεηα
ζην δεχηεξν θεθάιαηνπεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ελψ ζην ηξίην
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Τέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην
θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Κεθάλαιο 1ο – Θευπηηική πποζέγγιζη
1.1.Η έννοια ηηρ παπακίνηζηρ/ςποκίνηζηρ/παπώθηζηρ
Σχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002), ε παξαθίλεζε κπνξεί λα νξηζζεί σο ε εζσηεξηθή
δηαδηθαζία ψζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο ησλ νπνίσλ ε
πινπνίεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.
Οη Everard θαη Morris (1999: 45) δηαηππψλνπλ δχν νξηζκνχο γηα ηελ παξαθίλεζε: α. «ε
επίηεπμε απνηειέζκαηνο κέζω αλζξώπωλ» θαη β. «λα παίξλεηο ην θαιύηεξν από ηνπο
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αλζξώπνπο». Υπνζηεξίδνπλ, σζηφζν, ην δεχηεξν νξηζκφ αθνχ ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα
δψζεη θάπνηνο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην απνηέιεζκα πνπ δεηήζεθε αξρηθά απφ απηφλ,
αλ θαη πξέπεη βεβαίσο λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ην ήζνο ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ παξψζεζε θαηά ηνλ Εάραξε (2003), είλαη κηα ακνηβαία επίδξαζε παξαγφλησλ ηεο
θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν θαη ησλ θηλήηξσλ.Καηά ηνπο Hayes θαη Stratton (2017:
212) ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «έλαο γεληθόο όξνο πνπ δίλεηαη ζε κηα ππνθείκελε
θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνθαιεί λα ζπκβεί». Ο VandenBos
(2015: 670) αλαθέξεη σο θίλεηξν ηελ «ώζεζε πνπ δίλεη ζθνπό ή θαηεύζπλζε ζηε ζπκπεξηθνξά
θαη ιεηηνπξγεί ζηνπο αλζξώπνπο ζε έλα ζπλεηδεηό ή αζπλείδεην επίπεδν».
1.2. Η παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Αλαληίξξεηα, πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ην δηεπζπληή είλαη ε παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη. Καηά ζπλέπεηα, ν δηεπζπληήο πνπ
επηδηψθεη ηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο νη πθηζηάκελνη ηνπ ζα αηζζάλνληαη ζπλερψο εκπλεπζκέλνη, λα
εξγάδνληαη ζθιεξά.
Καηά ηνπο Alam θαη Farid (2011), ε παξαθίλεζε επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο
κεηαμχ ησλ νπνίσλ: α. Πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο, β. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, γ. Τα θίλεηξα θαη νη αληακνηβέο, δ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
(απηνπεπνίζεζε), θαη ε. Τν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.
Απνηειεί γεγνλφο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνχ νη καζεηέο ηνπο εμηδαληθεχνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο
κηκεζνχλ (Alam&Farid, 2011), θαζψο ην ζρνιείν εθηφο απφ ην λα παξέρεη γλψζεηο,
δεμηφηεηεο, γεληθή παηδεία θαη εμεηδίθεπζε παξάιιεια δηακνξθψλεη αληηιήςεηο θαη πηζηεχσ,
δηαπιάζεη ζπλεηδήζεηο θαη εκπλέεη αμίεο (Παπαλανχκ-Τδίθα, 1995).
1.2.1. Γιοικηηικέρ ππακηικέρ πος ζςμβάλλοςν ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Ο δηεπζπληήο έρεη δηπιή ηδηφηεηα είλαη δειαδή ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπγρξφλσο ν
δηνξηζκέλνο ππάιιεινο ησλ δηνηθεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ. Δμαηηίαο ηνπ δηηηνχ απηνχ
ξφινπ, αθελφο ν δηεπζπληήο σο εγέηεο πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο
νκάδαο πνπ εγείηαη, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, αθεηέξνπ σο δηνξηζκέλνο
ππάιιεινο πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ηνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα (Κσηζίθεο, 1998. Σαΐηεο, 2008γ).
Καηά ηελ Σηξαβάθνπ (2003), δηεπζπληήο δε ζεσξείηαη πιένλ ν δηεθπεξαησηήο δηνηθεηηθψλ
θαη ππεξεζηαθψλ ππνζέζεσλ πνπ δηαζέηεη κφλν αθαδεκατθά πξνζφληα αιιά έλα άηνκν κε
πνιιαπινχο θαη πνηθίινπο ξφινπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηηο θαζεκεξηλέο
πξνθιήζεηο ζηνζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σην ίδην πλεχκα νη Καηζαξνχ,
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Πηηζηάβα θαη Κάθθνπ (2016), ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο σο ζηέιερνο
πξέπεηλαμεθχγεηαπφηελπαιηάαληίιεςεηνπγξαθεηνθξάηεδηαρεηξηζηή,πξέπεηπιένλλαέρεηηελαπαξαίηεηεεμεηδίθεπζεζηνλακεηαηξέπεηηηογλψζεηοζεδεμηφη
εηεογηαλαεπηηπγράλεηκέζσ
ηεοδεκηνπξγίαο
ζεηηθνχ
θιίκαηνο
ηελαλχςσζεηνπνξγαληζκνχ,ηελεθπιήξσζεησλζηφρσλθαηηεβειηίσζεησλεπηδφζεσλησλκαζεη
ψλ. Δηδηθφηεξα, ν δηεπζπληήο-εγέηεο θαιιηεξγεί έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ, θαζνδεγεί ην
ζπιινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θξνληίδεη γηα ηελ
εμαζθάιηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην ζρνιείν θαη γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία θαη δεκηνπξγεί έλα
ζεηηθφ θιίκα κάζεζεο (Παζηαξδήο, 2004).
Δπηπξφζζεηα, ε Κηξθηγηάλλε (2011), αλαθέξεη φηη ν δηεπζπληήο είλαη ν
εκςπρσηήοησλκαζεηψλ,ησλγνλέσλθαηθπξίσοησλεθπαηδεπηηθψλθαηηαπηφρξνλαδηεπθνιχλεηηε
λεπηθνηλσλίακεηαμχφισλησλεκπιεθνκέλσλζηειεηηνπξγίαηεοζρνιηθήοκνλάδαο.
Δπηπιένλ,
απνηειεί ην βαζηθφ κνριφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, επνκέλσο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Σχκθσλα κε ηνπο Φπηήξε θαη Άλληλν (2004), ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή-εγέηε ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα κπνξεί λα εκπλέεη, λα έιθεη θαη
λα ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζε κηα πνξεία δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ κε ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά.
Ζ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ην
Σαΐηε (2008γ), πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθφλησλ θαη χζηεξα απφ
δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. Τν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα, αθελφο ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ δηεπζπληή πξνο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο
ζην ζρνιείν.
Δπνκέλσο, έλα ζρνιείν γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, γηα λα επηηπγράλεη δειαδή ηνπο ζηφρνπο
ηνπ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά, νηθνλνκηθά θαη
δηνηθεηηθά θξηηήξηα. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ην αλάινγν ζηπι εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απαηηνχκελε νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηελ
ηξέρνπζα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε (Φπηήξεο & Άλληλνο, 2004).
Σπλνςίδνληαο, ε ζρνιηθή δηεχζπλζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ νη πξνζδνθίεο απφ ην
δηεπζπληή-εγέηε, ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ην έξγν ζπγθιίλνπλ(Σαΐηεο, 2008γ).
1.2.2. Θεηικό ζσολικό κλίμα πος ζςμβάλλει ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
«Τν ζρνιηθό θιίκα εθθξάδεη ηελ πνηόηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο δωήο, απνηειεί κηα
πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αληαλαθιά ηνπο θαλόλεο, ηνπο ζηόρνπο, ηηο αμίεο, ηηο δηαπξνζωπηθέο
ζρέζεηο, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο νξγαλωηηθέο δνκέο κηαο ζρνιηθήο
θνηλόηεηαο»(NationalSchoolClimateCenter,2012:2).
Τν θιίκα είλαη ε ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ θηιηθή, αληαγσληζηηθή ή ερζξηθή θαη ε
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θχζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (κεηαμχ ηνπ
δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ). Δπηπξφζζεηα, ην θιίκα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί
επεξεάδεη: α. ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη
γεληθά ηελ απφδνζε ζην έξγν ηνπο, β. ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην
εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη γ. ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Κπζξαηψηεο, Γεκεηξίνπ& Αλησλίνπ, 2010). Ο Σαΐηεο
(2008β), ππνζηεξίδεη φηη ην θιίκα δίλεη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
ραξαθηήξα ηεο, απηφ δειαδή πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, έζησ θη
αλ είλαη θαζ’ φια ηα άιια φκνηεο.
Σχκθσλα κε ηνπο Καηζαξνχ, Πηηζηάβα θαη Κάθθν (2016), ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ε δηνίθεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ δχν θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθή
απνηειεζκαηηθφηεηαο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Τν θιίκα
πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο αιιαγέο θαη ηηο θαηλνηνκίεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Παζηαξδή (2004),
θαη λα παξνηξχλεη ην πξνζσπηθφ λα βξίζθεη θαηλνχξγηνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα δηνηθνχληαη ηα ζρνιεία κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην κέιινλ
ζα πξέπεη ν εγέηεο-δηεπζπληήο λα ειέγρεη, λα παξαηεξεί θαη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε
παξαθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ πηζαλφλ
λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ζεηηθφ θιίκα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ζε απηήλ, θάλνληαο ηηο
απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηε κε ινμνδξφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.
Σπλνςίδνληαο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ
ζπγθείκελν είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, επηδξψληαο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ (Καηζαξνχ θ. ά., 2016).
1.2.3. Πποζυπικά κίνηηπα πος ζςμβάλλοςν ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη αληηπξνζσπεχνπλ επηζπκεηέο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ
εζσηεξηθνπνηεζεί απφ έλα άηνκν φπσο νη θηινδνμίεο, νη αλάγθεο, ηα ζέισ θ.α. Ωζηφζν, δελ
αξθεί νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη,
επίζεο λα πηζηεχνπλ φηη είλαη πξνζσπηθά ηθαλνί λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη
φηη ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε(Leithwood,
Jantzi&Fernandez, 1993).
Ο Μπνπξαληάο (2005), επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
ηθαλνπνηνχληαη θαη παξαθηλνχληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ κέζσ απηήο αλαπηχζζνπλ ηηο
γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλαλαγθψλ νινθιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεοζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη πξφνδν.
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Καηά ηνπο Everard&Morris (1999), φηαλ ην πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο ησλ
πξντζηακέλσλ απηφ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο, θπξίσο φηαλ νη
απνθάζεηο ζα επεξεάζνπλ ην πξνζσπηθφ. Δπηπξφζζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ απνθέξεη αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο, ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο,
αλαγλψξηζε, ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο, δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο, καζεζηαθέο
επθαηξίεο, εκπεηξία θαη πηζαλή κειινληηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε. Σην ίδην θιίκα ν Vroom
(1964), αλαθέξεη φηη ηα άηνκα αληινχλ ηθαλνπνίεζε φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ειέγρνπλ σο έλα νπζηαζηηθφ βαζκφ ην εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ.
Θα απνηεινχζε παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε λα απμεζεί ε
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα λα αλαγλσξηζηεί ε ζέζε θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Τα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη
λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ(Alam&Farid, 2011).
Σπκπεξαζκαηηθά, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εξγαζία θαη
επεξεάδεη θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ελφο αηφκνπ. Δπνκέλσο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
έλαλ εξγνδφηε λα θξαηά επραξηζηεκέλν θαη ηθαλνπνηεκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη πην έληνλε αθνχ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο άξα
θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο (Saiti, 2007).
1.2.4. Κίνηηπα από ηην κπαηική εκπαιδεςηική πολιηική πος ζςμβάλλοςν ζηην
παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά ηνλ Σαΐηε (2008β), ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ, ησλ
ελεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θξάηνο γηα
ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζηεξίδεηαη ζε κία θαιή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
επεξεάδεηαη θαη απφ ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχο
παξάγνληεο. Οη θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δέζκεπζε ησλ
θπβεξλήζεσλ γηα δηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο, έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά
θαη ζην δηδαθηηθφ επάγγεικα γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο κεηαβαιιφκελεο αληηιήςεηο ηεο
γλψζεο θαη ηα λέα καζεζηαθά ζηπι. Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη παξαπάλσ απαηηήζεηο πξέπεη
λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάξηηζε θαη επαλεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
δηαζθαιίδνληαο έηζη ηα θίλεηξα γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο ζην
ξφιν θαη ζηηο επζχλεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Ωζηφζν, παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο ζηε θχζε
ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα επαλεθηηκεζεί θαη ε
θχζε ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ απνδνρψλ ηνπο. Πξάγκαηη, ε παξαθίλεζε ζηελ εξγαζία θαη νη
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ γηα πεξαηηέξσ
θαηάξηηζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ
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ζηφρσλ απηψλ (Leithwood, Chapman, Corson, Hallinger&Hart, 1996).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη ηεο
ηδηαίηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα
εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με
αθεηεξία ηε ζέζε απηή ην Υπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο
γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλνληαο έηζη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη απμάλνληαο ηελ
απηνεθηίκεζε ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ γηα πην απνηειεζκαηηθή
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Gkolia, Koustelios&Belias, 2018).
Οη Alam θαη Farid (2011), πξνηείλνπλ λα θαζνξίδνληαη νη κηζζνί θαη νη δηάθνξεο απμήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα ηνπο, ζαλ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο,
παξαθηλψληαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιέο επηδφζεηο. Δπηπιένλ, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη
θίλεηξν θαη γηα άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Σπκπεξαζκαηηθά, ν θφζκνο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηαηεο αιιαγέο. Απηφ ην γεγνλφο
νδεγεί ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πσο απηή
κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Δπηπξφζζεηα, εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη νη ζπιινγηθέο
δεμηφηεηεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο θαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο.
Δπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε μεθεχγεη απφ ην άηνκν θαη παίξλεη δηαπξνζσπηθέο
δηαζηάζεηο (Leithwoodetal., 1996).
1.3. Ο πόλορ και η ζςμβολή ηος διεςθςνηή ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Σχκθσλα κε ηνλ Κσηζίθε (1993), ν δηεπζπληήο/εγέηεο ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο πξνζσπηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία σο έλα βαζκφ είλαη έκθπηα θαη σο έλα βαζκφ είλαη
επίθηεηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηθαλφηεηα λα παίξλεη απνθάζεηο, λα πξνγξακκαηίδεη,
λα εκπλέεη, λα ζπληνλίδεη θαη θπξίσο λα είλαη εηιηθξηλήο, ακεξφιεπηνο θαη δίθαηνο. Αλ δε
δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ψζηε λα επηβάιιεηαη κε
ην θχξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηφηε ζα είλαη ν δηνξηζκέλνο πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ,
φρη φκσο θαη ν εγέηεο πνπ εκπλέεη.Καηά ηελ άπνςε ησλ Φπηήξε θαη Άλληλνπ (2004), ν
δηεπζπληήο σο πξντζηάκελνο πξέπεη λα πξνΐζηαηαη δειαδή λα είλαη επηθεθαιήο θαη λα νδεγεί
ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κε βάζε ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηδεηθλχνληαο ήζνο,
εππξέπεηα, εξγαηηθφηεηα, ζπλέπεηα, πεηζψ, εηιηθξίλεηα, αθνζίσζε θαη αθεξαηφηεηα.
Τν θχξνο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεπζπληή επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηελ αμία ηνπ σο
επηζηήκνλα θαη εγέηε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ άιισλ κειψλ ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ ειεπζεξία θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ εμαξηψληαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ
ζρέζεηο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ην ζχιινγν γνλέσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο
πξντζηάκελεο αξρέο. Ζ απνδνρή ηνπ φκσο σο αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά(Κσηζίθεο, 1998).
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Τέινο, θαηά ηε Σηξαβάθνπ (2003), νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπκκεηέρνπλ
ζεζκηθά ζρεδφλ παληνχ, νπφηε παίδνπλ έλα ζπνπδαίν ή αζήκαλην ξφιν, αλάινγα κε ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηε βνήζεηα πνπ δέρνληαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Κεθάλαιο 2ο -Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
2.1. Ο ζκοπόρ ηηρ έπεςναρ
Ζ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα ζθνπεχεη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα απνηππψζεη ην ξφιν θαη ηε
ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζε απηή.
Ζ έξεπλα απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηφηη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαθίλεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζα έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο ζην κέγηζην ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο θαη σο έκκεζν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη
θαη’ επέθηαζε ηεο απφδνζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ζηαδηαθά φινπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά. Ο θχξηνο ζθνπφο είλαη λα δηακνξθσζνχλ ηδέεο θαη
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα.
2.2. Τα επεςνηηικά επυηήμαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
α. Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάγθε παξαθίλεζήο ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο;
β. Πνηνη παξάγνληεο, εηδηθφηεξα, ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
γ. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
δ. Σε πνην βαζκφ ζπκβάιιεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ;
ε. Πνηεο πξαθηηθέο εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο ζην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
ζη. Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
δ. Πνηνο ν ξφινο θαη ε ζηάζε ηνπ θξάηνπο ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο
εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο;
2.3. Η πεπιγπαθή ηος δείγμαηορ
Ωο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Πέιιαο κέρξη ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2018, φπνπ αληιήζεθε ην πιήζνο ησλ
ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη αληηζηνηρνχζε ζε
988 εθπαηδεπηηθνχο (Γήκνο Πέιιαο 473, Γήκνο Έδεζζαο 233, Γήκνο Αικσπίαο 175, Γήκνο
Σθχδξαο 107).
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε κε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία θαηά ηελ νπνία ν
πιεζπζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίζηεθε ζε ζηξψκαηα (strata) σο πξνο ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ, δειαδή ζηνπο ηέζζεξηο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ (Πέιιαο, Έδεζζαο,
Αικσπίαο, Σθχδξαο). Σηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ επηκέξνπο δείγκαηα κε απιή ηπραία
δεηγκαηνιεςία (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε
ειεθηξνληθά κέζσ email ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ, κε ηελ παξάθιεζε πξνο ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ην πξνσζήζνπλ ζηα πξνζσπηθά email ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ππήξρε πξφβιεςε (ππνρξεσηηθφ πεδίν) ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γήκνπ
εξγαζίαο. Ωζηφζν, επεηδή ε αληαπφθξηζε-ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ ε
πξνζδνθψκελε κνηξάζηεθαλ θαη έληππα εξσηεκαηνιφγηα ζε ζρνιεία ζε φιν ην Ννκφ.
Σπλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 223 εξσηεκαηνιφγηα (Γήκνο Πέιιαο 119, Γήκνο Έδεζζαο 50,
Γήκνο Αικσπίαο 34, Γήκνο Σθχδξαο 20).
2.4. Το επυηημαηολόγιο υρ επεςνηηικό επγαλείο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Θεσξήζεθε ην πξνζθνξφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηαηί εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο
έξεπλαο, θαζψο αμηφπηζηα θαη αλψλπκα ζα θαηαγξάθνληαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δεκηνπξγήζεθε κε
βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα
πξνεγνπκέλσλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2018.Όιεο νη
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Σην εξσηεκαηνιφγην
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαηαθηηθέο θιίκαθεο θαη ζπγθεθξηκέλα θιίκαθεο ηχπνπ Likert (5βαζκεο)
(απφ Γηαθσλψ Απφιπηα έσο Σπκθσλψ Απφιπηα) θαζψο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Εαθεηξφπνπινο, 2012).
Καζψο νη ελφηεηεο ζπληεινχλ ζηε δηαζθάιηζε ηάμεο θαη νξγάλσζεο ζην εξσηεκαηνιφγην
ηφζν γηα ηελ εξεπλήηξηα φζν θαη γηα ηνλ εξσηψκελν ζχκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2012),
ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχηαλ απφ επηά ελφηεηεο:
Α. Πξνθίι Δθπαηδεπηηθνχ.
Β. Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο/εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Γ. Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Γ. Πξνζσπηθά/Δζσηεξηθά θίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Δ. Κίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
ΣΤ. Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ε. Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
2.5. Σηαηιζηική Ανάλςζη Γεδομένυν- Αξιοπιζηία εζυηεπικήρ ζςνέπειαρ
Τν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα επεμεξγάζηεθαλ κε
ηα ινγηζκηθά SPSS v.21 θαη Microsoft Excel 2007. Οη θχξηεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εθείλεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο επαγσγηθήο
ζηαηηζηηθήο (ε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (t-test) θαη ε αλάιπζε
δηαθχκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα (One-Way ANOVA)). Τέινο, ζηηο εξσηήζεηο πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε Multiple Response.
Γηα ηoλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο
αμηνπηζηίαο Cronbach’ salpha, ν νπνίνο δείρλεη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ εξσηήζεσλ κηαο
θιίκαθαο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’ salpha γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε α=0,95 ηηκή πνπ θαλεξψλεη κεγάιε αμηνπηζηία.

Κεθάλαιο 3ο - Δςπήμαηα– Αποηελέζμαηα
3.1. Αποηελέζμαηα Πεπιγπαθικήρ Σηαηιζηικήρ
Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ησλ
δηεπζπληψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 1
πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ
φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλήθνπλ επηβιέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη
θξνληίδεη γηα λα ππάξρεη έλα αζθαιέο θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ (MΟ=4,28, ΤΑ=0,79) θαη
ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (ΜΟ=4,21,
ΤΑ=0,73). Δπηπιένλ, πνιχ ζεηηθή άπνςε έρνπλ γηα ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή
απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (MΟ=4,20, ΤΑ=0,92), γηα ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ
ζπλάληεζεο κε ην πξνζσπηθφ (MΟ=4,19, ΤΑ=0,77) θαη γηα ηνλ έπαηλν ζηηο εμαηξεηηθέο
επηδφζεηο (MΟ=4,19, ΤΑ=0,98). Θεηηθή άπνςε έρνπλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ
ζρνιηθνχ θιίκαηνο (MΟ=4,17, ΤΑ=0,83) θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ
γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=4,11, ΤΑ=0,91). Σπκθσλνχλ, επίζεο, φηη ν δηεπζπληήο
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ πξνγξακκάησλ
θαη πξαθηηθψλ (MΟ=4,08, ΤΑ=0,87). Δπηπξφζζεηα, ζπκθσλνχλ φηη ζρεδηάδεη ηηο δξάζεηο
ζπιινγηθά κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ (MΟ=4,07, ΤΑ=0,95), φηη ν δηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη
κε ην Γήκν (MΟ=4,07, ΤΑ=0,80) θαη φηη επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαηηθά κε ην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ (MΟ=4,01, ΤΑ=0,95). Δπηπιένλ, ν δηεπζπληήο ηνπο αληηκεησπίδεη σο άηνκα κε
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μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο (MΟ=4,00, ΤΑ=1,00), θαιιηεξγεί ζρέζεηο κε
επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία (MΟ=3,98, ΤΑ=0,87), πξνζηαηεχεη ην
δηδαθηηθφ ρξφλν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ελνριήζεηο (MΟ=3,96, ΤΑ=0,91) θαη ηνπο
ελζαξξχλεη γηα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο (MΟ=3,93, ΤΑ=0,92). Αθφκε ζπκθσλνχλ
αξθεηά φηη ν δηεπζπληήο ηνπο απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε (MΟ=3,85, ΤΑ=1,05), φηη
θαηαλέκεη ηηο εξγαζίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (MΟ=3,84,
ΤΑ=1,00), φηη πξνσζεί πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (MΟ=3,81, ΤΑ=0,97), φηη
πξνζδηνξίδεη έλα φξακα πνπ ηνπο παξαθηλεί (MΟ=3,75, ΤΑ=0,97) θαη φηη ηνπο ππνζηεξίδεη,
ζε κέηξην βαζκφ γηα πξνβιήκαηα εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο (MΟ=3,60, ΤΑ=1,01).
Πίνακαρ 1. Δνόηηηα Β - Γιοικηηικέρ ππακηικέρ πος ζςμβάλλοςν ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Δπώηηζη

ΜΟ

ΤΑ

Β1. Δλεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
Β2. Σπκπεξηθέξεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε δίθαην ηξφπν.
Β3. Γεκηνπξγεί επθαηξίεο ζπλάληεζεο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β4. Καιιηεξγεί επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ζρνιηθφ θιίκα ρσξίο δηαπιεθηηζκνχο θαη
εληάζεηο.
Β5. Δλζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ

4,21
4,20
4,19

0,73
0,92
0,77

4,17

0,83

4,08

0,87

πξνγξακκάησληνλ
θαηθάζε
πξαθηηθψλ.
Β6. Αληηκεησπίδεη
εθπαηδεπηηθφ σο άηνκν κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη
Β7.ηδηαηηεξφηεηεο.
Δπηβιέπεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα λα ππάξρεη θαζαξφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη

4,00
4,28

1,00
0,79

ηνπ ζρνιείνπ.
Β8. επεκβαίλεη
Γηαζθαιίδεηζηελ
ηελ εμσηεξηθή
χπαξμε ηνπαηζζεηηθή
απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ

4,11

0,91

απφρξφλν
ην δηδαθηηθφ
Β9. εθπαηδεπηηθψλ
Πξνζηαηεχεη ηνζηφρσλ
δηδαθηηθφ
θαη ηνποπξνζσπηθφ.
εθπαηδεπηηθνχο απφ εμσηεξηθέο θαη αρξείαζηεο

3,96

0,91

Β10.ελνριήζεηο.
Σρεδηάδεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε

4,07

0,95

ζχιινγνπαξάδεηγκα
δηδαζθφλησλ.
Β11.ηνΑπνηειεί
πξνο κίκεζε γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β12. Καιιηεξγεί ζρέζεηο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία.
Β13. Σπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Γήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Β14. Υπνζηεξίδεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα πξνβιήκαηα εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο.
Β15. Δπηιχεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλεξγαηηθά κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β16. Καηαλέκεη ηηο εξγαζίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
Β17. Πξνσζεί πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο.
Β18. Πξνζδηνξίδεη έλα φξακα πνπ παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Β19. Δλζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
Β20. Δπαηλεί εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ εμαίξεηα ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

3,85
3,98
4,07
3,60
4,01
3,84
3,81
3,75
3,93

1,05
0,87
0,80
1,01
0,95
1,00
0,97
0,97
0,92

4,19

0,88

Σηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα
απφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ
φηη ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (MΟ=4,32, ΤΑ=0,74), νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
(MΟ=4,22, ΤΑ=0,76) θαη ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε δηεμνδηθφ
θαη εηξεληθφ ηξφπν (MΟ=4,20, ΤΑ=0,78). Δπηπιένλ, πνιχ ζεηηθή άπνςε έρνπλ γηα ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (MΟ=4,17,
ΤΑ=0,81) θαη γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ην παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ θιίκα
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ηεο (MΟ=4,17, ΤΑ=0,72). Τέινο, ζπκθσλνχλ φηη νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο
παξαθηλνχλ ηφζν ζε επίπεδν ρψξνπ φζν θαη ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ (MΟ=4,04, ΤΑ=0,92).
Πίνακαρ 2. Δνόηηηα Γ - Θεηικό ζσολικό κλίμα πος ζςμβάλλει ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Δπώηηζη

ΜΟ

ΤΑ

Γ1. Καιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο.
Γ2. Κιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο.
Γ3. Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή/ληξηα ζαο.
Γ4. Δπίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο κε δηεμνδηθφ θαη εηξεληθφ ηξφπν.
Γ5. Καιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο – Ηθαλνπνηεηηθφ παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ θιίκα.
Γ6. Καιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (ζρνιηθφο ρψξνο: αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, εηδηθνί
ρψξνη, εμνπιηζκφο: επνπηηθά κέζα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηαδίθηπν θ.α. )

4,22
4,32
4,17
4,20
4,17

0,76
0,74
0,81
0,78
0,72

4,04

0,92

Αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ φηη ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ ε
ζπλαηζζεκαηηθή πιήξσζε πνπ ληψζνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=4,32, ΤΑ=0,77),
ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (MΟ=4,22, ΤΑ=0,76), ε
ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
έξγν (MΟ=4,13, ΤΑ=0,82). Δπηπιένλ, ηνπο παξαθηλεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα (MΟ=4,08, ΤΑ=0,78), ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ
(MΟ=4,06, ΤΑ=0,66), αιιά θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (MΟ=4,04,
ΤΑ=0,91). Δπηπξφζζεηα, ηνπο παξαθηλεί αξθεηά ε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ γηα ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=3,83, ΤΑ=1,05), ε ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ην θχξνο θαη
ην ζεβαζκφ πνπ ηνπο απνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία (MΟ=3,81, ΤΑ=1,04), ε πξνβνιή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηελ θνηλσλία (MΟ=3,70, ΤΑ=0,89), ε ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ηνπο
(MΟ=3,61, ΤΑ=1,18) θαη ηέινο, ε πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ηνπο (MΟ=3,59,
ΤΑ=1,06).
Πίνακαρ 3. Δνόηηηα Γ –Πποζυπικάκίνηηπα πος ζςμβάλλοςν ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Δπώηηζη

ΜΟ

ΤΑ

Γ1. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.

4,06

0,66

Γ2. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Γ3. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θ.α.
Γ4. Ζ πξνβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαο έξγνπ ζηελ θνηλσλία (Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο
(ηζηνζειίδα ζρνιείνπ, blogs, θνηλσληθά δίθηπα-facebook, ΜΜΔ)).
Γ5. Ζ ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ζαο.
Γ6. Ζ δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ7. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πιήξσζε πνπ ληψζεηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ8. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ζαο.
Γ9. Ζ ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ10. Ζ πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζαο.
Γ11. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεηε απφ ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ πνπ ζαο απνδίδνληαη απφ ηελ
θνηλσλία.

4,22
4,08

0,76
0,78

3,70

0,89

3,61
3,83
4,32
4,04

1,18
1,05
0,77
0,91

4,13

0,82

3,59

1,06

3,81

1,04
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Σρεηηθά κε ηελ πέκπηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα θίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ
Πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ φηη ηνπο
παξαθηλεί ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν (MΟ=4,00,
ΤΑ=0,93). Δπηπιένλ, ηνπο παξαθηλεί αξθεηά ε επηκφξθσζε ηνπο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία (MΟ=3,88, ΤΑ=0,97), ε δπλαηφηεηα
θηλεηηθφηεηαο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε καζεζηαθήο εκπεηξίαο ζε κηα άιιε ρψξα (MΟ=3,69,
ΤΑ=0,99), θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηακνηξαζκνχ έξγσλ κε ζρνιεία
ηεο Δπξψπεο κέζσ δηαδηθηχνπ (MΟ=3,63, ΤΑ=1,01). Τέινο, ηνπο παξαθηλεί ζε κέηξην βαζκφ
ν ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη νη δηάθνξεο απμήζεηο (MΟ=3,54, ΤΑ=1,43) θαζψο θαη ηα
δηάθνξα επηδφκαηα θαη παξνρέο (MΟ=3,48, ΤΑ=1,33).
Πίνακαρ 4. Δνόηηηα Δ - Κίνηηπα από ηην κπαηική εκπαιδεςηική πολιηική πος ζςμβάλλοςν ζηην
παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών
Δπώηηζη

ΜΟ

ΤΑ

Δ1. Ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο-απμήζεηο.
Δ2. Γηάθνξα επηδφκαηα θαη παξνρέο.
Δ3. Δπηκφξθσζε ζαο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Δπίπεδν Α΄ θαη Β΄).
Δ4. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ζαο ζην δηδαθηηθφ ζαο αληηθείκελν.
Δ5. Γπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο ζαο γηα ηελ απφθηεζε καζεζηαθήο εκπεηξίαο ζε κηα άιιε
ρψξα (Erasmus+).
Δ6. Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηακνηξαζκνχ έξγσλ κε ζρνιεία ηεο Δπξψπεο
κέζσ δηαδηθηχνπ (e-twinning).

3,54
3,48
3,88

1,43
1,33
0,97

4,00
3,69

0,93
0,99

3,63

1,01

Όζνλ αθνξά ηελ έθηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην (ζε
πνζνζηφ 24,5%) ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ πην ζεκαληηθή πξαθηηθή ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ην Σπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, σο ηε
δεχηεξε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή πξαθηηθή πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαθίλεζε ηνπο επηιέγνπλ
θαη πάιη ην Σπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (ζε πνζνζηφ 18,4%). Τέινο,
πξνθχπηεη φηη έλαο ζηνπο πέληε άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ σο ηελ ηξίηε ζε ηεξαξρία
ζεκαληηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο ηε Σχλδεζε ηεο απφδνζεο ηνπο κε ηηο αληακνηβέο (ζε
πνζνζηφ 20,4%).
Πίνακαρ 5. Ππακηικέρ παπακίνηζηρ εκπαιδεςηικών - Άνδπερ Δκπαιδεςηικοί
Πολύ
ζημανηικέρ
Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

Σημανηικέρ

Λιγόηεπο
ζημανηικέρ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Ξεθάζαξνη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη

13

13,3

7

7,1

11

11,2

Σπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο

24

24,5

18

18,4

8

8,2
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Σπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ

6

6,1

13

13,3

8

8,2

Έπαηλνο ζηελεμαηξεηηθή επίδνζε

4

4,1

5

5,1

11

11,2

Απηνλνκία ζηνδηδαθηηθφ έξγν

10

10,2

8

8,2

7

7,1

Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

14

14,3

17

17,3

16

16,3

Πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
αλέιημεο

4

4,1

16

16,3

8

8,2

Σαθήο θαζνξηζκφο ησλ
θαζεθφλησλ

7

7,1

10

10,2

9

9,2

Σχλδεζε ηεο απφδνζεο κε
αληακνηβέο

16

16,3

4

4,1

20

20,4

Σύνολο

98

100

98

100

98

100

Σρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνλ Πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη πάλσ απφ ην έλα
ηέηαξην ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ πξψηε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή
πξαθηηθή πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ην Σπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο (ζε πνζνζηφ 26,4%).Δπηπξφζζεηα, ζε πνζνζηφ 22,4% ζεσξνχλ σο ηελ
δεχηεξε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο ηε Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή. Τέινο, ην 16,8% ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ ηξίηε ζε ηεξαξρία
ζεκαληηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο ην Σαθή θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ.
Πίνακαρ 6. Ππακηικέρ παπακίνηζηρ εκπαιδεςηικών - Γςναίκερ Δκπαιδεςηικοί
Πολύ
ζημανηικέρ
Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

Σημανηικέρ

Λιγόηεπο
ζημανηικέρ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Ξεθάζαξνη ιεηηνπξγηθνίζηφρνη
Σπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο
Σπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ
Έπαηλνο ζηελ εμαηξεηηθή επίδνζε
Απηνλνκία ζηνδηδαθηηθφ έξγν
Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή
Πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
αλέιημεο

17
33

13,6
26,4

19
26

15,2
20,8

9
16

7,2
12,8

9
6
11
16

7,2
4,8
8,8
12,8

13
8
9
28

10,4
6,4
7,2
22,4

13
8
12
14

10,4
6,4
9,6
11,2

12

9,6

3

2,4

12

9,6

Σαθήο θαζνξηζκφο ησλ
θαζεθφλησλ
Σχλδεζε ηεο απφδνζεο κε
αληακνηβέο

10

8,0

8

6,4

21

16,8

11

8,8

11

8,8

20

16,0

Σχλνιν

125

100

125

100

125

100
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Αλαθνξηθά κε ηελ έβδνκε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
σο εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 7 πξνθχπηεη φηη ζε
πνζνζηφ 30,6%ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ηε Με ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή θαη ηηο ειάρηζηεο απμήζεηο. Δπηπιένλ, σο
δεχηεξα ζε ηεξαξρία εκπφδηα παξαθίλεζεο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνίζεσξνχλ ηηο Διάρηζηεο
πηζαλφηεηεο αλέιημεο (κε πνζνζηφ 14,3%). Τέινο, ζε πνζνζηφ 17,5% νη άλδξεο
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην ηξίην θαηά ζεηξά παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ηηο Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο.
Πίνακαρ 7. Δμπόδια ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών - Άνδπερ εκπαιδεςηικοί

Σηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ Πίλαθα 8 πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ κία ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο
Πολύ
ζημανηικά
Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε θαη
επηβξάβεπζε

Σημανηικά

Λιγόηεπο
ζημανηικά

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

13

13,3

12

12,2

16

16,5

Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ

6

6,1

8

8,2

9

9,3

Διάρηζηεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο

3

3,1

13

13,3

8

8,2

Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο

23

23,5

12

12,2

9

9,3

Έιιεηςε απηνλνκίαο ζην δηδαθηηθφ
έξγν

3

3,1

8

8,2

5

5,2

Με ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη
ειάρηζηεο απμήζεηο

30

30,6

10

10,2

16

16,5

Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

9

9,2

12

12,2

8

8,2

Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο

3

3,1

14

14,3

17

17,5

Λνγνκαρίεο θαη ζπγθξνχζεηο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο

8

8,2

9

9,2

9

9,3

Σύνολο

98

100

98

100

97

100

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ηηο Καθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο (ζε πνζνζηφ 24,2%). Δπηπξφζζεηα, σο δεχηεξα ζε ηεξαξρία εκπφδηα νη
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην δηεπζπληή (ζε πνζνζηφ
18%). Τέινο, ζε πνζνζηφ 16% νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην ηξίην θαηά ζεηξά
παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ηελ Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε
θαη επηβξάβεπζε.
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Πίνακαρ 8. Δμπόδια ζηην παπακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών - Γςναίκερ εκπαιδεςηικοί
Πολύ
ζημανηικά
Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε θαη
επηβξάβεπζε

Σημανηικά

Λιγόηεπο
ζημανηικά

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

Σπρλφηεηα

Πνζνζηφ

18

14,5

18

14,4

20

16,1

Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ

14

11,3

9

7,2

18

14,5

Διάρηζηεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο

11

8,9

9

7,2

11

8,9

Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο

30

24,2

10

8,0

13

10,5

Έιιεηςε απηνλνκίαο ζην
δηδαθηηθφ έξγν

8

6,5

12

9,6

11

8,9

Με ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη
ειάρηζηεο απμήζεηο

15

12,1

21

16,8

13

10,5

Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

13

10,5

23

18,4

8

6,5

Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο

4

3,2

6

4,8

16

12,9

Λνγνκαρίεο θαη ζπγθξνχζεηο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο

11

8,9

17

13,6

14

11,3

Σύνολο

124

100

125

100

124

100

3.2. Αποηελέζμαηα Δπαγυγικήρ Σηαηιζηικήρ
Πξαγκαηνπνηήζεθαλέιεγρνη ησλ κέζσλ ηηκψλ δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ αξρηθά κε ην
θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζέζε επζχλεο γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ
ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη ε παξαθίλεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο δελ
πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηε ζέζε επζχλεο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο Γηεπζπληέο-Υπνδηεπζπληέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ λα εκθαλίδεη πην ζεηηθή άπνςε έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαθνξηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα (One-Way ANOVA)αλέδεημε
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ φζνλ αθνξά ηηο
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ν Γηεπζπληήο θαη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ
αθνινπζεί αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ ηνπο παξαθηλνχλ.Δηδηθφηεξα, νη
εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ πην αξλεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο.Αθφκε, φζνλ αθνξά ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ πνπ ηνπο
απνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσλίανη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά
αξλεηηθή άπνςε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Δπηπιένλ, ε
αλάιπζε δηαθχκαλζεο αλέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείσλ θαζψο, επίζεο, θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ
δήκσλ εξγαζίαο.

Κεθάλαιο 4ο - Σςμπεπάζμαηα- Πποηάζειρ
Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε βάζε ηελ
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηα επξήκαηα
ζρεηηθψλ εξεπλψλ, σο πξνο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζην Ν. Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο.
Δηδηθφηεξα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλαξθεηάπςειφηνεπίπεδνηεοαηνκηθήοηνποπαξαθίλεζεο θαζψο ε ζπκθσλία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ κεγάιε θαη ζηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.Δπηπιένλ, θαηά
θνηλή νκνινγία ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ε πην ζεκαληηθή
πξαθηηθή παξαθίλεζήο ηνπο είλαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Δπνκέλσο, ν Γηεπζπληήο σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ
εξγαζηαθνχ θιίκαηνο κε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηξεληθή
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη λα επηδεηθλχεη δίθαηε θαη ηζφηηκε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εκπιέθνληαο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλεξγαηηθά. Δπηπιένλ, λα πξνσζεί ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο κε ζέκαηα
πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη αιιά θαη λα ηνπο
παξαθηλεί κε έλα ξεαιηζηηθφ θαη ειθπζηηθφ φξακα πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο. Τα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα αθνχ νη
εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη ππνρξεψζεηο έρνπλ. Αλαληίξξεηα, λα
ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ θαη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα απνηειεί πξφηππν κίκεζεο κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ.Δπίζεο, πξέπεη λα θξνληίδεη αλειιηπψο γηα λα
ππάξρεη έλα θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη. Αθφκε, κε
ζηφρν ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλίαζα κπνξνχζε λα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο κε
επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία.
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ πνπ ζπκβάιιεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παξαθίλεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη γεληθφηεξα φηη ν
Γηεπζπληήο ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ θάηη ην νπνίν απνηππψζεθε ζηηο απαληήζεηο
ηνπο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθαξκφδεη ν
Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδνληαη, εχξεκα ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη
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κε άιιεο έξεπλεο (Saiti, 2007.Κιαδήο, 2017). Ζ παξαθίλεζε απφ ην Γηεπζπληή βξίζθεηαη
ακέζσο κεηά ηελ παξαθίλεζε ηνπο απφ ην Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα.Παξάιιεια, φκσο, απφ ηελ
επαγσγηθή ζηαηηζηηθή πξνέθπςε δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ αλάκεζα ζηελ εγεζία ηνπ
ζρνιείνπ (Γηεπζπληέο-Υπνδηεπζπληέο) θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε επζχλεο νη
νπνίνη εκθαλίδνπλ πην αξλεηηθή ζηάζε,νπφηε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, πηζαλφλ
θαη απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηελ
πιεπξά ηεο εγεζίαο.
Δπηπξφζζεηα, ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζρέζε
εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζην Γηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ζην φηη ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην ζεβαζκφ απφ ην θξάηνο ε
δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί παιαηφηεξα ιάκβαλαλην ζεβαζκφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε,
απφ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά ζηειέρε, ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη απφ ηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα ζε αληίζεζε κε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φπνπ ην επάγγεικα-ιεηηνχξγεκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ππνβαζκίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.
Δηδηθφηεξα, ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρνληαο γλψζε απφ ηελ παξνχζα εκπεηξηθή
έξεπλα ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα
ηηο εθαξκφζεη γηα λα θηλεηνπνηήζεη ζεηηθά ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη.
Τν ίδην κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη νη έρνληεο ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππάξρεη κηα επηηαθηηθή αλάγθε ην
θξάηνο λα δαπαλήζεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζε αληάιιαγκα κπνξεί
λα πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα πξνηείλνληαη:
 Δμσηεξηθή αληακνηβή δειαδή ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη φρη κφλν κε ηα έηε ππεξεζίαο.
 Σπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε επίπεδν γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ φζν
θαη ζε επίπεδν κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλγηα ηελ επαγγεικαηηθή
θαη αθαδεκατθή ηνπο αλάπηπμεθαζψο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε ξαρνθνθαιηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην κέιινλ ησλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ πνιηηψλ ηνπ
θξάηνπο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο.
 Πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο νη
πηζαλφηεηεο πξναγσγήο απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο.
 Απφδνζε ηνπ ζεβαζκνχ πνπ ηνπο αλαινγεί απφ ηελ θνηλσλία.
Αλαθνξηθά κε κειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ν εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ,
επεθηείλνληαο ηελ έξεπλα ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο θαη επηπιένλ λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη
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ζπλεληεχμεηο ηφζν Γηεπζπληψλ φζν θαη εθπαηδεπηηθψλ εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε
εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο
ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ κηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
παξνχζα έξεπλα σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο παξαθίλεζεο γηα φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
Σπλνςίδνληαο,
εεθπαίδεπζερξεηάδεηαηέλαδηαξθήεπαλαπξνζδηνξηζκφηφζνηνπγεληθφηεξνπνξάκαηφοηεοφζνθαη
ησλεπηκέξνποζηφρσλ κε ηνπονπνίνποζαηνεπηηχρεη Παηζηνκίηνπ, (2015).
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