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Περίληψη 
 

ΔΙΣΑΓΨΓΗ: Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη εληνλόηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νινέλα 

θαη απμαλόκελν αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πιήηηνληαη από ζηξεο θαη 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

επεξεάδεη δπζκελώο ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ εκπεηξία 

ησλ ζπκκεηερόλησλ όζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζεο ηεο κέζα από ηα βηώκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΣ: Η ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε 

κέζσ ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

κεζνδνινγηθό εξγαιείν ηεο αηνκηθήο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Φξεζηκνπνηήζεθε 

ζεκαηηθή αλάιπζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 9  άηνκα (αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο). 

 

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ: Αλαδύζεθαλ ηέζζεξηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 1) 

Αηνκηθέο επηδηώμεηο σο πεγή επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 2) Ακθηζπκία 

δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλαδέιθσλ, 3) Σπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, 4) Τξόπνη αληηκεηώπηζεο . Η παξνύζα έξεπλα ππνγξακκίδεη ηνλ ξόιν ησλ 

πξνζσπηθώλ θηλήηξσλ θαη ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο επίηεπμεο ζηόρσλ σο 

θύξην παξάγνληα δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: burnout, ζρνιηθήο εγεζίαο, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Δηζαγωγή 

Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη εληνλόηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νινέλα θαη 

απμαλόκελν αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πιήηηνληαη από ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Η δηδαζθαιία είλαη έλα επάγγεικα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πςειά 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Maslach et 

al., 2001). Τν εθπαηδεπηηθό άγρνο θαη ε εθπαηδεπηηθή εμνπζέλσζε απνηεινύλ 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο απαηηείηαη λα δηαγηγλώζθνληαη έγθαηξα θαη ηδαληθά λα 

πξνιακβάλνληαη, θαζώο απνηειεί εξεπλεηηθή δηαπίζησζε όηη ηα αλσηέξσ θαηλόκελα  

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

ζρνιηθό ηνπο έξγν (Βαζηιόπνπινο, 2012).  Τν εξγαζηαθό άγρνο, γεληθά, κπνξεί λα 

εθδειώλεηαη κε ζπκπηώκαηα ςπρνινγηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο δηάζεζεο ηα νπνία 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε ελδηαθεξόλησλ θαη εκπηζηνζύλεο πξνο ην πεξηβάιινλ, ην 

αίζζεκα απνηπρίαο, ηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα, ηελ έιιεηςε ππνκνλήο, ηελ εξγαζηαθή 

απξνζπκία θαη  ελίνηε ζπρλέο απνπζίεο από ηελ εξγαζία (Αλησλίνπ, 2002). 

Η εξγαζηαθή εμνπζέλσζε, δηεζλώο γλσζηή κε ηνλ όξo burnout, απνηειεί ζπλέπεηα 

είηε ελόο ρξόληνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο είηε κηαο ηξαπκαηηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη 

ραξαθηεξηζηηθέο εθδειώζεηο ηεο απνηεινύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο απνγνήηεπζεο, ηεο 

καηαίσζεο, ηεο δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηώλ, ηεο απνζηαζηνπνίεζεο - παξαίηεζεο θαη 

ηεο απόζπξζεο (Ακαξαληίδνπ, 2010). Σύκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Maslach ε θαηάζηαζε απηή «πιήηηεη» επαγγεικαηίεο,  ησλ νπνίσλ ε θύζε ηεο 

εξγαζίαο, ηνύο θέξεη ζε ζπλαλαζηξνθή κε πιήζνο άιισλ αλζξώπσλ (ηνκέαο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο θιπ.). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, όηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε σο α). ζπλαηζζεκαηηθή 

απνζηξάγγηζε πνπ βηώλεη ν/ε εξγαδόκελνο/ε αληηιακβαλόκελνο/ε όηη εμαληινύληαη 

ηα ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα πνπ θηλεηνπνηνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ 

παξαγσγηθόηεηά ηεο/ηνπ, είηε σο β). αληίιεςε ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ/ηεο 

όζνλ αθνξά ζην επαγγεικαηηθό ηεο/ηνπ έξγν, είηε σο 3). απνπξνζσπνπνίεζε, δειαδή 

αδηαθνξία θαη απνζηξνθή έλαληη ησλ αηόκσλ πνπ απνηεινύλ ηνπο δέθηεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο/ηνπ (Maslach, Jackson, Leiter, 1997). 

Σπλνιηθά, από ην θάζκα ησλ επηζηεκνληθώλ δηαηππώζεσλ πξνθύπηεη όηη σο 

εξγαζηαθό άγρνο λνείηαη ε πίεζε από ηνλ θόξην θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελώ σο 

εξγαζηαθή εμνπζέλσζε γίλεηαη αληηιεπηό ην απνηέιεζκα ηεο ρξόληαο θόπσζεο θαη 

ηεο θαηαπόλεζεο ησλ ςπρνπλεπκαηηθώλ δπλάκεσλ (έιιεηςε έκπλεπζεο, 

ελεξγεηηθόηεηαο, επηδεμηόηεηαο) ζε ζπλδπαζκό ελίνηε θαη κε ζσκαηηθό αληίθηππν 

(ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία θαη δπζθνξία) (Ακαξαληίδνπ, 2010; Αλησλίνπ, 2002, 

Maslach, Jackson, Leiter, 1997). 

Τν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη ν εξγαδόκελνο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε  ε νπνία δηαξθώο εμειίζζεηαη θαη δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

είλαη ζηξεζζνγόλεο δεκηνπξγείηαη ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθόξηηζε ζηνλ εξγαδόκελν κε 

απνηέιεζκα λα κελ δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα θαη ηα ςπρηθά απνζέκαηα γηα 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο (Maslach, Jackson, 

Leiter, 1997). Σηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απεγθισβηζηεί από απηή ηελ θόξηηζε 

αλαπηύζζεη σο κεραληζκό άκπλαο κηα απξόζσπε, αξλεηηθή έσο θπληθή ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθό ηνπ πιαίζην (Bakker, Killmer, Siegriest et al, 2000). 

 

Πξόθιεζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο εμνπζέλωζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Τν επαγγεικαηηθό άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ 

γελεζηνπξγνύο παξάγνληεο: ην γεληθόηεξν βηνηηθό επίπεδν, ηα γλσξίζκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ θάζε ρώξαο, ηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηαθώλ ακνηβώλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο, ηελ αλεπαξθή αληαπόθξηζε - ρακειή επίδνζε θαη 

απεηζαξρία ησλ καζεηώλ θαη ηηο ζπρλέο κεηαβνιέο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

θαη πξνγξάκκαηνο, πνπ θαζηζηνύλ επίπνλε ηελ αλαγθαία αλαπξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (Kyriacou & Chien, 2004).  

Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθδειώλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε επεηδή 

ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηνύλ: α) ηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ κειώλ ηεο ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο θαη β) ηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο πξνζσπηθέο εθδειώζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Brotheridge & 
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Grandey, 2002). Ψο ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα κελ 

ληώζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ άζθεζε ησλ παηδαγσγηθώλ-δηδαθηηθώλ ηνπο 

θαζεθόλησλ θαη ησλ ζεζκηθώλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, αθνύ ζπρλά αηζζάλνληαη όηη παξ’ 

όιεο ηηο θνπηώδεηο, αγρώδεηο θαη ζπλερείο ηνπο πξνζπάζεηεο, δελ επηηπγράλνπλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκό ηόζν ηνπο πξνζσπηθνύο όζν θαη ηνπο ζπιινγηθνύο 

ζηόρνπο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο 

(Koustelios, 2001). 

 

Δηδηθόηεξα, ηα ζπκπηώκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πεξηιακβάλνπλ: α) 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (νμπζπκία, δηαηαξαρέο ύπλνπ, θαηάζιηςε, πξνβιήκαηα 

ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο), β) γλσζηηθέο αληηδξάζεηο (δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε, 

ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ), γ) ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο 

(θαηάρξεζε νπζηώλ ή/θαη νηλνπλεπκαησδώλ, ηάζεηο απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο) θαη δ) εθδειώζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ρακειήο επίηεπμεο 

πξνζσπηθώλ επηηεπγκάησλ, παξαίηεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο (Kyriacou, 1987). 

Δπηπξόζζεηνη  επηβαξπληηθνί, ελίνηε, παξάγνληεο είλαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ (όπσο ε θαηαλόεζε ε ππνκνλή θαη ε 

επγέλεηα, νη ηθαλόηεηεο θαη νη εκπεηξίεο ηεο/ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο), νη ζπρλά απαηηεηηθέο 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο  σο πξνο ηνλ ξόιν ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νη νπνίεο ζπρλά 

ηελ/ηνλ επηθνξηίδνπλ κε  θαζήθνληα αλαληίζηνηρα πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηεο/ηνπ 

αξκνδηόηεηεο (αξκνδηόηεηεο γξαθεηνθξαηηθήο ππνζηήξημεο ηαπηόρξνλα κε ηελ 

άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ ξόινπ) θαη ε ηάζε θνηλσληθήο απαμίσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο (Βαθόια & Νηθνιάνπ, 2012). 

 

Σπλνιηθά, ην εθπαηδεπηηθό άγρνο θαη ε εθπαηδεπηηθή εμνπζέλσζε απνξξένπλ από ηελ 

έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ραξάο θαη εθηίκεζεο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή εξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα, όπσο επίζεο θαη από ηελ δηόγθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο. Τα δύν απηά ζπλαηζζήκαηα πεγάδνπλ από ηελ 

αλαινγία εκθάληζεο ή κε όισλ ησλ αλσηέξσ παξαγόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Ηιηνθώηνπ, 2015). 

 

Οη επηπηώζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζπκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο  

Τν εθπαηδεπηηθό άγρνο θαη ε εθπαηδεπηηθή εμνπζέλσζε πξνθαινύλ κία γεληθή 

ππνρώξεζε ηνπ πνηνηηθνύ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο σο δηαδηθαζίαο θαη σο 

απνηειέζκαηνο. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη επίζεο ην όηη δπζρεξαίλεηαη  ε  

θαζεκεξηλόηεηα ησλ δηδαζθόλησλ πνπ πιήηηνληαη όρη κόλν ζην επαγγεικαηηθό ηνπο 

πιαίζην αιιά θαη ζην αηνκηθό, νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό. Δπηθέξεηαη κία 

γεληθόηεξε δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε, απνζηξνθή από ηελ επαγγεικαηηθή 

δξάζε, αθξαίεο αληηδξάζεηο όπσο ππεξέληαζε θαη ππεξθόπσζε. Δπηπξνζζέησο, 

απμάλεηαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ ζρνιείσλ εμαηηίαο ησλ παξαηεηακέλσλ 

απνπζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο απώιεηαο εθπαηδεπηηθώλ σξώλ θαη ηεο πξόζιεςεο 

αλαπιεξσκαηηθνύ πξνζσπηθνύ (Φαηδερξήζηνπ, 2014).  

 

Σύκθσλα κε ηε Γηαλλαθίδνπ (2014) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ νη 

επηιεγόκελεο παξεκβάζεηο είλαη ρξήζηκν λα εζηηάδνπλ ζην επίπεδν ησλ αηνκηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ, όπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απνθόξηηζε, ε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθό πιαίζην, ν αλαζηνραζκόο θαη ε αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Σύκθσλα κε ηνλ Γειιαηόια (2010: 27-
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29), ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, δειαδή θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

άπνςεο ησλ άιισλ, ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζην πιαίζην ηεο 

δηνίθεζεο ελόο νξγαληζκνύ, δειαδή ην λα κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα θαη κε πνην ηξόπν απηό επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ αλζξώπσλ 

ηνπ νξγαληζκνύ, ε έιιεηςε εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζύλεο, ε θηινζνθία 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρία θαη ηελ εμνπζία ζε έλαλ νξγαληζκό, ν ππεξβνιηθόο 

θόξηνο εξγαζίαο, ε παξεκπόδηζε ιήςεο πξσηνβνπιηώλ, ε έιιεηςε ζρέζεσλ, νη 

πεληρξέο αληακνηβέο, ε έιιεηςε δηθαηνζύλεο, νη ζπγθξνύζεηο αμηώλ, ν κεησκέλνο 

πξνζαλαηνιηζκόο ζηνπο αλζξώπνπο θαη ε αδηαθνξία ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ επηθέξνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα εμήο απνηειέζκαηα 

ζην δπλακηθό ησλ εξγαδνκέλσλ:  κείσζε θαηαλόεζεο, ηελ αληίδξαζε θαη ηελ 

παζεηηθόηεηα, ηελ έιιεηςε έκπλεπζεο, δήινπ, ελεξγεηηθόηεηαο, ηελ απώιεηα 

θηλήηξσλ παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλππαξμία θαηλνηνκίαο θαη 

ελζνπζηαζκνύ, ηελ παγίσζε ρξόληαο εμάληιεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε απάζεηαο θαη θπληζκνύ. 

 

Τα εγεηηθά ζηειέρε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο, 

επηβάιιεηαη από ηελ θύζε ησλ ζρνιηθώλ ζπλζεθώλ λα θαιιηεξγνύλ πξόζθνξν θιίκα 

νκαιήο ζπλεξγαζίαο θαη πγηνύο αιιειεπίδξαζεο. Μεηαμύ άιισλ δειαδή λα 

ππάξρνπλ ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελίζρπζε 

θιίκαηνο ζπιινγηθόηεηαο θαη ελίνηε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο αξσγήο 

(Φαηδερξήζηνπ, 2012).  Η νπζία ηεο απνζηνιήο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

έγθεηηαη ζύκθσλα κε ηνλ Σαΐηε (2014: 124) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαζηζηά ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ παξαγσγηθνύο θαη ηθαλνύο λα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν ηνπο. 

Θεσξείηαη επίζεο ζεκαληηθή ε  «εηνηκόηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη επνηθνδνκεηηθά γηα 

ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα έθηαθηεο θξίζεηο ή επθαηξίεο» (Γξόζνο, 2011: 45).  

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ε κεησκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε από ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη ππεξβνιηθέο εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζώο θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ ππνζηήξημε από ηε δηεύζπλζε 

ζπληζηνύλ αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο  πξόθιεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Chang , 2009).  

 

Οη Ostell θαη Oakland (1995) επηζεµαίλνπλ όηη παξά ην γεγνλόο όηη νη δηεπζπληέο 

απνηεινύλ έλα ζεµαληηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα 

πεξηζζόηεξα βηβιία θαη άξζξα πνπ έρνπλ δεµνζηεπζεί µέρξη ζήµεξα επηθεληξώζεθαλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ ζεµαληηθά ζέµαηα θαη πξνβιήµαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

δηεπζπληέο έρνπλ παξαγλσξηζηεί, µε απνηέιεζµα λα ππάξρεη έλα θελό. Γη’ απηό ην 

ιόγν, θξίζεθε ζθόπηµν λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ δηεπζπληώλ ηεο 

πξσηνβάζµηαο θαη δεπηεξνβάζµηαο ιόγσ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήµαηνο γηα ην πώο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη θαη πώο βηώλνπλ 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο επαγγειµαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαδύνληαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνύλ  ζηηο πηζαλέο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ εγέηε (Γηεπζπληή-ππνδηεπζπληή), πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη 

ηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξόκνπ. Αλαδεηθλύεηαη, επνκέλσο, ε ζεκαζία ηεο άζθεζεο 

δηνίθεζεο όπσο θαη ε επζύλε ηεο λα εμαζθαιίζεη έλα ηθαλνπνηεηηθό πιαίζην εξγαζίαο 

γηα ην απαζρνινύκελν δπλακηθό ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηελ επαγγεικαηηθή 

δπζαξέζθεηα, ην άγρνο θαη ηελ εμνπζέλσζε (Τζηάθθηξνπ & Παζηαξδή, 2002). 

Ψζηόζν, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο (Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο) πεγή άγρνπο θαίλεηαη λα απνηειεί ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο άζθεζεο 

θαζεθόλησλ, ε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθώλ ζεκάησλ θαη αληημννηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ θαη επξύηεξα ησλ ζρνιηθώλ θνξέσλ θαζώο θαη ε 

επηηαθηηθόηεηα ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (Τζηάθθηξνπ & Παζηαξδή, 2002). Με 

βάζε ηα παξαπάλσ ε παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηελ εκπεηξίαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο από ηελ ζρνιηθή εγεζία (Γηεπζπληήο/ληξηα- 

ππνδηεπζπληήο/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Η ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, δειαδή 

ησλ ελεξγεηώλ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε θαηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

δελ έρεη θαιπθζεί επαξθώο βηβιηνγξαθηθά θαη επηπιένλ ε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο έξρεηαη λα εκπινπηίζεη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξόιεςε θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Μεζνδνινγία 

Η παξνύζα έξεπλα αθνινπζεί ηελ πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα βαζύηεξε θαη πεξηζζόηεξν επεμεξγαζκέλε γλώζε γηα ην ππό 

έξεπλα θαηλόκελν (Ισζεθίδεο, 2008). Η έκθαζε ζηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερόλησλ/-

νπζώλ είλαη θαη ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο. Η επηινγή απηή ηθαλνπνηεί ηελ 

πξόζεζε ησλ εξεπλεηώλ λα πξνζεγγηζζεί κε ηξόπν βησκαηηθό ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο από ηε ζρνιηθή εγεζία (Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε). Δηδηθόηεξα, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηηο 

αληηιήςεηο θαη ζηνπο ρεηξηζκνύο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

Σηελ παξνύζα έξεπλα επηιέρζεθε σο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. Κξίζεθε όηη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα βαζύηεξεο δηεξεύλεζεο ησλ 

εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θαζώο νη εξσηήζεηο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζύκθσλα 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ δηαιόγνπ. Η ηερληθή απηή, ζύκθσλα κε ηελ Κπξηαδή 

(2000) αληρλεύεη θαη ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα κε επηηπρία ρσξίο λα 

απνθιείνληαη ε ειεύζεξε ζπδήηεζε θαη ε παξάζεζε απόςεσλ, ζθέςεσλ θαη 

εκπεηξηώλ. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο (βιέπε Παξάξηεκα 1)  θαζνδεγήζεθαλ από 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ιεηηνύξγεζαλ σο εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνύλ νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ (May, 2001). Δπηπιένλ, ππήξμε ε 

δπλαηόηεηα ζπδήηεζεο ζεκάησλ πνπ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ζθνπνύο ηεο κειέηεο. 

 

Σπκκεηέρνληεο 

Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ έμη άλδξεο δηεπζπληέο, κηα γπλαίθα 

δηεπζύληξηα θαη δύν γπλαίθεο ππνδηεπζύληξηεο κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 54 ρξόληα από 

ηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο είραλ 

κεηαπηπρηθαθέο ζπνπδέο θαη δύν από απηνύο/απηέο δηδαθηνξηθό δίπισκα.  Τα 

ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ από εθπαηδεπηηθνύο πνπ είραλ εθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία  γηα 

ηνπιάρηζηνλ 8 έηε. Τν όξην απηό επηιέρζεθε επεηδή θξίζεθε ζθόπηκν νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα λα έρνπλ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία νξηζκέλσλ εηώλ 

αιιά θπξίσο επεηδή ζπκπίπηεη κε ηα ειάρηζηα έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ππνδηεπζπληή ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Τα ζρνιεία ησλ ζέζεώλ ηνπο ήηαλ πεξίπνπ ηζόηηκα όζνλ αθνξά 

ζην εθπαηδεπηηθό θαη καζεηηθό δπλακηθό, ήηαλ εκηαζηηθά ελώ θαη νη καζεηέο πνπ 
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θνηηνύλ ζε απηά είραλ παξόκνην θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν. Τν εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό ησλ ζρνιηθώλ ηνπο κνλάδσλ είρε έλα επηπιένλ θνηλό ραξαθηεξηζηηθό 

θαζώο απαξηηδόηαλ ζε κεγάιν βαζκό από εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη, είηε κόληκνη είηε 

αλαπιεξσηέο, δηέλπαλ θαζεκεξηλά κεγάιεο απνζηάζεηο θαζώο ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

έδξα δελ βξηζθόηαλ ζηνλ ίδην λνκό. 

Τν ζπγθεθξηκέλν δείγκα επηιέρζεθε ιόγσ ηνπ όηη δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ. Η 

δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ε «κέζνδνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο ή αιπζίδαο» 

(Ritchie, Lewis & Elam, 2003).  Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνηειεί θνηλή πξαθηηθή 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Η δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηε δεηγκαηνιεςία είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

βνεζνύλ ηνλ/ ηελ εξεπλήηξηα λα εληνπίζεη θαη άιια άηνκα πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 

ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ  (Ισζεθίδεο, 2008). Η ζπκκεηνρή όισλ ήηαλ 

εμνινθιήξνπ εζεινληηθή. Τα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ έρνπλ αιιαρζεί 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην απόξξεην θαη ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο. 

 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο θάζε ζπλέληεπμεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έληππν 

ζπγθαηάζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα όπνπ θαη 

δειώζεθε ξεηά θαη θαηέζηε αληηιεπηό όηη απνηεινύζε αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο ε 

δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο ζπδήηεζεο θαη ην αίηεκα απνθιεηζκνύ ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Μαδί κε ην παξαπάλσ έληππν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ζπκπιήξσλαλ επίζεο έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ. Η 

έξεπλα δηελεξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2018, ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Η 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 9 ζπλεληεύμεσλ ήηαλ θαηά κέζν όξν 45-50 πεξίπνπ ιεπηά.  

 

Μέζνδνο αλάιπζεο ηωλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλωλ 

Ψο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε 

θαζώο απνηειεί κία εύρξεζηε θαη επέιηθηε πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν κέζσ ηεο 

νπνίαο ν εξεπλεηήο επηηξέπεη ζηε θσλή ησλ ζπκκεηερόλησλ λα αθνπζηεί, θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή αλαδεηθλύεη επξύηεξα ζέκαηα, ηα νπνία εμεηάδνληαη σο πξνο ηε ρξεζηκόηεηά 

ηνπο ζηελ πξάμε (Braun & Clarke, 2006). Η ζεκαηηθή αλάιπζε αθελόο δηέπεηαη από 

κία πλεπκαηηθή «ειεπζεξία», δειαδή απνδέζκεπζε από επηζηεκνινγηθέο 

πξνϋπνζέζεηο (π.ρ. ξεαιηζκόο, θαηλνκελνινγία) πνπ θαζνδεγνύλ ηελ παξαγσγή 

λνεκάησλ, εμνύ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο σο «επέιηθηεο» κεζόδνπ, αθεηέξνπ, ιόγσ 

ηεο ζπζηεκαηηθόηεηάο ηεο (π.ρ. ζηελ αλάδεημε λνεκάησλ από ηα δεδνκέλα ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πιηθνύ ζύκθσλα κε ηνλ επαγσγηθό ηξόπν ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο), 

δηαζθαιίδεη ηελ επηζηεκνληθή ζπκβαηόηεηα (Boyatzis, 1998). Δηδηθόηεξα γηα ηε 

δηαηύπσζε ησλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ, νη Braun & Clarke (2006) πξνηείλνπλ 

ελδεηθηηθά 6 ζηάδηα εξεπλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ: α. Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, β. Κσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, γ. Δπηζήκαλζε ησλ ζεκάησλ, 

δ. Δπαλέιεγρνο ησλ ζεκάησλ, ε. Πξνο-δηνξηζκόο ησλ ζεκάησλ θαη ζη. Παξνπζίαζε 

ησλ επξεκάησλ. 

Ψο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, νη 8 ζπλεληεύμεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ, 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ην πιηθό αλαιύζεθε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, πηνζεηώληαο ηε θαηλνκελνινγηθή εζηίαζε ζηελ εκπεηξία. Ο 

εξεπλεηήο εζηίαζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ζηα βηώκαηα. Να ζεκεησζεί, όηη ην 
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πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη γη 

απηό ηεξνύληαη νη θαλόλεο δενληνινγίαο.  

Σε πξώηε θάζε ζπγθεληξώζεθε έλαο αξθεηά κεγάινο όγθνο αδόκεησλ πιεξνθνξηώλ, 

νη νπνίεο πξνέθπςαλ από ηελ απνκαγλεηνθώλεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ. Τν 

απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθό αλαγλώζηεθε πνιιέο θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ νη εξεπλεηέο, ηνλ επηζπκεηό βαζκό νηθεηόηεηαο. Σηε ζπλέρεηα κέζα από 

ηε ζεκαηηθή αλάιπζε θαη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

αλαδπζνύλ νξηζκέλα ζέκαηα κε βάζε ην λνεκαηηθό ηνπο πεξηερόκελν. Πξώηα ινηπόλ 

ην πιηθό θσδηθνπνηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ νη λνεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Σηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεεθε ν ζρεκαηηζκόο επξύηεξσλ θαηεγνξηώλ θαη ε νξγάλσζε 

απηώλ, κειεηώληαο πνηεο πξνεμάξρνπλ θαη ην πώο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. (Mason, 

2002). 

 

Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα: εγθπξόηεηα, αμηνπηζηία  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο  εγθπξόηεηαο ηεο παξνύζαο έξεπλαο δηελεξγήζεθε αξρηθά 

πξνθαηαξθηηθή δνθηκή ηεο ζπλέληεπμεο κέζσ ηεο νπνίαο ειέγρζεθε ε θαηαλόεζε 

ησλ εξσηήζεσλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Bryman, 2008).  Γηα ηελ  

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ  αλάιπζε ιήθζεθαλ ππόςε όια ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ ρσξίο θακία επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ. 

Δπηρεηξήζεθε, επίζεο,  ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε επξήκαηα πξνεγνύκελσλ 

εξεπλώλ ζην πεδίν θαη ηέινο, ε ρξήζε εμσηεξηθνύ ειεγθηή -ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζπλαδέιθνπ - γηα ηελ επαλεμέηαζε νιόθιεξεο ηεο εξγαζίαο εληζρύνληαο 

έηζη ηε ζπλνιηθή εγθπξόηεηα έξεπλαο (Creswell, 2008). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ώζηε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα λα είλαη 

δηαηππσκέλα κε ζαθήλεηα θαη ν εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ζρεδηαζκέλνο κε 

ιεπηνκέξεηα θαη πιεξόηεηα. Τα επξήκαηα ππνζηεξίρζεθαλ κε απνζπάζκαηα ησλ 

ζπλεληεύμεσλ, ζπλνδεπόκελα από ζρόιηα γηα ην ζπγθείκελό ηνπο (Mason, 2002). 

Δπξήκαηα 

Από ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πιηθνύ ησλ ζπλεληεύμεσλ, πξνέθπςαλ ηέζζεξηο 

βαζηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ην ππό κειέηε θαηλόκελν. Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 1) Αηνκηθέο επηδηώμεηο σο πεγή επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, 2) Ακθηζπκία δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζπλαδέιθσλ, 3) Σπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 4) Τξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Θεμαηική  Α.)  Αηομικέρ επιδιώξειρ: πηγή επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

Σε απηή ηε ζεκαηηθή νη αηνκηθέο επηδηώμεηο αλαδεηθλύνληαη σο ζεκαληηθό ζηνηρείν 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο . Οη αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ αλαδεηθλύνπλ 

όηη ηα θίλεηξα ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξόινπ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο, ππνδηεπζπληή/ 

ππνδηεπζπληξηαο δηαθξίλνληαη  από ην ζηνηρείν ηεο θάιπςεο αηνκηθώλ επηδηώμεσλ νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θαη σο πεγή επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ. 

Δλδεηθηηθά ν/ε ζπκκεηέρσλ Γ αλαθέξεη: «…ζθέθηεθα κέζα κνπ, γηαηί λα κε δνθηκάζσ 

ηηο δπλάκεηο κνπ θαη ζην θνκκάηη απηό; Δμάιινπ όιν ππεξάξηζκνο θξηλόκνπλ, είρα 

θνπξαζηεί. Γειαδή γηα κέλα ζηελ αξρή ήηαλ θάηη ζαλ ιύζε αλάγθεο, ζηελ πνξεία όκσο 

είδα όηη ηα θαηάθεξλα κηα ραξά! Γη’ απηό έθαλα θαη κεηαπηπρηαθό..» 
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Δπίζεο, ν/ε ζπκκεηέρσλ ΣΤ δειώλεη: «Με ηόζα πξνζόληα.. κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθό, 

πηζηνπνηήζεηο, ζεκηλάξηα, πξνϋπεξεζία λνκίδσ ήηαλ απηνλόεην, ινγηθό θαη 

αλαπόθεπθην λα δηεθδηθήζσ ηε ζρνιηθή εγεζία. Θα ραξαθηήξηδα ηελ θίλεζε απηή θάηη 

ζαλ δηθαίσζε. Η ζέζε απηή απαηηεί αλζξώπνπο κεζνδηθνύο. Γηα κέλα απνηέιεζε 

πξόθιεζε θαξηέξαο, δελ είλαη ην νηθνλνκηθό ην θίλεηξν. Τα ζρνιεία πξέπεη λα 

ζηειερώλνληαη από αλζξώπνπο κε ζέιεζε, γηα λα πξνάγεηαη ην έξγν ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο, είλαη απιό, απινύζηαην απηό πνπ ππνζηεξίδσ.» 

Ο/ε ζπκκεηέρσλ Α: «…Καη όκσο ηώξα, κέζα ζηε δπζθνιία, κεηεθπαηδεύνληαη 

θαη επηκνξθώλνληαη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη, γηαηί έρνπλ θίλεηξν λα δηαθύγνπλ από 

ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ζηαζηκόηεηα, επηδηώθνπλ κία θαιύηεξε ζέζε, ραίξνληαη κε ηε δηά 

βίνπ κάζεζε.» 

Τα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηηο ζέζεηο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απόζβεζε θόπσλ πνπ αθνξνύλ ηελ απόθηεζε πξόζζεησλ πξνζόλησλ, κε ηελ 

αληηκεηώπηζε ππεξεζηαθώλ δεηεκάησλ γηα εηδηθόηεηεο νη νπνίεο πιήηηνληαη από ηελ 

ππεξαξηζκία, πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη γεληθόηεξα πεξηζηξέθνληαη 

γύξσ από ηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθώλ επηδηώμεσλ θαη θηινδνμηώλ νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή θηλήηξσλ θαη κάιηζηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθώλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

Τν θίλεηξν, επίζεο, γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δηεπζπληηθνύ ξόινπ δηαθξίλεηαη από ην 

ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο θπξίσο ηθαλνπνίεζεο θαη έπεηηα ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο 

άιινπο. 

Θεκαηηθή Β). Ακθηζπκία δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλωζεο 

ζπλαδέιθωλ   

Υπνζεκαηηθή Β.1)  Η απόζηαζε από ην πξόβιεκα σο εγγύεζε αληηθεηκεληθόηεξεο 

θαη σξηκόηεξεο πξνζέγγηζεο 

Η ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή αλαδεηθλύεη κηα πην απνζηαζηνπνηεκέλε θαη ηππηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζην ζρνιείν (από ηελ πιεπξά ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο) 

θαζώο θαη ηε δηάζεζε λα κελ μεθύγνπλ από θαιά πεξηγεγξακκέλνπο ξόινπο θαη 

θαζήθνληα 

Δλδεηθηηθά ν/ε ζπκκεηέρσλ Γ δειώλεη: «…δε κε αθνξνύλ ιεπηνκεξέζηεξα 

πεξηζηαηηθά. Άιισζηε, άιινη ζπλάδειθνη είλαη σο άλζξσπνη εζσζηξεθείο, ιηγόηεξν 

θνηλσληθνί, δύζηξνπνη ίζσο… Σηνλ βαζκό πνπ επηηπγράλσ λα ζπλελλννύκαη, έζησ θαη 

θνπηαζηηθά θάπνηεο θνξέο, γηα ζέκαηα δνπιεηάο, δελ αλαδεηώ επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο 

γηα ην πώο αηζζάλεηαη ν θαζέλαο… Καη αλ είλαη ν ηύπνο ηνπ αλζξώπνπ ηέηνηνο θαη όρη 

έλαο εμνπζελσκέλνο εθπαηδεπηηθόο; Πώο κπνξώ λα είκαη βέβαηνο, γηα λα ζίμσ ηέηνην 

δήηεκα θαη κεηά λα αλαδεηήζσ ιύζεηο;» 

Σπκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγεί θαη ε αλαθνξά ηνπ/ηεο ζπκκεηέρνπζαο Γ: «…νη 

άλζξσπνη, θαη αλ ηνπο ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, δελ αλνίγνληαη εύθνια λα ην 

παξαδερηνύλ. Από εγσηζκό, από θόβν κήπσο εθηεζνύλ…». 

Η παξαπάλσ ζηάζε επηβεβαηώλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά θαζώο «ηα άηνκα πνπ 

ππνθέξνπλ από εμνπζέλσζε, θξύβνπλ ζπλήζσο ην πξόβιεκά ηνπο επεηδή 

αηζζάλνληαη ηελ ελνρή θαη ηε ληξνπή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.» Ακαξαληίδνπ (2010: 47).  Σπλάκα, πξνθύπηεη θαη 

ε παξάκεηξνο ηεο δηάθξηζεο ησλ απζεληηθώλ πεξηπηώζεσλ ηνπ ζπλδξόκνπ ηηο νπνίεο, 

ζύκθσλα κε ηε γλώκε ησλ ζπκκεηερόλησλ, κόλν θάπνηνο εηδηθόο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαπηζηώζεη ηεθκεξησκέλα, ππνλνώληαο έκκεζα ηελ ύπαξμε θαη κηαο ελίνηε 

ππνθξηηηθήο ή/θαη θπγόπνλεο ζηάζεο θάπνησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

σζηόζν, δείρλνπλ όηη ε κεησκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε από ηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπληζηνύλ ηθαλνύο αηηηνινγηθνύο 
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παξάγνληεο  πξόθιεζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Chang , 

2009). 

Υπνζεκαηηθή Β.2) Υπνζηεξηθηηθή ζηάζε   

Από ηελ άιιε πιεπξά ε ελίζρπζε ελόο θιίκαηνο ζπιινγηθόηεηαο θαη ελίνηε ε παξνρή 

κηαο πην πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα ζπληζηά δξάζε αληαγσληζηηθή πξνο ην 

θαηλόκελν ηεο εμνπζέλσζεο (Φαηδερξήζηνπ, 2012).   

Δλδεηθηηθά  ν/ε ζπκκεηέρσλ Β θαίλεηαη λα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο 

θαη λα πξνζεγγίζεη ζπλαδέιθνπο κε θαηαλόεζε  

«… «ζπκβνπιεύσ ηνπο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο, λα κε κέλνπλ εθηόο ζρνιηθώλ 

δξσκέλσλ, λα κε κηδεξηάδνπλ ιόγσ αδηνξηζηίαο, δελ είλαη ιόγνο απηόο λα απειπίδνληαη 

θαη λα κε ραίξνληαη ηε δνπιεηά καο, αζθαιώο θαηαλνώ ηα πξνβιήκαηα, ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηά ηνπο, νη πην πνιινί έρνπλ θαη νηθνγέλεηεο...» 

 

Δλώ θαη ν/ε ζπκκεηέρσλ ΣΤ ζεσξεί όηη έλαο δηδαθηηθόο ζύιινγνο ρξεηάδεηαη πέξα από 

ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε θαζεθόλησλ θαη κία εζσηεξηθή ηνπ, δηαπξνζσπηθή επειημία 

πνπ επηθέξεη ηζνξξνπία: «κνηξαδόκαζηε πνιύ θνηλό ρξόλν θαζεκεξηλά, ηνλ ρξόλν ηεο 

δνπιεηάο καο. Πηζηεύσ όηη αλαπηύζζνπκε αλζξώπηλνπο δεζκνύο. Μπνξνύκε λα 

ππνζηεξίδνπκε θαη λα εληζρύνπκε ν έλαο ηνλ άιιν. Γελ είλαη ηπραίνο ν όξνο 

ζπλάδειθνη.». 

Η ελαζρόιεζε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ παξαπέκπεη ζε κηα κνξθή 

εγεζίαο πνπ εκπλέεη θαη παξσζεί πξνο ηελ αληηκεηώπηζε δύζθνισλ πξνζσπηθώλ θαη 

κε πξνζσπηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σύκθσλα κε ηε Μνύδνπξα (2005: 80-82) ε δηάζηαζε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο θαη θπξίσο πξόιεςεο 

ηνπ ζπλδξόκνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο εμνπζέλσζεο. Τα άηνκα κε ώξηκε ελζπλαίζζεζε 

δηαζέηνπλ πςειό δείθηε ηθαλόηεηαο αλάιεςεο ηεο νπηηθήο ησλ άιισλ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπαξαζηήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκπαξαζηαζνύλ ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Ο εθπαηδεπηηθόο αληιεί δύλακε αληηθεηκεληθήο θαη 

ςύρξαηκεο ζεώξεζεο ησλ πξαγκάησλ κέζα από ηε ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

κε ηνπο ζπλαδἐιθνπο ηνπ ζε έλα θιίκα αιιεινϋπνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο. Καη' 

απηόλ ηνλ ηξόπν νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαίλεηαη λα  απνηεινύλ έλαλ δπλακηθό ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαζώο ην θνηλσληθό, νηθνγελεηαθό 

θαη θηιηθό πεξηβάιινλ πιαηζηώλνπλ θαηεπλαζηηθά ην άηνκν πνπ βηώλεη ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο (Fontana, & Abouserie, 1993) 

 

Θεμαηική Γ) Σςναιζθημαηική εξάνηληζη (ζςμμεηεσόνηων/ οςζών) 

Σε απηή ηε ζεκαηηθή νη αλαθνξέο αλαδεηθλύνπλ ηδηαίηεξεο πξνζσπηθέο ελδείμεηο  

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο από ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνπζεο. 

Δλδεηθηηθά ν/ε ζπκκεηέρσλ Β δειώλεη: «έλησζα ηελ εμάληιεζε ζηαδηαθά, αθόηνπ 

αλέιαβα ηα θαζήθνληα…….. Έπεζαλ πάλσ κνπ πνιιά γξαθεηνθξαηηθά βάξε, αιιά θαη 

άιιεο αξκνδηόηεηεο νη νπνίεο θαλνληθά ζα αλαινγνύζαλ ζε ζρνιηθή γξακκαηεία ή ζε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο σο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Όιε ηε ρξνληά είκαη κε 

δηάζπαξηνπο πόλνπο, εθδειώζεθε ε θνύξαζε ςπρνζσκαηηθά. Τελ επέιεμα βέβαηα ηε 

ζέζε, δε θαληαδόκνπλ όκσο ηόζν θόξην εξγαζίαο, πξνέθπςαλ θαη έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ… ίζσο ηαιαηπσξήζεθα επηπιένλ.» 

Σην ίδην πιαίζην ν/ε ζπκκεηέρσλ Γ επηζεκαίλεη: «…ην βιέπσ όηη έρεη ππνρσξήζεη θαη 

όηη ππνρσξεί ιίγν – ιίγν ν ελζνπζηαζκόο κνπ, ηα ζέκαηα ηεο δνπιεηάο αλαθπθιώλνληαη, 

νη αληνρέο αιιάδνπλ θαη απηέο…» 
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Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνζδηόξηζαλ θαη ηε δπζθνιία 

ηνπο αιιά θαη ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα απηή (ζηελ πξώηε πεξίπησζε).  

Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζεσξείηαη ε θεληξηθή πνηόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ε πην πξνθαλήο εθδήισζε ηνπ ζύλζεηνπ απηνύ ηνπ ζπλδξόκνπ 

(Maslach et al., 2001).  Αλαθέξεηαη ζε αηζζήκαηα θόπσζεο, ρακειήο ελέξγεηαο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο απνζηξάγγηζεο θαη εμάληιεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θπζηθώλ 

πόξσλ ηνπ αηόκνπ (Tomic et al, 2004). 

 

Θεκαηηθή  Γ) Τξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Η ζεκαηηθή απηή απνηειείηαη από δύν θαηεγνξίεο θαη αλαδεηθλύεη ηηο αλαθνξέο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Υπνζεκαηηθή Γ.1) Δλίζρπζε από ζεζκηθά κέηξα 

Σηε ζπγθεθξηκέλε ππνζεκαηηθή αλαδύεηαη ε αλάγθε ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ησλ ζπλνδώλ ζπλεπεηώλ ηεο από ηελ πιεπξά ηεο 

ζεζκηθήο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη δειαδή ή ζπκκεηνρή ηεο ζεζκηθήο 

δηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ δπζθνιηώλ, κεξηκλώληαο, γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζην ζύλνιν 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. 

ν/ε ζπκκεηέρσλ ΣΤ δειώλεη ραξαθηεξηζηηθά: «…αιιά ρξεηάδνληαη θαη 

εηδηθνύο ηα ζρνιεία, κε νξγαληθέο ζέζεηο, γηα λα παξαθνινπζνύλ θαη λα βνεζνύλ 

ζπζηεκαηηθά όινπο, καζεηέο θαη θαζεγεηέο….» 

 ν/ε ζπκκεηέρσλ Γ δειώλεη ελδεηθηηθά «….νη ζρνιηθέο δνκέο καο ρξεηάδνληαη 

νπσζδήπνηε ελίζρπζε, λα ζηειερσζνύλ κε εηδηθνύο, κε ζρνιηθνύο ςπρνιόγνπο» 

Τνλίδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε όηη πέξα από ηελ αηνκηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ είλαη απαξαίηεηε θαη ε ζπλδξνκή εμσηεξηθώλ βνεζεηηθώλ 

παξαγόλησλ, όπσο ε ύπαξμε εηδηθώλ ζηα ζρνιεία, γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Κάηη πνπ πξνϋπνζέηεη όπσο ήδε αλαθέξζεθε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

πνιηηηθήο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο. 

 

Υπνζεκαηηθή  Γ.2) Πξνζωπηθνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Σηε δεύηεξε ππνθαηεγνξία αλαδεηθλύνληαη νη πξνζσπηθνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο. Οη 

δειώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ παξαπέκπνπλ ζηελ πξνζσπηθή επζύλε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ όπνησλ δπζθνιηώλ κε ζηόρν ηελ ύπαξμε κηαο ζρεηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

αιιά θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 ν/ε ζπκκεηέρσλ Γ δειώλεη ελδεηθηηθά : «αλαδεηώ ζην πεξηβάιινλ ηεο δνπιεηάο 

πεγέο έκπλεπζεο θαη δύλακεο, αθνύ ν εζσηεξηθόο κνπ ελζνπζηαζκόο κε ηα ρξόληα 

κάιινλ είλαη θαη θπζηθό λα ζηεξεύεη. Τν έρσ απνδερηεί κέζα κνπ θαη ζπλερίδσ..» 

 ν/ε ζπκκεηέρσλ Α  αλαθέξεη: «ε θόπσζε δε κε ελνριεί. Άιισζηε, κε 

μεθνπξάδεη λα νινθιεξώλνληαη νη δνπιεηέο, έρσ, πηζηεύσ, ηζρπξά απνζέκαηα ςπρηθήο 

αληνρήο κέζα κνπ. Δμαξηάηαη από ην πώο βιέπεηο ηε δσή, ζε πνηεο αμίεο πηζηεύεηο… 

Απηό ζα ππελζύκηδα θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ληώζνπλ θνύξαζε θαη πιήμε.» 

ν/ε ζπκκεηέρσλ Δ δειώλεη: «…Ο θαζέλαο αο αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, δε κπνξώ λα ππνδεηθλύσ ζηνπο άιινπο ηη λα 

πξνζέρνπλ γηα λα είλαη θαιά, δε κνπ επηηξέπεηαη….;» 
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Καζίζηαηαη θαλεξή, επίζεο, κηα δηάζεζε απνζηαζηνπνίεζεο από ηέηνηνπ είδνπο 

δπζθνιίεο, αθνύ θαλείο ζα πξέπεη λα ηα βγάιεη πέξα κόλνο ηνπ αιιά θαη ε έγλνηα ην 

πξνζσπηθό λα κελ επεξεάζεη ην ζύλνιν, λα κελ αλαζηείιεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Κάηη πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαύινο θύθινο αθνύ ε ππνζηήξημε 

απνπζηάδεη θαη θαιείηαη ν /ε εθπαηδεπηηθόο λα αληαπνθξηζεί ζηεξηδόκελνο ζε δπλάκεηο 

πνπ δελ έρεη. Οη επηθιήζεηο ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηελ ππεπζπλόηεηα ελδερνκέλσο είλαη 

ελδεηθηηθέο ηεο δηάζεζεο λα πεξηζηαιεί ε ζεκαληηθόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ζεσξώληαο ελδερνκέλσο κε απνδεθηή ηελ εθδήισζή ηεο ζην ζρνιηθό 

πιαίζην. 

 

Σςμπεπάζμαηα 

Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κηα ζύλζεηε, πνιππαξαγνληηθή έλλνηα, ε έξεπλα 

ηεο νπνίαο ζηεξίρζεθε ζηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξώπσλ ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

(Maslach et al., 2001). Θέκα ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηέιεζε ε πνηνηηθή δηεξεύλεζε 

ηεο εκπεηξίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο από 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο . Οη εκπεηξίεο θαη νη 

αληηιήςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαδεηθλύνπλ ηε δηθή ηνπο 

θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αιιά θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ.  

 

Ψο ζεκαληηθό εύξεκα αμηνινγείηαη ε αλαθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ ζηελ 

αλάγθε ζπλεηδεηνπνίεζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ πεγώλ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο.   Οπζηαζηηθά δειαδή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαδήηεζε θηλήηξσλ 

θαη ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο επίηεπμεο ζηόρσλ, ηα νπνία ζα αλαραηηίζνπλ 

ηελ ελδερόκελε  πιήμε θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή εμάληιεζή ηνπο. Βηβιηνγξαθηθά 

επηζεκαίλεηαη όηη άηνκα κε πςειή αλζεθηηθόηεηα θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα λα αλαθάκςνπλ από ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο (Tugade & 

Fredrickson, 2004). Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ, επίζεο,  όηη ε αίζζεζε 

ζθνπνύ θαη λνήκαηνο ζηε δσή ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ελόο αηόκνπ. Τα 

άηνκα ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα βξνπλ θάπνην ζεηηθό λόεκα ζηε δσή ηνπο κέζα από 

ηε δνπιεηά ηνπο θαη απνηύρνπλ ζε απηό, αηζζάλνληαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Τα 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηβεβαηώλνπλ όηη ε αίζζεζε ζθνπνύ θαη 

λνήκαηνο ζηε δσή εκθαλίδεηαη σο έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πξνζηαηεπηηθνύο 

παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ελόο αηόκνπ. Η βίσζε ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ απμάλεη θαζνξηζηηθά ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ αηόκσλ θαη ε αύμεζε 

απηή νδεγεί ζε ηθαλνπνίεζε από ηε δσή (Mancini & Bonanno, 2010; Masten & 

Wright, 2010). Σύκθσλα κε ηνπο Ryan & Deci (2000) ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε αίζζεζε απηνεθηίκζεζεο θαη πςειά θίλεηξα γηα 

επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, αθνύ ππάξρεη ε αίζζεζε όηη δηαζέηεη (ή επηδηώθεη 

λα έρεη) θαλείο ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο γηα λα βειηηώζεη ην εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν 

θαη θαηά πξνέθηαζε ην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ.  Αληίζεηα ε κεησκέλε πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε θαλεξώλεη ηελ ηάζε πνπ έρεη ην άηνκν λα αμηνινγεί αξλεηηθά ηνλ εαπηό 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία (Schaufeli, Maslach, & Marek, 

1993). 

 

Η δεύηεξε ζεκαηηθή αλαδεηθλύεη ηελ έιιεηςε ελόο πιάλνπ δηαρείξηζεο, από ηελ 

πιεπξά ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (πξβι. Τζηάθθηξνπ & 

Παζηαξδή, 2006). Έλαο ηθαλνπνηεηηθόο ηξόπνο δηαρείξηζεο  θαηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
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ήηαλ ε πξνζπάζεηα  θαηαλόεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ (έκκεζε αλαθνξά ελζπλαίζζεζεο), 

πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαηά ηα ιεγόκελα ησλ ζπκκεηερόλησλ κπνξεί λα πάξεη 

θαη ηε κνξθή ζπκβνπιώλ. Αλαδύεηαη επίζεο ε ζηάζε ελόο απνζηαζηνπνηεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη πξόζεζεο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζεβόκελνη ηα όξηα 

ηεο ηδησηηθόηεηαο ηνπο. Γε δηαηππώλεηαη, σζηόζν, ηδηαίηεξνο πξνβιεκαηηζκόο 

πξνζσπηθήο αλάκεημε, επζύλεο ή ππνζηήξημεο ζε ηπρόλ δπζθνιίεο ζπλαδέιθσλ. Σηηο 

κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ  έκθαζε δόζεθε πεξηζζόηεξν ζηε κε 

απνξύζκηζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο  θαη όρη ζην πξνζσπηθό βίσκα θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ. Η ζπγθξάηεζε θαη ε δηζηαθηηθόηεηα ελδερνκέλσο αλαδεηθλύνπλ  ην 

θελό επαξθνύο πιεξνθόξεζήο ησλ ζπκκεηερόλησλ/ νπζώλ, αιιά θαη ην δπζδηάθξηην 

όξην ηεο δηθήο ηνπο εκπινθήο όπνπ ε απόζηαζε από ην πξόβιεκα πξνβάιιεηαη σο 

εγγύεζε αληηθεηκεληθόηεξεο, δηαπγέζηεξεο θαη σξηκόηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ άιινπ 

αηόκνπ. Σπλνιηθά, νη ζπκκεηέρνληεο (εθπξόζσπνη ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο) 

εθθξάζηεθαλ άθακπηα ζε ζρέζε κε ηηο δηεπζπληηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο εξγαζηαθέο 

πξνζδνθίεο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ιηγόηεξν δηαιιαθηηθά απέλαληη ζηνλ 

αλζξώπηλν παξάγνληα ζηνρεύνληαο ελδερνκέλσο, πεξηζζόηεξν ζηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαη θξαηώληαο κηα αζθαιή απόζηαζε  από ηα «ηδησηηθά 

πξνβιήκαηα» ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο  ζηελ ηξίηε ζεκαηηθή εθθξάζηεθαλ κε πεξηζζόηεξε 

βεβαηόηεηα γηα βηώκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπο, 

ελώ νη πξνεγνύκελεο δηαηππώζεηο ηνπο γηα ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ήηαλ 

αλακελόκελα πην ζπγθξαηεκέλεο.  Όζνλ αθνξά ζηα πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ/ νπζώλ ζπκθσλνύλ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο όπσο ν κεησκέλνο ελζνπζηαζκόο θαη ελδηαθέξνλ, 

ηα αηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο θαη ε κείσζε ηεο απόδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

βηώλνπλ ην ελ ιόγσ ζύλδξνκν (Kyriacou et al, 2004). Σε απηό ην πιαίζην έκθαζε 

δόζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ απηό-δηαρείξηζε πξνζσπηθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ επηβαξπληηθώλ θαηαζηάζεσλ απνηειώληαο έκκεζα κηα πξόηαζε 

αληηκεηώπηζεο ηεο εμνπζέλσζεο.  Η έκθαζε ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, σζηόζν, 

ελίνηε επηβξαδύλεη ηηο νκαδηθέο θαη ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο επίιπζεο 

(Γηαλλαθίδνπ, 2014). 

 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα (γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο) 

πξνηείλνπλ ην ζπλδπαζκό παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην άηνκν (γηα παξάδεηγκα 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο) κε παξεκβάζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, δειαδή ζηνπο νξγαλσηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο όπσο ε ξύζκηζε ηνπ εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ, ε εμαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, νη 

αληακνηβέο θαη ε ηξνθνδόηεζε ηεο ζπιινγηθόηεηαο. Έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα 

απηώλ ησλ ζπλδπαζκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη ζην άηνκν θαη ζηνλ νξγαληζκό είλαη όηη 

ηείλνπλ λα εληζρύνπλ ην ‘ζεηηθό αληίβαξν’ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ,δειαδή 

ηε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία (Maslach, 2003).  

Σε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα νη ζπκκεηέρνληεο δήηεζαλ 

εκθαηηθά ηε ζπλδξνκή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ αιιά θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ελώ 

ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαθξίλνπλ έζησ θαη αδξά 

πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ζπλάδειθνη ηνπο.  

 

Σπλνιηθά, θαζίζηαηαη ζεκαληηθόο ν ζρεδηαζκόο επηκόξθσζεο θαη  εμνηθείσζεο ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνύ αιιά θαη ηεο νξγαλσκέλεο θαη 
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ζπζηεκαηηθήο ςπρνινγηθήο ελίζρπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Σηελ 

έξεπλα ησλ Τζηάθθηξνπ θαη Παζηαξδή (2006) ππνγξακκίδεηαη επίζεο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ε αλεπαξθήο πξνθαηαξθηηθή ηνπο πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ηνπ ξόινπ ηνπο, γεγνλόο πνπ ηνπο πξνθαιεί άγρνο θαη 

ηνπο θαζηζηά επηθπιαθηηθνύο ζηε δηαρείξηζε θαίξησλ δεηεκάησλ. 

 

Βηβιηνγξαθηθά, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ηνλ ελνξρεζηξσηή ηεο 

θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο θαη ν ηξόπνο πνπ δηνηθεί, νη επηινγέο ηνπ, ε εξκελεία θαη 

ε εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη επεξεάδνπλ ην θιίκα 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (Caruso, 

Giammanco & Gitto, 2014) ελώ ζύκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο είλαη δηαθξηηή θαη ε εκπινθή ηνπ/ηεο ζε επαγγεικαηηθήο θύζεσο 

ζπλαζζεκαηηθέο δπζιεηηνπξγηέο, αλεμάξηεηα από ην εάλ ν ίδηνο/α επηζπκεί ή όρη θάηη 

ηέηνην.  

Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί ηελ απνηύπσζε ηεο άπνςεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκκεηερόλησλ, ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο  

ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εμνπζέλσζε ησλ 

ίδησλ, ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηεο. Σπλνιηθά  ε επηθέληξσζε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ύπαξμεο 

λνήκαηνο ζηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο, κέζσ ηεο επηδίσμεο πξνζσπηθώλ 

ζηόρσλ όπσο ζπδεηήζεθε παξαπάλσ, αληί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θξίλεηαη αλέθηθηε (Tugade & 

Fredrickson, 2004), κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
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Abstract 

INTRODUCTION: In recent years, there has been an increasing interest in the 

growing number of educators suffering from stress and occupational burnout. 

Occupational burnout of educators adversely affects their personal lives and their 

functionality within the school. 

 

OBJECTIVE: This research work has attempted to approach the participants 

'experiences of occupational burnout and its management through the participants' 

experiences. 

 

MATERIAL AND METHOD: The collection of research data was achieved through a 

qualitative research approach. In particular, the methodological tool of the individual 

semi-structured interview was used. Thematic analysis was used to process the data. 

The survey involved 9 people (representative of school leadership). 

RESULTS: Four main thematic categories were developed: 1) Individual pursuits as a 

source of professional satisfaction, 2) colloquies burnout management, 3) Emotional 

exhaustion, 4) Ways to handle with burnout.  

 

This research highlights the role of personal motivation and positive emotions through 

the achievement of goals as the main factor in the management of professional 

burnout situations 

 

KEY WORDS: burnout, burnout, teacher’s professional satisfaction  

 

 


