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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται η έννοια της επαγγελματικής 

αυτονομίας του εκπαιδευτικού, τα χαρακτηριστικά που τη συνθέτουν καθώς 

και οι επιρροές της στο έργο του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, διερευνώνται οι 

αντιλήψεις ενός δείγματος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

σχολεία του Δήμου Πατρέων σχετικά με το βαθμό αυτονομίας τους. Στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας εξετάζεται η αυτονομία του εκπαιδευτικού, 

συνδέεται η συζήτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και αναδεικνύεται η σημασία 

της αυτονομίας του εκπαιδευτικού καθώς συσχετίζεται με σημαντικές 

παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. Η εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος αντιλαμβάνονται την αυτονομία σε υψηλό βαθμό, 

αναδεικνύει δύο παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της αυτονομίας του 

εκπαιδευτικού –  τη γενική αυτονομία στη διδασκαλία και την αυτονομία σε 

σχέση με το  αναλυτικό πρόγραμμα – και διαφαίνεται η ύπαρξη θετικής 

συσχέτισης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών με τον επαγγελματισμό 

(r=0,63, p<0,05) και με την ικανοποίησή τους στην εργασία (r=0,31, p<0,05). 

 

Λέξεις – κλειδιά: εκπαιδευτικός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική 

αυτονομία, επαγγελματισμός, ικανοποίηση.  
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ABSTRACT 

 

 In the present study, we approach the concept of teacher professional 

autonomy, the elements it consists of and its influence on teachers’ work. 

Specifically, we explore the perceptions of a sample of teachers in primary 

education in the city of Patras concerning the degree of their autonomy. In the 

theoretical part of the study we examine the concept of teacher autonomy, we 

discuss teacher autonomy in relation to the national curriculum in the greek 

educational system and we identify the importance of teacher autonomy, as it 

is related to important factors of teachers’ work. The research shows that 

teachers have high degree of perceived autonomy, identifies two factors that 

constitute the concept of teacher autonomy – general teaching autonomy and 

curriculum autonomy –  and a positive relationship is depicted between 

teacher autonomy and professionalism (r=0.63, p<0.05) and job satisfaction 

(r=0.31, p<0.05).  

 

Key – words: teacher, primary education, professional autonomy, 

professionalism, job satisfaction. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο που βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών. 

Με τις μεταβολές που παρατηρούνται σε διάφορα επίπεδα παγκοσμίως, η 

εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Κοινό σημείο των πολιτικών 

για την εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια διεθνώς είναι η βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ένα ζήτημα που εισέρχεται 

δυναμικά στη συζήτηση για την εκπαίδευση στον επίσημο λόγο διεθνών 

οργανισμών (Eurydice, 2007. OECD, 2011. UNESCO, 1999).  

 Στην προσπάθεια προσέγγισης των στοιχείων που συνθέτουν την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, υποστηρίζεται ότι βασικό στοιχείο είναι η 

ποιότητα της διδασκαλίας, τοποθετώντας έτσι τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο 

της συζήτησης (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Η διδασκαλία και η 

μάθηση είναι τομείς που έχουν βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων, καθώς οι 

αλλαγές που συμβαίνουν στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο προβάλλουν νέες 

απαιτήσεις στην «κοινωνία της γνώσης», στις οποίες τα άτομα καλούνται να 

ανταποκριθούν (Hargreaves, 2003).  

Η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου συνδέεται 

με έναν αυξανόμενο έλεγχο και μία συνεχή αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Day, 2003). Η αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι το 

ζητούμενο, καθώς η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο αποκτά μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα PISA 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης έχει φέρει τις 

κυβερνήσεις και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη εκπαιδευτικής 

πολιτικής μπροστά στην ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

σχολείων. Καθώς οι απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα στο επίπεδο του 

σχολείου αυξάνουν, η τάση που παρατηρείται είναι τάση για αποκέντρωση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων, για ανάληψη ευθύνης από μέρους του 

σχολείου και για ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων (Hopkins, 2001). 
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Την τελευταία εικοσαετία το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει υποστεί 

μεταβολές, εξαιτίας των ποικίλων και πολύπλοκων αλλαγών που έχουν 

συμβεί σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Πρωτίστως οι 

αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου με τη 

διεύρυνση της σχολικής αυτονομίας, περιλαμβάνοντας τομείς όπως είναι η 

διοικητική και η οικονομική αυτονομία (Eurydice, 2007). Το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο, δεδομένου ότι η 

αναμόρφωση του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι μία πραγματικότητα. Μερικές 

από τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

(α) Μεγαλύτερη αυτονομία σε εκπαιδευτικά θέματα, 

επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δραστηριοποιούνται 

αποτελεσματικότερα στο σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών. 

(β) Την αποδοχή νέων καθημερινών αρμοδιοτήτων 

(αντικατάσταση απόντων συναδέλφων, εποπτεία νέων 

εκπαιδευτικών κ.λπ.). 

(γ) Μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε 

τομείς όπως είναι η ομαδική εργασία, ο χρόνος παρουσίας 

στο σχολείο ή η συμμετοχή τους στον σχολικό σχεδιασμό ή 

στο πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.) (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008, σ. 9).   

 Η ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους 

στη διαδικασία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων διαφαίνεται σαν μία 

σημαντική τάση τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Οι μεταρρυθμίσεις που 

έχουν προωθηθεί σε πολλές χώρες συντέλεσαν στην αποκέντρωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, με την παράλληλη ενίσχυση της σχολικής 

αυτονομίας και τη διεύρυνση των καθηκόντων και των ευθυνών των 

εκπαιδευτικών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επέτρεψαν την ενεργό συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, την 

ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Ωστόσο η διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης των 

εκπαιδευτικών εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία τους να δράσουν 

όπως επιθυμούν στις νέες τους αρμοδιότητες (ό.π.).  
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Επίσης, η έμφαση που δίνεται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

και συνεπώς στην ποιότητα της διδασκαλίας φέρνει στο προσκήνιο τη 

συζήτηση για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους 

εκπαιδευτικούς. Διαπιστώνεται η σημασία της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης, μέσω μίας διαδικασίας απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε νέα πεδία και ανάπτυξης των σχέσεων και 

της συνεργασίας μεταξύ τους (Fullan & Hargreaves, 1992). Σύμφωνα με τον 

Day (2003), η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μία διαδικασία 

που έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ο 

επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού και η ανάγκη για την επαγγελματική του 

ανάπτυξη έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές (βλ.: Day, 2002. Eraut, 1994. 

Firestone & Bader, 1992. Hargreaves, D., 1994).    

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού είναι η επαγγελματική 

αυτονομία, μία έννοια που υπεισέρχεται πολύ συχνά στις μελέτες που 

αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον 

Ξωχέλλη (2006), το επάγγελμα είναι μία κοινωνική διαδικασία που απαιτεί 

εξειδικευμένες σπουδές, έναν κώδικα δεοντολογίας και «σημαντικό βαθμό 

αυτονομίας κατά την άσκησή του» (ό.π., σ. 27). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, ο σημαντικότερος περιορισμός για την ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού είναι η έλλειψη υψηλού βαθμού 

αυτονομίας στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το 

εκπαιδευτικό έργο, καθώς τα κριτήρια της εξειδικευμένης γνώσης και της 

δεοντολογίας ικανοποιούνται. Για να διευρυνθεί η αυτονομία των 

εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προϋπόθεση, σύμφωνα με 

τον Ξωχέλλη, είναι η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η 

ενίσχυση της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας» (ό.π.). 

Η ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών θα συμβάλει στη 

βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και των εκπαιδευτικών αφού η αυτονομία είναι 

συστατικό της ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών, της αποτελεσματικότητας και 

της ικανοποίησης από την εργασία τους (βλ.: Bandura, 1997. Brunetti, 2001. 

Pearson & Moomaw, 2005). Η ενδυνάμωση και η εσωτερική κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών είναι επίσης καθοριστικά στοιχεία για την αυτοεικόνα των 
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εκπαιδευτικών (Dinham & Scott, 1996). Η ενδυνάμωση έχει σχετιστεί με το 

βαθμό αυτονομίας, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς το εκπαιδευτικό 

σύστημα, και το βαθμό που εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη λήψη 

αποφάσεων (Hopkins, 2001. Klecker & Loadman, 1996). 

Το γενικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από έννοιες όπως είναι ο 

επαγγελματισμός, η ενδυνάμωση, η ικανοποίηση από την εργασία αποτέλεσε 

το έναυσμα για την παρούσα εργασία. Η κοινή συνισταμένη που αναδεικνύεται 

ως παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη επαγγελματισμού, 

ενδυνάμωσης, ενθάρρυνσης και ικανοποίησης είναι η επαγγελματική 

αυτονομία του εκπαιδευτικού (Pearson & Moomaw, 2005). Οι παραπάνω 

επισημάνσεις αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει προσπάθεια να 

αναλυθεί η έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας και να εντοπιστούν τα 

χαρακτηριστικά τα οποία τη συνθέτουν.  

Ήδη από το 1983 και τη μελέτη “A nation at risk” άρχισε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες η συζήτηση για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού και την 

αναβάθμιση του έργου των εκπαιδευτικών. Έρευνες για λογαριασμό του 

Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α., από το 1997, αναδεικνύουν τη σημασία της 

ενίσχυσης της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών τόσο για την 

ανάπτυξη του επαγγελματισμού τους όσο και για την επίτευξη υψηλότερου 

βαθμού ικανοποίησης (βλ.: Ingersoll & Alsalam, 1997. Perie & Baker, 1997). 

 Οι φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και 

το σχεδιασμό εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων τονίζουν την ανάγκη για 

ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας, με τη μετακύλιση αρμοδιοτήτων σε τοπικό 

επίπεδο, παράλληλα με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες 

διαμόρφωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και καινοτομιών 

(Eurydice, 2007). 

 Η προβληματική της παρούσας εργασίας περιστρέφεται γύρω από την 

έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα 

σύνθετο ρόλο και να γίνουν εκφραστές μεταρρυθμίσεων και εκπαιδευτικών 

αλλαγών. Επιδιώκοντας τη διενέργεια εμπειρικής έρευνας, μέσα από ένα 
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δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, θα 

επιχειρηθεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για 

το βαθμό αυτονομίας τους και ο εντοπισμός των παραγόντων που συνθέτουν 

την έννοια της αυτονομίας τους. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης της 

επαγγελματικής αυτονομίας με τις έννοιες του επαγγελματισμού και της 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία τους.  

Ειδικότερα, το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του Δήμου 

Πατρέων. Μέσα από αυτή την ομάδα του δείγματος θα διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις τους για το βαθμό αυτονομίας τους και για τη συσχέτιση αυτής με 

τον επαγγελματισμό και την ικανοποίηση. Θα επιχειρηθεί με τον τρόπο αυτό 

να αποκαλυφθούν οι αντιλήψεις τους για το ρόλο που οι ίδιοι θεωρούν ότι 

έχουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών έχουν 

βαρύνουσα σημασία και χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση καθώς και όταν σχεδιάζονται 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που καλούνται 

να τις υλοποιήσουν.  

 Με τη βιβλιογραφική επισκόπηση επιχειρείται να προσδιοριστεί το 

περιεχόμενο της έννοιας της αυτονομίας του εκπαιδευτικού και οι αναφορές 

στον επίσημο λόγο για την αυτονομία, αφενός σε διεθνές επίπεδο και 

αφετέρου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η σύνδεση της 

αυτονομίας με διάφορες πλευρές του εκπαιδευτικού έργου, που έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, αποτελείται από δύο κεφάλαια 

που καταλαμβάνουν το θεωρητικό μέρος αυτής, την εμπειρική έρευνα και τα 

συμπεράσματα. 

 Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της αυτονομίας έτσι 

όπως έχει διαμορφωθεί διαχρονικά, εστιάζοντας στην αυτονομία του 

εκπαιδευτικού. Επίσης, προσεγγίζεται η αυτονομία του εκπαιδευτικού στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των 
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Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η διασάφηση της έννοιας της αυτονομίας είναι 

βασική για την κατανόηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση της αποτίμησης της σημασίας 

της αυτονομίας μέσα από τη συσχέτισή της με διάφορους παράγοντες που 

επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα η αυτονομία συσχετίζεται με τα 

κίνητρα των εκπαιδευτικών, το άγχος, την ικανοποίηση από την εργασία, την 

ενδυνάμωση και τον επαγγελματισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι συστατικά 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, που επηρεάζουν την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα 

που διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σε δημοτικά σχολεία του 

Δήμου Πατρέων με γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται 

σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Πατρέων. Γίνεται παρουσίαση του σκοπού της 

εμπειρικής έρευνας και της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, ανάλυση των 

δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και 

συζήτηση επί των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα. 

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, διατυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα 

της εργασίας με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση επί του θέματος και τα 

αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας.  
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1.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση 

και στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωσή της. Με τις αλλαγές που 

συντελούνται στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο ο ρόλος της 

εκπαίδευσης και συνεπώς του εκπαιδευτικού βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος καθώς ανακαλύπτεται εκ νέου η σπουδαιότητα της επένδυσης 

στην παιδεία. Αναγνωρίζεται από όλους πλέον ότι σημαντικό ρόλο στη 

βελτίωση της εκπαίδευσης παίζει η ανάπτυξη του ρόλου του εκπαιδευτικού, 

με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Ο νέος ρόλος που 

καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός συνεπάγεται περισσότερες ευθύνες 

αλλά και περισσότερες δυνατότητες, καθώς προϋποθέτει αύξηση της 

αυτονομίας του (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008).  

Η έννοια της «αυτονομίας του εκπαιδευτικού» αναδεικνύεται ως ένας 

σημαντικός παράγοντας, που καθορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού και 

συνδέεται με πολλές πλευρές του εκπαιδευτικού έργου από τους ερευνητές 

που έχουν ασχοληθεί με το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο  

(Day, 2003. Hargreaves, 1994. Καλαϊτζοπούλου, 2001. Ξωχέλλης, 2006).  

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού θεωρείται ως μία βασική θεωρητική 

έννοια, που ωστόσο έχει και πρακτική αξία, αφού καθορίζει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο (Westheimer, 1998). Παρόλα αυτά δεν 

έχει πάντα σαφή ορισμό, καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την αυτονομία. Επίσης, δεν είχε 

διαχρονικά την ίδια σημασία. Στις μέρες μας σχετίζεται με τη δημιουργία 

σχέσεων και τη συλλογικότητα σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή μορφή 

αυτονομίας που παραπέμπει στην απομόνωση (Day, 2003).  

 Στην Ευρώπη έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αυτονομία των 

εκπαιδευτικών και θεωρείται ως μία σημαντική διάσταση στην προσπάθεια για 

βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει γίνει μία έρευνα με τη συμμετοχή όλων των κρατών – μελών που 

διερευνά τα επίπεδα αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των σχολικών 

μονάδων στα κράτη – μέλη, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο κάθε κράτους για 

την εκπαίδευση. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2006-2007, 
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δημοσιεύθηκε το 2008 και διερευνά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση των σκοπών και των στόχων της 

διδασκαλίας, την επιλογή του περιεχομένου που διδάσκεται αλλά και τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών. Γίνεται μελέτη για την 

αυτονομία που παρέχεται στη σχολική μονάδα και στους εκπαιδευτικούς, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους σε κάθε χώρα όσον αφορά στη 

διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008).  

 Οι εκπαιδευτικοί, όμως, ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο κάθε 

χώρας, μπορεί να αντιλαμβάνονται έναν διαφορετικό βαθμό αυτονομίας, 

ακόμα και μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Μέσα στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα 

κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να δρουν πιο αυτόνομα από άλλους 

συναδέλφους τους, ενώ κάποιοι να μην επιθυμούν να ασκήσουν την 

αυτονομία που μπορεί να τους επιτρέπει το σύστημα (Hughes, 1975. Little, 

1990). Έτσι, μπορεί μέσα σε ένα σύστημα που ευνοεί την αυτονομία των 

εκπαιδευτικών, κάποιοι εκπαιδευτικοί να μην αντιλαμβάνονται και να μη 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχουν, όπως, επίσης, μπορεί σε ένα πιο 

συγκεντρωτικό σύστημα, κάποιοι εκπαιδευτικοί να νιώθουν αλλά και να δρουν 

περισσότερο αυτόνομα.   

 Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία η μελέτη του επιπέδου της αυτονομίας 

που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι έχουν μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, και αυτό το θέμα αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

εργασίας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτονομία τους 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και άλλες παραμέτρους του εκπαιδευτικού 

έργου (Pearson & Moomaw, 2005). Στη συζήτηση για την επαγγελματική 

αυτονομία του εκπαιδευτικού αναδύεται η αυτονομία ως παράγοντας που 

επηρεάζει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (Day, 2003. Eraut, 1994), 

την ικανοποίηση από την εργασία τους (Brunetti, 2001), τα κίνητρα (Scott et 

al., 1999) αλλά και τα επίπεδα άγχους στην εργασία τους (Lortie, 1975. 

Dworkin et al., 1990). 
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1.2 Η έννοια της αυτονομίας 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές προσπάθειες ορισμού της έννοιας 

της αυτονομίας, ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολο να δοθεί ένας σαφής 

ορισμός. Συχνά εντοπίζεται η διάκριση ανάμεσα στην αυτονομία ως έννοια και 

στην αυτόνομη συμπεριφορά. Ειδικότερα, κάποιοι μελετητές έχουν την άποψη 

ότι δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει απόλυτη αυτονομία ή μη 

αυτονομία, αλλά ότι ο καθένας μπορεί να έχει ένα βαθμό ή ένα επίπεδο 

αυτονομίας, είτε να παρουσιάζει αυτόνομη συμπεριφορά σε κάποιες 

περιπτώσεις (Deci & Ryan, 1987. Myers, 1973. Wolff, 1998).      

Σύμφωνα με το «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» (Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών, 2009, σ. 239), αυτονομία σημαίνει η «έλλειψη 

οποιασδήποτε εξάρτησης και επίδρασης από εξωτερικούς παράγοντες». Η 

λέξη «αυτονομία» προέρχεται ετυμολογικά από τα αρχαία ελληνικά και είναι 

σύνθετη από τις λέξεις «αυτός» και «νόμος». Αναφερόταν στις 

αρχαιοελληνικές πόλεις – κράτη και σήμαινε ότι οι κάτοικοι της πόλης που είχε 

αυτονομία θέσπιζαν οι ίδιοι τους νόμους της πόλης τους σε αντιδιαστολή με 

τις πόλεις που είχαν νόμους επιβεβλημένους από κάποιον κατακτητή. 

Σύμφωνα με τον Dworkin (1988, σ. 13), αν αντίστοιχα μεταφερθεί αυτή η 

σημασία της έννοιας της αυτονομίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά, 

θεωρείται ότι ο άνθρωπος έχει αυτονομία όταν αποφασίζει ο ίδιος για τις 

πράξεις του, χωρίς αυτές να του επιβάλλονται από κάποιον άλλο. Ο Wolff 

(1998) υποστηρίζει ότι ο αυτόνομος άνθρωπος είναι αυτός που δεν υπόκειται 

στη θέληση κάποιου άλλου. Η αυτονομία, σύμφωνα με τον Wolff, ορίζεται ως 

η έλλειψη εξάρτησης και συνεπώς ως η επιλογή των ατομικών προτιμήσεων 

χωρίς την παρέμβαση κάποιου άλλου.  

 Επίσης, ο Wolff (ό.π., σ. 13) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο συστατικά 

στην αυτονομία: η αντίληψη και η συμπεριφορά. Η ελευθερία να παίρνει 

κανείς αυτόνομα αποφάσεις, που βρίσκονται σε αρμονία με τις απόψεις, τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις του, είναι η αντίληψη της αυτονομίας, ενώ η 

ελευθερία να κάνει πράξη τις αποφάσεις αυτές και να παίρνει την ευθύνη για 

τις πράξεις του θεωρείται αυτόνομη συμπεριφορά. Υπάρχει δηλαδή μία 
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διάκριση ανάμεσα στην αυτονομία σαν έννοια και στην αυτόνομη 

συμπεριφορά καθώς και διαβάθμιση της αντιλαμβανόμενης αυτονομίας.  

Συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες της αυτονομίας και της 

ελευθερίας καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, ο αυτόνομος άνθρωπος ορίζεται 

ως ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος 

καλύτερο για τον εαυτό του (Wolff, 1998, σ. 12). Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο 

αυτόνομος άνθρωπος δεν υπακούει σε κανόνες, αλλά ότι ο ίδιος επιλέγει τους 

κανόνες που θα ακολουθήσει μέσα σε ένα ηθικό και κοινωνικό πλαίσιο (Day 

et al., 1998). Η αυτονομία είναι, σύμφωνα με τον Wolff, ελευθερία που 

υπόκειται σε προσωπικούς περιορισμούς ενώ η αυτόνομη συμπεριφορά είναι 

η εφαρμογή αυτής της ελευθερίας (Wolff, 1998, σ. 13).  

Η αυτονομία ενός ανθρώπου, εκτός από την ελευθερία, σχετίζεται 

επίσης με την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις του, δεν προϋποθέτει δηλαδή 

μόνο την ελευθερία της επιλογής αλλά και τον στοχασμό πάνω στις πράξεις 

που επέλεξε (Dworkin, 1988. Wolff, 1998). Σύμφωνα με τον Gerald Dworkin 

(1988, σ. 17), η αυτονομία είναι μία δευτερογενής ιδιότητα των ανθρώπων και 

προϋποθέτει να σκέφτεται κανείς κριτικά τις πρωτογενείς προτιμήσεις και 

επιθυμίες του αλλά και την ικανότητα να τις δεχτεί ή να προσπαθήσει να τις 

αλλάξει. Με την ικανότητα αυτή οι άνθρωποι δίνουν νόημα στη ζωή τους και 

στις πράξεις τους και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη. Η αυτονομία, λοιπόν, 

εμπεριέχει τις έννοιες της ελευθερίας, της επιλογής και της ευθύνης (Day et 

al., 1998. Dworkin, 1988). 

Οι Deci & Ryan (1985) υποστηρίζουν ότι η αυτονομία είναι μία έμφυτη 

ανάγκη σε όλους τους ανθρώπους. Επίσης θεωρούν ότι η αυτονομία είναι μία 

θεωρητική έννοια που έχει εμπειρικά αποτελέσματα, δηλαδή η αίσθηση της 

αυτονομίας συνεπάγεται μία εσωτερική υποστήριξη των πράξεων του 

ανθρώπου και την αίσθηση ότι οι πράξεις αυτές πηγάζουν από τον ίδιο και 

είναι ολοκληρωτικά δικές του. Η αυτονομία διαχωρίζεται κι εδώ από τις 

αυτόνομες πράξεις καθώς η αυτονομία ορίζεται ως η θεωρητική έννοια που 

οδηγεί σε αυτόνομη συμπεριφορά και σε αυτόνομες πράξεις, οι οποίες 

επιλέγονται από τον άνθρωπο. Όσο πιο αυτόνομες είναι οι πράξεις, τόσο πιο 
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πολύ υποστηρίζονται από τον ίδιο τον άνθρωπο και οδηγούν στην ανάληψη 

ευθύνης γι’ αυτές (Deci & Ryan, 1987).  

Συγκεκριμένα, η αυτονομία σε σχέση με την εργασία είναι μία έννοια 

που μπορεί να οριστεί ως η ελευθερία που έχει ένας εργαζόμενος να λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας του (Katz, 1968, σ. 21). Ο 

έλεγχος ως προς το ρυθμό της εργασίας, την ποσότητα και την ποιότητα της 

παραγωγής και η ελευθερία από την πίεση αποτελούν την αυτονομία σε 

σχέση με την εργασία. Συνεπώς, ο βαθμός ελέγχου που έχει ένας 

εργαζόμενος πάνω στην εργασία του είναι και ο βαθμός αυτονομίας που 

κατέχει ο εργαζόμενος (Herzberg, 1987, σ. 9). Οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι 

εργαζόμενοι γενικότερα, έχουν ανάγκη για αυτονομία, αφού η αυτονομία 

θεωρείται ότι είναι μία έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου (Deci & Ryan, 1985).  

 

1.3 Η  «σχετική αυτονομία» 

Μία έννοια που έχει τις ρίζες της στη μαρξιστική θεωρία είναι η έννοια 

της «σχετικής αυτονομίας». Σύμφωνα με τη θεωρία της «σχετικής 

αυτονομίας», όπως αυτή εκφράζεται από τον Althusser, το κοινωνικό σύνολο 

αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά υποσυστήματα ή επίπεδα, το οικονομικό, 

το πολιτικό, το ιδεολογικό και το θεωρητικό. Αυτά τα υποσυστήματα 

εμπλέκονται σε μία σύνθετη σχέση μεταξύ τους και το καθένα έχει κάποια 

«σχετική αυτονομία» μέσα σε κάποια όρια που καθορίζονται από τη θέση του 

μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Scott & Marshall, 2005).    

Ο Poulantzas (1973) είναι αυτός που ασχολείται επισταμένως με τη 

θεωρία της «σχετικής αυτονομίας» και την αναλύει σε σχέση με το 

καπιταλιστικό μοντέλο της κρατικής εξουσίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την 

προσέγγιση, η κρατική εξουσία στο καπιταλιστικό κράτος, παρόλο που 

φαίνεται διακριτή από την οικονομική εξουσία, εντούτοις καταφέρνει να 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Αυτό το κατορθώνει χάρη στη 

«σχετική αυτονομία» της πολιτικής εξουσίας από την οικονομική εξουσία. Η 
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«σχετική αυτονομία» είναι μία σταθερά που καθορίζει την παρέμβαση της 

οικονομικής εξουσίας στην πολιτική και το αντίστροφο (ό.π., σ. 143).  

Για να μπορεί, όμως, η άρχουσα τάξη να προστατεύει τα συμφέροντά 

της και να αναπαράγει το κυρίαρχο κοινωνικό μοντέλο, χρησιμοποιεί τους 

«θεσμούς» ως μηχανισμούς αναπαραγωγής, διότι δεν θα μπορούσε να 

κατορθώσει κάτι τέτοιο δια της βίας. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι φανεροί, 

καθώς στα μάτια των πολλών είναι αυτόνομοι και διακριτοί από την πολιτική 

και οικονομική εξουσία. Στην πραγματικότητα όμως έχουν μόνο μία σχετική 

αυτονομία, πράγμα που τους επιτρέπει να επιτελούν πιο αποτελεσματικά την 

αναπαραγωγή (Althusser, 1999).  

Η εκπαίδευση θεωρείται, από πολλούς θεωρητικούς και μελετητές, ως 

ένας από τους μηχανισμούς του κράτους που προωθούν την αναπαραγωγή 

του κοινωνικού συστήματος. Υποστηρίζεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

ελέγχεται από το οικονομικό σύστημα κι έτσι ο ρόλος της εκπαίδευσης 

αναδεικνύεται ως ρόλος ενός θεσμού, που στόχο έχει την αναπαραγωγή 

κοινών κανόνων και αξιών αλλά και άνισων κοινωνικών σχέσεων (Althusser, 

1999. Λάμνιας, 2001). Η καθημερινότητα, όμως, στα σχολεία έρχεται να 

αποδείξει ότι η εκπαίδευση δεν κυριαρχείται πλήρως από το οικονομικό και 

κοινωνικό σύστημα και ότι υπάρχει μέσα στα σχολεία μία δυνατότητα 

αυτονομίας. Ωστόσο, η αυτονομία αυτή, που φαίνεται να υπάρχει στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, είναι μερική, δηλαδή τα σχολεία φαίνεται ότι έχουν μία 

«σχετική αυτονομία» σε σχέση με το κυρίαρχο οικονομικό, κοινωνικό και 

ιδεολογικό μοντέλο μέσα στο οποίο λειτουργούν (Apple, 2001. Blackledge & 

Hunt, 2004. Giroux, 1983). 

 Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η κοινωνική αναπαραγωγή που 

συντελείται μέσω της εκπαίδευσης δεν επιτρέπει στα άτομα ή στις ομάδες 

ατόμων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, να δρουν έξω από τα όρια του 

κοινωνικού τους ρόλου (Λάμνιας, 2001). Ωστόσο υπάρχουν, σύμφωνα με τον 

Althusser (1999), οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και 

έχοντας συνειδητοποιήσει το ρόλο που το σχολείο απαιτεί από αυτούς, 

αντιστέκονται και στρέφονται ενάντια σ’ αυτό το σύστημα της αναπαραγωγής. 
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Οι εκπαιδευτικοί έχουν συνεπώς μία «σχετική αυτονομία» σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό σύστημα (ό.π.) 

 Επομένως, η «σχετική αυτονομία» έχει διπλό ρόλο, αφού από τη μία 

λειτουργεί σαν έννοια που αποπροσανατολίζει και επιτρέπει στην εκπαίδευση 

να επιτελεί τις κοινωνικές λειτουργίες, που βοηθούν την αναπαραγωγή του 

κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου, ενώ από την άλλη προσδίδει στο 

θεσμό της εκπαίδευσης μία μορφή ανεξαρτησίας που μπορούν να 

εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί και να τη χρησιμοποιήσουν σαν αντίσταση 

στο μοντέλο αυτό.   

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τη 

λειτουργία της εκπαίδευσης σαν θεσμό και τη «σχετική αυτονομία» του 

θεσμού αυτού. Μας ενδιαφέρουν στην παρούσα εργασία οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν για να δρουν αυτόνομα 

στη διδασκαλία τους, με άλλα λόγια ο βαθμός αυτονομίας που 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι έχουν μέσα στο σύστημα.  

 

1.4 Η αυτονομία του εκπαιδευτικού 

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός της αυτονομίας του 

εκπαιδευτικού, καθώς στη βιβλιογραφία πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι 

όροι «αυτονομία», «ελευθερία» και «έλεγχος» για να εκφράσουν το ίδιο 

πράγμα χωρίς να διασαφηνίζονται. Επίσης, δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

την ίδια αντίληψη για την αυτονομία, καθώς και την ίδια αντίληψη για το δικό 

τους βαθμό αυτονομίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα (Little, 1990). 

Η έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας μπορεί να γίνεται αντιληπτή 

με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς, καθώς δεν είναι 

απαραίτητο όλοι οι εκπαιδευτικοί να αποζητούν τον ίδιο βαθμό αυτονομίας 

(Hughes, 1975). Συνήθως σχετίζεται με την ελευθερία επιλογών και πράξεων 

που έχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να μπορεί να 

δράσει αυτόνομα (Shulman, 1989). Θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει μία 

μορφή αυτονομίας, καθώς, όταν κλείνει η πόρτα της αίθουσας, είναι 
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υπεύθυνος και «ελεύθερος» ως ένα βαθμό να πράξει όπως νομίζει καλύτερα 

για τους μαθητές του (Ξωχέλλης, 2006). Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

διαμορφωθεί μία διαφορετική έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, που 

συνδέεται περισσότερο με την «αυτονομία της σχολικής μονάδας» 

(Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008. Ξωχέλλης, 2006).  

Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η σχολική 

αυτονομία είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τις κυβερνήσεις και τους 

φορείς που ασχολούνται με τις πολιτικές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και 

την ενδυνάμωση του σχολείου. Η σχολική αυτονομία, ή αλλιώς, η αυτονομία 

της σχολικής μονάδας είναι το ζητούμενο για την επιτυχία των προσπαθειών 

για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι όλο και 

περισσότερες κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της σχολικής 

αυτονομίας και προχωρούν σε αλλαγές που ενισχύουν την αυτονομία στη 

διαχείριση των σχολικών μονάδων (Eurydice, 2007). Ο μεγαλύτερος βαθμός 

αυτονομίας στις σχολικές μονάδες ωστόσο συνεπάγεται μεγαλύτερες ευθύνες 

από τους εμπλεκόμενους και διαφορετική μορφή λογοδοσίας (Day, 2003). 

Στην έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Μονάδας Ευρυδίκη το 2007 και δημοσιεύθηκε το 2008, διατυπώνονται ως 

εξής οι θέσεις για την αυτονομία των εκπαιδευτικών:  

«Η αυτονομία των εκπαιδευτικών αντικατοπτρίζεται στην 

ελευθερία που έχουν σε τρεις τομείς που έχουν βαρύνουσα 

σημασία για τη φύση της δουλειάς τους. Ο πρώτος τομέας 

αφορά στις αποφάσεις για το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών, περιλαμβανομένων των 

υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής. Ο 

δεύτερος τομέας σχετίζεται με τις μεθόδους διδασκαλίας και 

πιο συγκεκριμένα την επιλογή των μεθόδων, των σχολικών 

συγγραμμάτων και τη βάση στην οποία ομαδοποιούνται οι 

μαθητές για σκοπούς διδασκαλίας. Ο τρίτος τομέας αφορά στην 

αξιολόγηση των μαθητών, περιλαμβανομένης της επιλογής 

κριτηρίων για εσωτερική αξιολόγηση, αποφάσεων κατά πόσο οι 

μαθητές θα πρέπει να επαναλάβουν μια τάξη και αποφάσεων 

σχετικών με το περιεχόμενο των εξετάσεων που οδηγούν σε 

απόκτηση πιστοποιητικών σπουδών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
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δεν μπορούν να δρουν αυτόνομα εάν τα σχολεία δεν έχουν 

εξαρχής καμία αυτονομία στους ίδιους τρεις τομείς – κλειδιά» 

(ό.π., σ. 17).  

Η έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού έχει διαφοροποιηθεί από το 

παρελθόν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Hargreaves (1994), αφού η 

παλαιότερη αντίληψη για την αυτονομία βασίζεται στην ανεξαρτητοποίηση του 

εκπαιδευτικού και σχετίζεται με την απομόνωση και την αποξένωσή του από 

τους συναδέλφους και τη διοίκηση του σχολείου. Αντίθετα, η πιο σύγχρονη 

αντίληψη για την αυτονομία του εκπαιδευτικού βασίζεται στη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τη διοίκηση του σχολείου για τη λήψη 

αποφάσεων καθώς και στην ελευθερία του εκπαιδευτικού να κάνει 

συγκεκριμένες επαγγελματικές επιλογές (Ahlstrand, 1994. Bacharach et al. 

1990. Pearson & Moomaw, 2006). Η αυτονομία του εκπαιδευτικού σήμερα 

δεν σχετίζεται με την απομόνωσή του μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων, μιας συλλογικότητας, 

και την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στους συναδέλφους και τη 

διοίκηση του σχολείου (Day, 2003. Day et al. 1998. Hargreaves, 1994).    

 Η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού θα πρέπει να εννοηθεί 

σαν το βαθμό ελευθερίας που έχει ο εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη. 

Αυτή η ελευθερία περιλαμβάνει: (α) τη λήψη αποφάσεων για την 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες θα λαμβάνονται σύμφωνα με κάποιες 

αρχές προσδιορισμένες από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και (β) την υλοποίηση 

των αποφάσεων αυτών. Ο αυτόνομος εκπαιδευτικός έχει την ικανότητα να 

παίρνει ο ίδιος αποφάσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη του τις ανάγκες των 

μαθητών του αλλά και της κοινωνίας. Η αυτονομία του εκπαιδευτικού αποτελεί 

επομένως μία μορφή ανεξαρτησίας, η οποία όμως πραγματοποιείται μέσα σε 

ένα ηθικό πλαίσιο (Day et al., 1998).  

Σύμφωνα με τους Pearson & Hall (1993), η αυτονομία του 

εκπαιδευτικού ορίζεται ως «η αίσθηση των εκπαιδευτικών ότι ελέγχουν τους 

εαυτούς τους και το περιβάλλον εργασίας τους». Ο εκπαιδευτικός, αν θέλει να 

θεωρείται επαγγελματίας, θα πρέπει να έχει την ελευθερία να προτείνει την 

καταλληλότερη «συνταγή» για τους μαθητές του, όπως ακριβώς θα προτείνει 

ένας γιατρός την καταλληλότερη «συνταγή» για τον ασθενή του. Αυτή 
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ακριβώς η ελευθερία της επιλογής θεωρείται ότι συνιστά την «αυτονομία του 

εκπαιδευτικού» (Pearson & Moomaw, 2006, σ. 44). 

Επίσης, σύμφωνα με τον Day (2003), η διδασκαλία ως επάγγελμα 

απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς μία σειρά ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τις 

οποίες αφού έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί, θα τις εφαρμόζουν σύμφωνα 

με την κρίση τους. Έχουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί την αυτονομία να 

χρησιμοποιούν τη γνώση τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν 

αποκτήσει, όπως θεωρούν οι ίδιοι ότι χρειάζεται, προς όφελος των μαθητών 

τους. 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού είναι μία έννοια πολυδιάστατη. Η 

ελευθερία επιλογών του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη μέθοδο και το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας καθώς και τα σημαντικά ζητήματα μέσα στην 

τάξη, η δημιουργικότητα, η διαχείριση του χώρου της αίθουσας και του χρόνου 

κατά τη διδασκαλία είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 

έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού (Pearson & Hall, 1993). 

Η επαγγελματική αυτονομία σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία 

σχετίζεται με τις εξής παραμέτρους: (α) με το κύρος που νιώθουν ότι έχουν οι 

εκπαιδευτικοί αφού έχουν εξειδικευμένη γνώση πάνω στο αντικείμενό τους, 

(β) με το δικαίωμα που νιώθουν ότι έχουν να οργανώνουν τη διδακτική 

διαδικασία με τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν και (γ) με τη διαμόρφωση ενός 

δικτύου προσωπικών και ευέλικτων κανόνων που τους επιτρέπει να 

λειτουργούν στην τάξη όπως οι ίδιοι θεωρούν καλύτερα (Hanson, 1991, σ. 

24).  

Η αυτονομία επίσης συνδέεται με την ελευθερία για δημιουργικότητα, 

τις πρωτοβουλίες και την πρωτοτυπία που έχει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς η δημιουργικότητα συνδέεται με τον 

εξωτερικό έλεγχο πάνω στην εργασία του. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την ελευθερία να είναι δημιουργικός και πρωτότυπος στην 

προσέγγισή του αλλά και να παίρνει πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, απολαμβάνει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας (Eye & Netzer, 1969. 

Pearson & Hall, 1993). 
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Για να ενδυναμωθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και να 

ενισχυθεί ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού, είναι απαραίτητη η ενίσχυση 

της αυτονομίας του. Η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού δεν 

περιορίζεται μέσα στη σχολική τάξη αλλά περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων 

σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού, 

όπως είναι η οργάνωση του σχολείου, οι διαδικασίες πειθαρχίας καθώς και το 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται (Pearson & 

Moomaw, 2005).  

Η ενίσχυση της αυτονομίας και επιπροσθέτως η ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών θα προσφέρει λύση σε πολλά από τα σημερινά προβλήματα 

στην εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να συμμετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση 

(Pearson & Moomaw, 2006). Υποστηρίζεται ότι η ενδυνάμωση του σχολείου 

και συνεπώς του ρόλου του εκπαιδευτικού θα είναι ένας παράγοντας που θα 

συνεισφέρει στη βελτίωση της εκπαίδευσης παράλληλα με την αποκέντρωση 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκή 

Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). 

Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μίας αμερικανικής μελέτης για 

την αυτονομία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η 

ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε τομείς όπως είναι η 

οργάνωση της διδασκαλίας αλλά και η λήψη αποφάσεων που αφορούν σε 

εκπαιδευτικές πολιτικές, θα συνεισφέρει στη βελτίωση του σχολείου καθώς οι 

εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση όχι μόνο να λαμβάνουν καταλληλότερες 

αποφάσεις, αλλά θα μπορούν και να τις υλοποιήσουν με μεγαλύτερη ευκολία. 

Οι επιδιωκόμενες αλλαγές πολλές φορές αποτυγχάνουν, εξαιτίας της 

απροθυμίας των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που τους 

επιβάλλονται από τους φορείς της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Ingersoll & Alsalam, 1997).  

Η ενίσχυση της αυτονομίας λοιπόν θεωρείται απαραίτητη για την 

ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Hanson (1991, σ. 26) υπάρχουν οι ακόλουθοι 

περιορισμοί στην αυτονομία του εκπαιδευτικού: 
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1. Η εξουσία του κράτους που υπαγορεύει συγκεκριμένο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και εγχειρίδια διδασκαλίας. 

2. Το δικαστικό σύστημα που βγάζει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την 

καθημερινότητα του εκπαιδευτικού όπως είναι το θέμα της προσευχής 

στο σχολείο. 

3. Η διοίκηση του σχολείου που μπορεί να υποστηρίζει μία μέθοδο 

διδασκαλίας έναντι των υπολοίπων. 

4. Οι συγκεκριμένοι ρόλοι που απαιτεί η διοίκηση του σχολείου από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας στη μελέτη του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς επηρεάζει 

αρκετές πλευρές του εκπαιδευτικού έργου. Η αυτονομία είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει τα κίνητρα που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην 

εργασία τους καθώς και την ικανοποίηση που τους προσφέρει η εργασία τους 

(Brunetti, 2001). Είναι επίσης μία σημαντική διάσταση στην ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών (Klecker & Loadman, 1996). Σημαντικός είναι ο ρόλος της 

αυτονομίας στην ενίσχυση της αίσθησης του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συμπεριφοράς (Day, 

2003). Επίσης, η έλλειψη επαγγελματισμού, αναγνώρισης και αυτονομίας 

είναι κάποιοι από τους κύριους λόγους που αυξάνουν τα επίπεδα άγχους στο 

περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευτικών και μπορεί να οδηγήσουν σε 

εγκατάλειψη της τάξης από τους εκπαιδευτικούς (Lortie, 1975. Pearson & 

Moomaw, 2005). Η αυτονομία είναι επομένως ένας σημαντικός παράγοντας 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού που έχει επιρροές σε πολλές όψεις του 

επαγγέλματος και άρα αξίζει να μελετηθεί.    
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1.5 Η αυτονομία του εκπαιδευτικού στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα 

 Ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι το ελληνικό, 

είναι προφανές ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς. Τα σχολικά προγράμματα στα ελληνικά σχολεία δεν 

περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως τη συμμετοχή σε διάφορες επαγγελματικές 

δραστηριότητες, την έρευνα, τον πειραματισμό σε στρατηγικές και 

δραστηριότητες διδασκαλίας, τη συνδιαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος, την επαγγελματική ενημέρωση, τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται μακριά από 

τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που αυτοί καλούνται να εφαρμόσουν τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται. Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευτικοί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαμόρφωση 

και άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Οι τομείς που αποτελούν τη βασική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού 

είναι αυτοί που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λήψη 

αποφάσεων μέσα στην τάξη. Περιλαμβάνουν την επιλογή των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία, την επιλογή του διδακτικού υλικού και 

την αξιολόγηση των μαθητών. Θα αναλυθεί η αυτονομία των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε καθέναν από τους τρεις τομείς, 

σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη 

(2008) για την αυτονομία των εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης, με 

αναφορά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στον πρώτο τομέα που αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν πλήρη 

αυτονομία (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008, σ. 25) καθώς είναι οι μόνοι 

υπεύθυνοι για την επιλογή των μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας. Η 

κεντρική διοίκηση και η διοίκηση του σχολείου μπορεί να προτείνουν στους 
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εκπαιδευτικούς κάποιες μεθόδους διδασκαλίας ή προσεγγίσεις αλλά η τελική 

επιλογή είναι στην κρίση του εκπαιδευτικού. 

Στον δεύτερο τομέα που αναφέρεται στην επιλογή του διδακτικού 

υλικού που χρησιμοποιείται στην τάξη, εννοώντας κυρίως τα διδακτικά 

εγχειρίδια, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν καθόλου αυτονομία (ό.π., σ. 

27). Τα διδακτικά εγχειρίδια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εκδίδονται 

από το κράτος χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών 

εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο υπάρχει μία δυνατότητα για 

ευελιξία, καθώς στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το 

γλωσσικό μάθημα δίνεται η δυνατότητα να αντικατασταθεί μέρος του 

περιεχομένου του διδακτικού εγχειριδίου με σχέδια εργασίας διαμορφωμένα 

από τον εκπαιδευτικό, που να επικεντρώνονται στους ίδιους στόχους που 

προβλέπονται από το Α.Π.Σ. Τα κείμενα που είναι δυνατόν να 

αντικατασταθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των 

κειμένων του σχολικού εγχειριδίου (ό.π., σ. 42). 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών μέσα στο σχολείο, οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν πλήρη αυτονομία (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008, σ. 31). Ο περιορισμός της αυτονομίας έγκειται στο γεγονός 

ότι υπάρχει μία θεσπισμένη βαθμολογική κλίμακα, πάνω στην οποία 

βασίζονται οι εκπαιδευτικοί για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους. Η 

αξιολόγηση δεν ελέγχεται από κάποια εξωτερική αρχή ούτε από το διευθυντή, 

ωστόσο γίνεται σε συγκεκριμένη βάση, με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια 

(Π.Δ. 8/1995). Επίσης, δεν υπάρχει πλήρης αυτονομία στην απόφαση για 

επανάληψη της χρονιάς από κάποιο μαθητή αφού, στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, μία τέτοια απόφαση λαμβάνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

(Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008, σ. 35).  

Η σημασία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη συνδιαμόρφωση 

των αναλυτικών προγραμμάτων έχει τονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια καθώς 

η διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών είναι μία 

αυξανόμενη ανάγκη στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου (Klecker & Loadman, 1996. Nir, 2009). Στην Ελλάδα οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ελάχιστα στη διαμόρφωση των αναλυτικών 
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προγραμμάτων, κυρίως μέσω της συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες 

«ορισμένων εκπαιδευτικών αναγνωρισμένων για την πείρα τους» (Ευρωπαϊκή 

Μονάδα Ευρυδίκη, 2008, σ. 57). Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει 

καθόλου αυτονομία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν 

γίνει στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για περισσότερη αυτονομία. Η εισαγωγή 

των διαθεματικών σχεδίων εργασίας και η θέσπιση της Ευέλικτης Ζώνης 

συνιστούν προσπάθειες ενίσχυσης της αυτονομίας και συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στην επιλογή του περιεχομένου που διδάσκεται. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής: 

«Αν και η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου οι περισσότερες 

πτυχές του προγράμματος σπουδών καθορίζονται σε 

κεντρικό επίπεδο (δηλαδή η σχολική αυτονομία σε αυτόν 

τον τομέα είναι σχεδόν ανύπαρκτη), η ανάπτυξη 

διαθεματικών προσεγγίσεων στα προγράμματα σπουδών 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν μεγαλύτερη επίδραση 

στη διαμόρφωση του περιεχομένου του προγράμματος 

σπουδών και επομένως είναι πιο αυτόνομοι» (ό.π., σ. 19).  

 Η εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει συμβάλει στην ενίσχυση της 

αυτονομίας και ελευθερίας επιλογών των εκπαιδευτικών. Στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που θεσπίστηκαν το 2003 

προβλέπεται η θέσπιση της Ευέλικτης Ζώνης και αναλύεται ο στόχος που 

επιχειρείται να επιτευχθεί μέσω αυτής της καινοτομίας:  

«Ειδικότερα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, στο 

Ωρολόγιο Πρόγραµµα προβλέπεται η καθιέρωση µιας 

«Ευέλικτης Ζώνης», διάρκειας τουλάχιστον δύο διδακτικών 

ωρών εβδοµαδιαίως (και οπωσδήποτε µεγαλύτερης 

διάρκειας στις µικρότερες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου), 

στο πλαίσιο της οποίας θα πραγµατοποιούνται διαθεµατικές 

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Οι εργασίες αυτές 

στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθµιση του προσφερόµενου 

εκπαιδευτικού έργου, προάγουν τη συλλογική προσπάθεια 

και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δραστηριοποιούν 
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τους µαθητές και, παράλληλα, επιτρέπουν στον 

εκπαιδευτικό να ενεργεί με πρωτοβουλία και ευελιξία, για να 

εκσυγχρονίζει και να επικαιροποιεί το περιεχόµενο και τη 

µεθοδολογία της διδασκαλίας του» (ό.π., σ. 8).     

 Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η Ευέλικτη Ζώνη και η ανάπτυξη 

διαθεματικών σχεδίων εργασίας αφήνει στους εκπαιδευτικούς περιθώρια για 

πειραματισμούς και δημιουργικότητα, κάτι που φαίνεται να μην ισχύει 

γενικότερα στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των 

σχολικών μαθημάτων. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), «απώτερος στόχος 

της Ευέλικτης Ζώνης είναι η παιδαγωγική και διδακτική αυτονόµηση των 

εκπαιδευτικών υπέρ της δραστηριοποίησης των µαθητών, η προαγωγή της 

συλλογικής προσπάθειας και η µείωση του γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του 

σηµερινού σχολείου» (ό.π., σ. 620). Η αυτονόμηση και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς είναι ένας από τους βασικούς 

στόχους του προγράμματος. 

 Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί έχουν κι εδώ ένα εγχειρίδιο, ένα 

«πολυθεματικό βιβλίο», το οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα που μπορεί 

να απασχολήσουν τους μαθητές στην Ευέλικτη Ζώνη. Η χρήση του εγχειριδίου 

δεν είναι υποχρεωτική αλλά προσφέρεται ως βοήθημα στους εκπαιδευτικούς 

και τα θέματα τα οποία πραγματεύεται είναι ενδεικτικά της προτεινόμενης 

θεματολογίας για την Ευέλικτη Ζώνη. Παρακάτω καταγράφονται οι 

προτεινόμενες θεματικές περιοχές για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως 

παρουσιάζονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Θέµατα Αγωγής Υγείας 

 Αθλοπαιδιές 

 Θέµατα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 Θέµατα Αγωγής του καταναλωτή 

 Θέµατα Περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού) – Γνωριµία µε το 

τοπικό περιβάλλον 

 Τεχνολογία 

 Παιχνίδια µε την αριθµητική 

 Χρήση των ΜΜΕ 
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 Διαχείριση της πληροφορίας 

 Πολιτισµός – Διαπολιτισµική επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

 Δραστηριότητες µε τη χρήση του Ευρώ 

 Θέµατα Ολυµπιακής Παιδείας 

 Ισότητα των δύο φύλων – ΄Αλλα σύγχρονα θέµατα – Θεµατικές 

ενότητες από το πολυθεµατικό βιβλίο 

 Εικαστικά – Συλλογική δραστηριότητα και έκφραση 

 Λογοτεχνία 

 Συµµετοχή και Παρέµβαση σε σχολικά και εξωσχολικά δρώµενα – 

Εκδηλώσεις. 

 Οι φυσικές επιστήµες στην καθηµερινή ζωή. 

 Ώρα βιβλιοθήκης για ελεύθερη ανάγνωση (φιλαναγνωσία). 

 Δραστηριότητες οµίλων ενδιαφερόντων και µαθητικών συνεταιρισµών. 

Σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2003), το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται 

στους εκπαιδευτικούς είναι υποστηρικτικό και δεν θεωρείται δεσμευτικό για 

τους εκπαιδευτικούς. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν είτε αυτούσιο είτε 

τροποποιημένο, σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης τους, αλλά μπορούν 

επίσης να το χρησιμοποιήσουν ως βάση για τη δημιουργία δικού τους υλικού, 

που θα ικανοποιεί τους στόχους της διδασκαλίας τους. Στην Ευέλικτη Ζώνη «η 

ενεργοποίηση και η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και 

τους διδάσκοντες» (ό.π., σ. 14). Η θεματολογία της Ευέλικτης Ζώνης είναι 

προτεινόμενη και ο κάθε εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν τα θέματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους. Με αυτούς τους 

τρόπους αντισταθμίζεται η ανελαστικότητα και ο συγκεντρωτισμός του 

προγράμματος σπουδών του παραδοσιακού σχολείου (ό.π.).  

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006), ο εκπαιδευτικός στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα έχει περιορισμένη αυτονομία, κάτι που εμποδίζει την 

ανάπτυξη του επαγγελματισμού του. Ο εκπαιδευτικός είναι δημόσιος 

υπάλληλος και εργάζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται 

από το κράτος, συνεπώς το έργο του εκπαιδευτικού είναι εξαρτημένο από την 

κρατική εξουσία και η επαγγελματική του αυτονομία περιορίζεται. Για την 

ανάπτυξη της αυτονομίας του εκπαιδευτικού προτείνεται διεύρυνση του 
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πλαισίου δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών, με το αίτημα της 

αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και της «αυτονομίας της 

εκπαιδευτικής μονάδας» (ό.π.).  

Ένα βήμα για την προώθηση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού στην 

Ελλάδα έχει γίνει με τη θέσπιση των διαθεματικών σχεδίων εργασίας και της 

Ευέλικτης Ζώνης. Με το εγχείρημα αυτό, όπως επισημαίνεται (Αλαχιώτης, 

2003), δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δρουν πιο ελεύθερα 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση 

με το παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών.  

 

1.6 Διαπιστώσεις 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αυτονομία είναι μία έννοια 

που υπάρχει έμφυτη στον άνθρωπο και συνεπώς η αυτονομία του 

εκπαιδευτικού είναι κυρίαρχο στοιχείο του εκπαιδευτικού έργου. Η αυτονομία 

συνίσταται στην ελευθερία επιλογών του εκπαιδευτικού, στη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης και στην κουλτούρα συνεργασίας και 

συλλογικότητας που αναπτύσσεται στα σημερινά σχολεία. Έχει γίνει θέμα 

έντονης συζήτησης η ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών, αφού 

θεωρείται ότι επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας και οδηγεί σε βελτίωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε 

διεθνές επίπεδο προβάλλουν την ανάπτυξη της σχολικής αυτονομίας, την 

αποκέντρωση των διαδικασιών και την ανάληψη ευθύνης παράλληλα με τη 

λογοδοσία των εκπαιδευτικών.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την επαγγελματική τους αυτονομία καθώς το 

αναλυτικό πρόγραμμα και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται 

μακριά από το σχολείο, χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, 

γίνονται προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και για 

περισσότερη ευελιξία. Μέσω της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας και 

της λειτουργίας της Ευέλικτης Ζώνης ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και 
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του δίνονται περισσότερες δυνατότητες για δημιουργικότητα και ελευθερία 

επιλογών στην επιλογή του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών. 

Η καθοριστική σημασία της επαγγελματικής αυτονομίας για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αποτελεί αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. Η αυτονομία συσχετίζεται με 

χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού και αναδεικνύεται ως σημαντικός 

παράγοντας για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ποιότητας της 

διδασκαλίας.  
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2.1 Εισαγωγή 

Η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού είναι μία θεωρητική 

έννοια, που επηρεάζει πρακτικά το έργο του εκπαιδευτικού και διάφορες 

πλευρές της καθημερινότητάς του. Η αυτονομία επηρεάζει το καθημερινό έργο 

του εκπαιδευτικού στην τάξη μέσα από την επιρροή που ασκεί στις διάφορες 

παραμέτρους αυτού του έργου. Σχετίζεται με τα κίνητρα των εκπαιδευτικών 

για να εισέλθουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα (Lam & Yan, 2011. Scott 

et al., 1999) αλλά και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη 

διάρκεια του εργασιακού τους βίου (Burke, 1987. Little, 1990). Επίσης, η 

διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της ενίσχυσης της 

αυτονομίας τους έκανε απαραίτητη τη χρήση κινήτρων για την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων και των νέων μορφών αξιολόγησης (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008). 

Η αυτονομία επίσης αναδεικνύεται σαν κοινό σημείο αναφοράς σε 

διάφορες μελέτες που ερευνούν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την 

εργασία τους (Brunetti, 2001. Klecker & Loadman, 1996. Lam & Yan, 2011) 

αλλά και το κύρος που θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν (Grenville-Cleave & 

Boniwell, 2012. Hargreaves et al., 2007). Παρόλο που η αυτονομία μπορεί να 

γίνεται αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς, εντούτοις η 

ενίσχυσή της και η αντίληψη μίας διευρυμένης μορφής αυτονομίας συντελεί 

στον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης και αισθήματος κύρους από τους 

εκπαιδευτικούς (Perie & Baker, 1997).  

Από την άλλη μεριά, η έλλειψη αυτονομίας και ελέγχου στην 

καθημερινότητα των εκπαιδευτικών ευθύνεται για υψηλότερα επίπεδα άγχους 

στην εργασία τους. Περιορισμοί της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και του 

αισθήματος ελέγχου πάνω στο περιβάλλον εργασίας τους συμβάλλουν στην 

αυξημένη αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανίσχυροι, κάτι που τους γεμίζει 

με άγχος και ένταση (Dunham, 1992. Dworkin et al., 1990. Lortie, 1975). 

Επιπροσθέτως η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με διεκπαιρεωτικές και 

γραφειοκρατικές εργασίες προσθέτει άγχος και ένταση στην καθημερινότητά 

τους (Dunham, 1992). Το άγχος των εκπαιδευτικών είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση (burnout) (Gaziel & Ifanti, 
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2011. Pearson & Moomaw, 2005) και αναδεικνύεται ως ένα σύγχρονο 

πρόβλημα στην επαγγελματική διάσταση του εκπαιδευτικού που καλείται να 

αντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις και αλλαγές όσον αφορά το ρόλο του.  

Η ενίσχυση της αυτονομίας συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη 

επαγγελματικής συμπεριφοράς εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και 

γενικότερα στην αυξημένη αντίληψη επαγγελματισμού. Ο επαγγελματισμός 

είναι ένας από τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου που επηρεάζει η 

αυτονομία του εκπαιδευτικού, εφόσον, σύμφωνα με τον Day (2003), δεν 

μπορεί να νοηθεί επάγγελμα που δεν αναγνωρίζει και δεν επιτρέπει 

αυτονομία στους επαγγελματίες. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές και 

θεωρητικούς, ο βαθμός αυτονομίας και η εξειδικευμένη γνώση είναι βασικά 

στοιχεία ενός επαγγέλματος και συνεπώς η επαγγελματική ανάπτυξη 

προϋποθέτει επαγγελματική αυτονομία (Blasé & Kirby, 2000. Katz, 1968. 

Myers, 1973). 

Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι επίσης μία παράμετρος στενά 

συνδεδεμένη με την αυτονομία. Η δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων και η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

συνιστά ενίσχυση της αυτονομίας τους με παράλληλη προσπάθεια για 

ενδυνάμωση του ρόλου τους (Bogler & Nir, 2012. Short & Greer, 1989).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιρροές της αυτονομίας 

του εκπαιδευτικού στις διάφορες παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου και η 

σημασία της έννοιας της αυτονομίας του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση 

του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού, όπως απαιτείται από τις 

υπάρχουσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συγκυρίες.  

 

2.2 Αυτονομία και κίνητρα 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού συνδέεται με τα κίνητρα καθώς είναι 

ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών από την εργασία τους και στη θέλησή τους να παραμείνουν 
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στο επάγγελμα (Lam & Yan, 2011). Η ενίσχυση της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών αντιδιαστέλεται με την αίσθηση εξωτερικού ελέγχου πάνω στις 

συνθήκες της εργασίας (Deci & Ryan, 1987), που οδηγεί σε μείωση των 

κινήτρων και κατ’ επέκταση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Τα κίνητρα 

χωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Τα εσωτερικά κίνητρα είναι 

αυτά που πηγάζουν από τον κάθε άνθρωπο και την προσωπικότητά του και 

σχετίζονται με την προσωπική επιλογή. Αντιθέτως, τα εξωτερικά κίνητρα 

προέρχονται από το περιβάλλον του ανθρώπου και όχι από τον ίδιο και 

σχετίζονται με διαφορετικές επιλογές (Deci & Ryan, 1987). 

Οι συμπεριφορές που είναι συνέπεια εσωτερικής κινητοποίησης είναι 

αυτές που επιλέγει ελεύθερα ο κάθε άνθρωπος αναξάρτητα αν υπάρχουν 

εξωτερικά κίνητρα από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Παραδείγματα τέτοιων 

συμπεριφορών είναι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και η τάση για αυτονομία 

(Deci & Ryan, 1987). Αντίθετα, η χρήση εξωτερικών κινήτρων, μπορεί να 

ωθήσει τους ανθρώπους σε συμπεριφορές που δεν θα επέλεγαν σε 

διαφορετικές καταστάσεις. (Deci & Ryan, 1985, 1987).  

Σαν παραδείγματα εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών, τα 

εσωτερικά κίνητρα περιλαμβάνουν: (α) την επιθυμία να βοηθήσουν τους 

μαθητές τους να επιτύχουν, (β) την επιθυμία να «κάνουν τη διαφορά» στην 

κοινωνία, (γ) την αίσθηση της ολοκλήρωσης όταν οι μαθητές μαθαίνουν. Από 

την άλλη μεριά, τα εξωτερικά κίνητρα περιλαμβάνουν: (α) τις οικονομικές 

απολαβές, (β) τις ασφαλιστικές παροχές, (γ) την αναγνώριση της απόδοσής 

τους (Pearson & Moomaw, 2006, σ. 44). 

Άλλοι ερευνητές έχουν εντοπίσει άλλα εσωτερικά κίνητρα, όπως οι 

καλές σχέσεις με τους μαθητές, η επιτυχία των μαθητών, η προσωπική 

ανάπτυξη και η ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών  

(Dinham & Scott, 1996), η σημασία της διδασκαλίας και η αγάπη για τη 

διδασκαλία (Lam & Yan, 2011). Τα εξωτερικά κίνητρα που ωθούν τους 

εκπαιδευτικούς στο επάγγελμα περιλαμβάνουν, εκτός από τα προηγούμενα, 

τις ώρες εργασίας, τον χρόνο των διακοπών, το κύρος των εκπαιδευτικών, την 

ασφάλεια που προσφέρει το επάγγελμα (Firestone & Pennel, 1993. Lam & 
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Yan, 2011). Αντικίνητρα θεωρούνται οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν 

στην μη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Μελέτες 

υποστηρίζουν ότι τα εξωτερικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν 

περισσότερο ως αντικίνητρα, αν δεν υπάρχουν, αφού αφορούν πλευρές του 

επαγγέλματος που δεν ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

(Dinham & Scott, 1996).  

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εισέρχονται στο επάγγελμα ωθούμενοι από 

διαφορετικά κίνητρα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, όπως έχουν δείξει αρκετές 

μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των κινήτρων (Firestone & Pennel, 

1993. Lam & Yan, 2011. Scott et al., 1999). Ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά 

στοιχεία που επηρεάζουν την παραμονή τους στο επάγγελμα και την 

ικανοποίησή τους ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς λόγους που τους 

ώθησαν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τα εσωτερικά κίνητρα θεωρούνται 

ο σημαντικότερος παράγοντας για εμφάνιση μεγαλύτερης ικανοποίησης σε 

αντιδιαστολή με τα εξωτερικά κίνητρα, που, παρόλο που θεωρείται ότι 

οδηγούν σε μη ικανοποίηση όταν δεν υπάρχουν, δεν φαίνεται να συντελούν 

στον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης όταν υπάρχουν (Pearson & Moomaw, 

2006, σ. 45). 

Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στα κίνητρα που αναπτύσσουν, καθώς οι συνθήκες που ευνοούν τα 

εσωτερικά κίνητρα και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με 

αυτό που αγαπούν να κάνουν, δηλαδή να διδάσκουν, οδηγούν σε 

ικανοποίηση και επιπρόσθετη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, τα 

περιβάλλοντα εργασίας που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να αφοσιωθούν 

πλήρως στους μαθητές τους και στη διδασκαλία λειτουργούν ως αντικίνητρα 

για περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Dinham & Scott, 1998. Lam & 

Yan, 2011). Οι συνθήκες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών είναι η απασχόληση με γραφειοκρατικές εργασίες, ο 

φόρτος εργασίας  εκτός της διδακτικής αίθουσας, οι πολλές ώρες εργασίας και 

η έλλειψη επαγγελματικής αυτονομίας (Lam & Yan, 2011). 

Σε μία εποχή που ο διευρυμένος ρόλος του εκπαιδευτικού επιβάλλει 

όλο και περισσότερες ευθύνες και αυξημένο φάσμα δραστηριοτήτων, 
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θεωρείται απαραίτητο να χρησιμοποιούνται κίνητρα για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και λογοδοσίας. Η ενισχυμένη 

αυτονομία και οι αυξημένες ευθύνες των εκπαιδευτικών συνοδεύονται από 

αύξηση των εξωτερικών κινήτρων από τις κυβερνήσεις, που ακολουθεί την 

επίτευξη των στόχων. Οι νέες μορφές αξιολόγησης και λογοδοσίας των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων και η χρήση των εξωτερικών κινήτρων 

συντελούν στην αύξηση του βαθμού αυτονομίας των σχολικών μονάδων αλλά 

και των εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Η σχέση 

λοιπόν της αυτονομίας του εκπαιδευτικού με τα κίνητρα είναι μία αμφίδρομη 

σχέση. 

 

2.3 Η σχέση της αυτονομίας με το άγχος και την εργασιακή 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

Το άγχος κατά την εργασία (on the job stress) είναι ένα φαινόμενο που 

έχει μελετηθεί αρκετά καθώς επηρεάζει πολύ το ρόλο του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού, που καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και να 

ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αλλαγές που συντελούνται 

στο περιβάλλον του (Davis & Wilson, 2000. Dunham, 1992. Dworkin et al., 

1990). Το άγχος που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

οδηγήσει σε εξουθένωση (burnout), εφόσον συνυπάρχουν και άλλες 

προϋποθέσεις όπως η έλλειψη αυτονομίας, ελέγχου και κινήτρων στην 

εργασία του. Όταν λείπουν τα κίνητρα από το περιβάλλον εργασίας, ο 

εκπαιδευτικός βιώνει μία κατάσταση μη ικανοποίησης από την εργασία που 

οδηγεί σε υψηλά επίπεδα άγχους και έντασης (Davis & Wilson, 2000). 

Αντίθετα, όταν οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι οι προσπάθειές τους 

ανταμοίβονται και υπάρχουν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη, τα επίπεδα 

άγχους είναι χαμηλότερα, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν όλες εκείνες οι 

συνθήκες που αυξάνουν το άγχος, όπως είναι η ενασχόληση με 

γραφειοκρατικές εργασίες ή οι πολλές ώρες εργασίας (Dunham, 1992. 

Pearson & Moomaw, 2005). 
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Παρόλο που το άγχος κατά την εργασία μπορεί να εμφανιστεί σε 

οποιοδήποτε επάγγελμα, η σχέση του με την εξουθένωση (burnout) 

εμφανίζεται στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε 

άλλους ανθρώπους. Η εργασιακή εξουθένωση ορίζεται ως «μία ψυχολογική 

κατάσταση συναισθηματικής εξάντλησης» που παρουσιάζεται σε ανθρώπους 

οι οποίοι στο επάγγελμά τους έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους 

(Maslach, 1993, σ. 20). Περιλαμβάνει αισθήματα υπερβολικής κούρασης και 

εξάντλησης των ψυχολογικών αποθεμάτων των ανθρώπων, καθώς στα 

συγκεκριμένα επαγγέλματα η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των 

εμπλεκομένων έχει βαρύνουσα σημασία και η παροχή εκπαίδευσης, 

υπηρεσιών ή φροντίδας μπορεί να είναι μία συναισθηματική διαδικασία 

(Maslach, 1999, σ. 211). Συνεπώς το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης 

είναι κρίσιμο, αφού μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της διδασκαλίας αλλά 

και την ψυχολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών. 

Οι προσπάθειες πρόληψης της εργασιακής εξουθένωσης εστιάζονται 

όχι στην εξάλειψη του άγχους από τις συνθήκες εργασίας αλλά στην 

κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μέσω εξωτερικών κινήτρων που θα 

αποφέρουν ικανοποίηση από την εργασία. Ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, που συμβάλλει στη μείωση 

του άγχους είναι και η ενίσχυση της αυτονομίας τους. Μελέτες έχουν αποδείξει 

ότι η έλλειψη αυτονομίας και ελέγχου πάνω στο περιβάλλον εργασίας των 

εκπαιδευτικών αυξάνουν τα επίπεδα άγχους τους και τα αισθήματα μη 

ικανοποίησης από την εργασία τους (Dunham, 1992. Dworkin et al. 1990. 

Lortie, 1975).  

Το άγχος και η εργασιακή εξουθένωση συνδέονται επίσης με το 

αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bandura για την αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν στην 

οργάνωση και επιλογή των μεθόδων για την πραγματοποίηση των στόχων 

τους, αποτελεί την έννοια της αντιλαμβανόμενης αυτο-αποτελεσματικότητας 

(Bandura, 1997). Οι πεποιθήσεις αυτές έρχονται σαν αποτέλεσμα των 

μαθησιακών διαδικασιών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στο επάγγελμα του 
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εκπαιδευτικού και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στους παρακάτω 

συγκεκριμένους τομείς: (1) τους στόχους που θέτει και τις στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων, (2) τα κίνητρα για να επιτύχει 

τους στόχους υπερνικώντας τις δυσκολίες, (3) τα συναισθήματά του καθώς 

προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους και (4) τις καταστάσεις που επιλέγει να 

εμπλακεί (Bandura, 1997). Η αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών έχει συσχετιστεί με πολλές παραμέτρους του εκπαιδευτικού 

έργου και συγκεκριμένα με κάποιες από αυτές που μελετούμε στην παρούσα 

εργασία, όπως είναι τα κίνητρα, ο επαγγελματισμός και το άγχος των 

εκπαιδευτικών (Bliss & Finneran, 1991. Friedman & Farber, 1992). Οι 

επαιδευτικοί που έχουν θετικές πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητά τους, 

βιώνουν λιγότερο άγχος στην καθημερινότητα της εργασίας τους και συνήθως 

δεν οδηγούνται σε εξουθένωση. Επίσης, έχουν περισσότερα κίνητρα για να 

συνεχίσουν την εργασία τους, καθώς αντλούν θετικά συναισθήματα και 

παράλληλα έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική ανάπτυξη. Η αυτονομία είναι 

ένας από τους παράγοντες που συντελούν στις θετικές πεποιθήσεις για την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Brouwers & Tomic, 2000). 

 

2.4 Η επιρροή της αυτονομίας στην ικανοποίηση από την  

εργασία 

Μία έννοια που έχει μελετηθεί πολύ στην εκπαίδευση είναι η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους, αφού είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική διαδικασία και την 

ποιότητα της διδασκαλίας (βλ. Bogler & Nir, 2012. Brunetti, 2001. Dinham & 

Scott, 1998. Lam & Yan, 2011. Perie & Baker, 1997). Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, η ικανοποίηση ενός εκπαιδευτικού από την εργασία του σχετίζεται 

με τις επαγγελματικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και η 

αυτονομία που έχει ένας εκπαιδευτικός είναι ένας βασικός παράγοντας που 

επηρεάζει την ικανοποίησή του. 

Ο Herzberg (1987) ασχολήθηκε με την ικανοποποίηση των 

εργαζομένων και τα κίνητρα και διαμόρφωσε μία θεωρία όσον αφορά τα 
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κίνητρα και τις συνθήκες που αυξάνουν τα επίπεδα ικανοποίησης των 

εργαζομένων. Υποστηρίζει ότι οι συνθήκες που οδηγούν στην ικανοποίηση 

είναι ξεχωριστές από αυτές που οδηγούν στη δυσαρέσκεια των εργαζομένων 

και ότι δεν είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να αντλούν ικανοποίηση σε ένα 

περιβάλλον όπου απλά δεν υπάρχουν παράγοντες που οδηγούν σε 

δυσαρέσκεια. Η θεωρία βασίστηκε στην ιδέα ότι οι εργαζόμενοι αντλούν 

ικανοποίηση όταν εργάζονται σε ένα «υγιές» περιβάλλον, ενώ αντιθέτως ένα 

«ανθυγιεινό» περιβάλλον τους προκαλεί αισθήματα δυσαρέσκειας. Η θεωρία 

αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για να περιγράψει την 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών από την εργασία τους 

(Herzberg, 1987. Lam & Yan, 2011). 

Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg, για να επιτευχθεί η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους δεν αρκεί η εξάλειψη 

των παραγόντων που οδηγούν σε δυσαρέσκεια ή μη ικανοποίηση. Οι 

παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποίηση από την εργασία σχετίζονται με τη 

φύση της δουλειάς των εκπαιδευτικών, δηλαδή περιλαμβάνουν τις 

δραστηριότητες και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Η εργασία θεωρείται ότι 

συμβάλλει στην μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν αναπτύσσει ανάγκες όπως η 

προσωπική ανάπτυξη και η αναγνώριση του έργου τους, που θεωρούνται 

πολύ σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς και κατηγοριοποιούνται στα 

εσωτερικά κίνητρα. Από την άλλη μεριά, παράγοντες που οδηγούν σε 

αισθήματα δυσαρέσκειας θεωρούνται οι παράγοντες που αφορούν τις 

συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας. Τέτοιοι παράγοντες που μπορεί να 

προκαλούν αρνητικά αισθήματα, αν δεν ικανοποιούν τους εκπαιδευτικούς, 

είναι ο μισθός, το επαγγελματικό κύρος των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις με τη 

διοίκηση του σχολείου, και εντάσσονται στα εξωτερικά κίνητρα (Lam & Yan, 

2011). 

Διάφορες έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών έχουν επιβεβαιώσει τη θεωρία του Herzberg όσον αφορά τα 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, που οδηγούν σε ικανοποίηση και 

δυσαρέσκεια των εργαζομένων (Dinham & Scott, 1998. Lam & Yan, 2011. 

Scott et al. 1999). Η ικανοποίηση και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
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επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τη φύση του επαγγέλματος 

και τις συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη των Scott et al. 

(1999) υποστηρίχθηκε ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ήταν αυτοί που σχετίζονταν με το σχολείο και 

το γενικότερο περιβάλλον εργασίας. Οι ώρες εργασίας, η συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, ο διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας και η αυτονομία στην 

εργασία τους ήταν οι παράγοντες που σχετίζονταν περισσότερο με την 

ικανοποίηση.  

Από την έρευνα των Dinham & Scott (1998) προέκυψαν τρεις 

παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση: 

1. Ο όγκος της διοικητικής/ μη εκπαιδευτικής εργασίας 

2. Η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων και εργασιών 

3. Η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού 

Οι παράγοντες αυτοί επιβεβαιώθηκαν και από την έρευνα των Lam & 

Yan (2011), όπου αναδείχθηκαν οι παράγοντες που έχουν σχέση με το 

σχολικό περιβάλλον ως οι πιο σημαντικοί για τη διατήρηση των κινήτρων και 

της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

βρέθηκε ότι είναι η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων και δευτερευόντων 

καθηκόντων, η παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη, ο 

διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας, η επαγγελματική αυτονομία. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν σε 

δυσαρέσκεια, άγχος και αποθάρρυνση σχετίζονται επίσης με το περιβάλλον 

εργασίας. Περιλαμβάνουν παράγοντες όπως το φόρτο εργασίας που 

σχετίζεται με γραφειοκρατικές και διεκπεραιωτικές εργασίες, τις πολλές ώρες 

εργασίας, την άδικη και άκαμπτη διοίκηση και την έλλειψη κινήτρων. 

Στη μελέτη των Perie & Baker (1997) για την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, η αυτονομία των 

εκπαιδευτικών και ο έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν τη διδασκαλία 

αναδείχθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ο βαθμός αυτονομίας 

που έχει ο εκπαιδευτικός σχετίζεται άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης και η 

αυτονομία θωρείται ένας παράγοντας μέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός 
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μπορεί να αντλεί ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας του (Pearson & 

Moomaw, 2005). Επίσης, μία έρευνα του Brunetti (2001) ανέδειξε την 

αυτονομία των εκπαιδευτικών ως έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και σε 

ενθάρρυνση να παραμείνουν στο επάγγελμα. Η ελευθερία και η ευελιξία που 

μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί 

κίνητρο για να παραμείνει στο χώρο της εκπαίδευσης και θεωρείται ένα από 

τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος της ικανοποίησης από την εργασία.  

Σύμφωνα με τον Day (2003), η αναβάθμιση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου είναι μέγιστης σημασίας στη σημερινή εποχή και 

επηρεάζεται άμεσα από τις συνθήκες διδασκαλίας που αναδεικνύονται σε 

κεντρικούς άξονες για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και για την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές που συντελλούνται σήμερα στην 

εκπαίδευση και σε πολλούς τομείς του έργου του εκπαιδευτικού έχουν φέρει 

εντατικοποίηση της εργασίας των εκπαιδευτικών και αυξημένες ευθύνες χωρίς 

παράλληλη αύξηση των κινήτρων, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και η ενίσχυση 

πρακτικών για την προσωπική τους ανάπτυξη από τη διοίκηση του σχολείου, 

με την παράλληλη χρήση εσωτερικών κινήτρων, οδηγεί σε αίσθηση 

ικανοποίησης μέσα στο περιβάλλον εργασίας και ωθεί τους εκπαιδευτικούς 

στην περαιτέρω ανάπτυξή τους (Perie & Baker, 1997). Επιπροσθέτως, η μη 

ικανοποίηση από την εργασία γεμίζει τους εκπαιδευτικούς με αισθήματα 

άγχους και έντασης που, αν δεν εξαλειφθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε 

εργασιακή εξουθένωση. 

 

2.5 Αυτονομία και ενδυνάμωση 

Μία άλλη επίσης σημαντική έννοια που έχει μελετηθεί πολύ σε σχέση 

με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ενδυνάμωση. Στη συζήτηση για τη 

βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η ενδυνάμωση του σχολείου και του 
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ρόλου του εκπαιδευτικού αποτελεί κεντρικό σημείο, καθώς η ενδυνάμωση των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναδεικνύεται ως ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης 

(Υφαντή, 2011. Ifanti, 2011). Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

αποτελεί μέλημα πολλών κυβερνήσεων σήμερα, σύμφωνα με τις επιταγές των 

μεταβολών που συντελούνται σε πολλά επίπεδα και της θέσης που 

καταλαμβάνει η εκπαίδευση μέσα στο κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι (OECD, 

2011).  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για θέματα 

σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω της αποκέντρωσης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, συνιστά προσπάθεια ενδυνάμωσης του σχολείου 

(Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Οι εκπαιδευτικοί γίνονται με τον τρόπο 

αυτό συμμέτοχοι στη διαμόρφωση και το συντονισμό μεταρρυθμίσεων και 

αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης και σε θέματα που τους αφορούν άμεσα. 

Σύμφωνα με τον Fullan (2001), τα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα 

ενθαρρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής αλλαγής. Για την επιτυχία των εκπαιδευτικών αλλαγών 

απαιτείται σχολική ενδυνάμωση, καθώς οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές 

μονάδες είναι αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές 

(Βεργίδης & Υφαντή, 2011. Υφαντή, 2011. Nir, 2009).  

Ωστόσο, η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η λογοδοσία μπορεί να 

φέρουν αποτελέσματα αντίθετα από τα επιθυμητά για τους εκπαιδευτικούς. Η 

αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου γίνεται πολύ συχνά με 

ποσοτικούς δείκτες και με συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες, που μπορεί 

τελικά να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση του σχολείου και των εκπαιδευτικών 

αν δεν συνοδεύεται από ενίσχυση της αυτονομίας τους και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Ball, 2008. Day, 2003). 

Σύμφωνα με τον Hopkins (2001), οι εκπαιδευτικοί είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που συνεισφέρει στην επιτυχία των 

εκπαιδευτικών αλλαγών και στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης 

με τον «από κάτω προς τα πάνω» προσανατολισμό της σχολικής 
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ενδυνάμωσης. Επίσης, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά 

και η κατάλληλη μορφή ηγεσίας αναδεικνύονται σε σημαντικές παραμέτρους 

που επηρεάζουν τη σχολική ενδυνάμωση (Day et al. 1998. Hopkins, 2001). 

Για την ενδυνάμωση και βελτίωση του σχολείου είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού μέσω της επαγγελματικής του ανάπτυξης και 

επιμόρφωσης καθώς και της ενεργού συμμετοχής του στις αποφάσεις της 

διοίκησης του σχολείου (Ifanti, 2009, 2011). 

Εφόσον η σχολική ενδυνάμωση προϋποθέτει την ενδυνάμωση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, είναι σημαντική η αναγνώριση ενός βαθμού 

αυτονομίας στην εργασία του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τον 

Hughes (1975), η διοίκηση του σχολείου σπάνια έχει άμεσο έλεγχο πάνω στη 

διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού, ενώ έχει περισσότερο έλεγχο πάνω στις 

αποφάσεις που σχετίζονται με το έργο του εκπαιδευτικού. Η συλλογική 

αυτονομία, η συμμετοχή δηλαδή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων σε 

ζητήματα που τους αφορούν, φαίνεται να είναι το κλειδί για τη διατήρηση της 

αυτονομίας και την ενδυνάμωση του ρόλου τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

Από τη μελέτη των Klecker & Loadman (1996) προέκυψε ότι η ενδυνάμωση 

και η αυτονομία των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας στο έργο των 

εκπαιδευτικών, στην προσωπική τους ανάπτυξη και στη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης. Επίσης, έχει αναφερθεί η σημασία της 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη σχολική ηγεσία, στη λήψη αποφάσεων 

και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ως μοχλός ενίσχυσης της 

επαγγελματικής τους αυτονομίας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

(Davis & Wilson, 2000. Ifanti, 2011. Short & Greer, 1989). 

Οι εκπαιδευτικοί σήμερα, σε πολλές χώρες, συμβάλλουν με ποικίλους 

τρόπους, στις διαδικασίες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Παραδοσιακά, 

οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών, τα συνδικάτα, συμμετείχαν στη διαμόρφωση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, έγιναν προσπάθειες για συμμετοχή όλο και 

περισσότερων εκπαιδευτικών στη διαδικασία των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων με τρόπους όπως η ευρείας κλίμακας διαβούλευση, οι 

έρευνες και τα πιλοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). 
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Δόθηκε έτσι η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, να συμμετέχουν στη διαδικασία 

διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών αλλαγών. Η συμμετοχή αυτή των 

εκπαιδευτικών θα συντελέσει στη λήψη καταλληλότερων αποφάσεων και 

μέτρων για την εκπαίδευση σε αντίθεση με την «από πάνω προς τα κάτω» 

επιβολή των μεταρρυθμίσεων καθώς και στην κάμψη της αντίστασης των 

εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις (Ingersoll & 

Alsalam, 1997). 

 

2.6 Η σχέση της αυτονομίας με τον επαγγελματισμό 

Ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού είναι ένα θέμα που έχει 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται ότι 

είναι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου (βλ. Day, 2003. Eraut, 2011. Ingersoll & Alsalam, 1997. 

Keiny, 1994. Sachs, 2000). Η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, η επαγγελματική τους δράση και η συμμετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

(Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009).  

Ο χαρακτηρισμός της διδασκαλίας ως επαγγέλματος και του 

εκπαιδευτικού ως επαγγελματία δεν ήταν και δεν είναι πάντα δεδομένος. Στην 

ερώτηση «τι είναι επάγγελμα», η απάντηση είναι ότι επάγγελμα είναι μία 

κοινωνική δραστηριότητα που απαιτεί: (α) εξειδικευμένες σπουδές, (β) έναν 

κώδικα δεοντολογίας και (γ) σημαντικό βαθμό αυτονομίας κατά την άσκησή 

της (Ξωχέλλης, 2006, σ. 27). Επίσης, σύμφωνα με τους Talbert & McLaughlin 

(1994), οι επαγγελματίες ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, 

διότι έχουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως: (α) «τεχνική κουλτούρα», 

δηλαδή ένα σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων (β) «ηθική παροχής 

υπηρεσιών», δηλαδή τη δέσμευση για ανταπόκριση στις ανάγκες των 

πελατών τους, (γ) «επαγγελματική δέσμευση», δηλαδή μία συλλογική 

επαγγελματική ταυτότητα και (δ) «επαγγελματική αυτονομία», που 

συνίσταται σε έλλειψη γραφειοκρατικού ελέγχου. Στη σημερινή εποχή ο 
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εκπαιδευτικός αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και αναβαθμίζεται ο ρόλος του, κάτι που συντελείται 

μέσα από την αναγνώρισή του ως επαγγελματία και την ενίσχυση της 

αυτονομίας και της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008).  

Η αυτονομία θεωρείται απαραίτητο συστατικό κάθε επαγγέλματος, 

καθώς, σύμφωνα με τον Katz (1968), οι επαγγελματίες έχουν εξειδικευμένη 

γνώση. Όσο πιο εξειδικευμένη είναι η γνώση που απαιτείται για κάποιο 

επάγγελμα, τόσο μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας έχει αυτό το επάγγελμα. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Myers (1973), η αυτονομία σε ένα επάγγελμα 

προέρχεται από την εις βάθος γνώση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. 

Η αυθεντία ή η αυτονομία του εργαζομένου είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν επαγγελματισμό στη διδασκαλία, σύμφωνα 

με τους Blasé & Kirby (2000), καθώς θεωρείται ένας παράγοντας που 

διακρίνει τα επαγγέλματα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των 

σχολείων θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, να ασκούν 

δηλαδή την επαγγελματική τους αυτονομία σε θέματα που τους αφορούν, 

καθώς η επιβολή των αποφάσεων «άνωθεν» είναι αντίθετη με την ανάπτυξη 

του επαγγελματισμού (Firestone & Bader, 1992). Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων θα βοηθήσει στην ενίσχυση της 

αυτονομίας και του επαγγελματισμού τους και θα οδηγήσει σε καλύτερες 

αποφάσεις στα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και στην πιο εύκολη εφαρμογή 

τους (Ingersoll & Alsalam, 1997).  

Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας έχει να αντιμετωπίσει ποικίλες 

προκλήσεις, καθώς βρίσκεται μπροστά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον που απαιτεί από τον ίδιο μία διαρκή διαδικασία ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων του. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται 

ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι 

ώστε να ανταποκριθεί στο σύνθετο ρόλο του (Fullan & Hargreaves, 1992). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός καλείται να αναπτύξει δίκτυα σχέσεων και 

συνεργασιών αλλά και να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και στη 
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διαχείριση των σχολικών μονάδων, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την 

επαγγελματική του ανάπτυξη (Hargreaves D., 1994. Sachs, 2000). 

Η αυτονομία έχει αναδειχθεί ως ένας παράγοντας για την εμφάνιση 

επαγγελματικής συμπεριφοράς από μέρους των εκπαιδευτικών σε μελέτες 

που αφορούσαν στην αυτονομία σε σχέση με τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών (Griffiths, 2011. Pearson & Moomaw, 2005). Επιπροσθέτως, ο 

βαθμός αυτονομίας είναι συνυφασμένος με την προσωπική εκτίμηση για τον 

επαγγελματισμό του καθενός εκπαιδευτικού (Brunetti, 2001). Η αυτονομία του 

εκπαιδευτικού με τον επαγγελματισμό διαμορφώνουν μία αμφίδρομη σχέση 

που επηρεάζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (Pearson & Moomaw, 

2005). 

Με την τάση για αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και για 

ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών 

διαμορφώνονται διαφορετικά. Τα παραδοσιακά καθήκοντα που είχε ένας 

εκπαιδευτικός περιελάμβαναν: (α) την επιλογή των μεθόδων και των 

στρατηγικών διδασκαλίας, (β) την επιλογή του διδακτικού υλικού που 

χρησιμοποιείται και (γ) την εσωτερική συνεχή αξιολόγηση των μαθητών. Στα 

καθήκοντα αυτά οι εκπαιδευτικοί έχουν κατά κύριο λόγο υψηλό βαθμό 

αυτονομίας (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Σήμερα, υπάρχει ωστόσο 

η απαίτηση για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε θέματα εκτός του σχολείου, 

όπως είναι η διαδικασία σχεδιασμού των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και 

η ανάπτυξη διδακτικών καινοτομιών (ό.π., σ. 69). Οι νέες ευθύνες των 

εκπαιδευτικών συνεπάγονται και αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού με 

επανασχεδιασμό του επαγγέλματός του πάνω στα νέα δεδομένα. Η ανάγκη 

για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη αναδεικνύεται 

επιτακτική μέσα στις εξελίξεις που καθορίζουν το σύγχρονο ρόλο του 

εκπαιδευτικού (Day, 2003).  

Ο επαγγελματισμός θεωρείται σαν ένα μέσο που θα χρησιμεύσει στην 

αναβάθμιση του κύρους, της εκπαίδευσης και των συνθηκών εργασίας των 

εκπαιδευτικών (Ingersoll & Alsalam, 1997), χρησιμοποιώντας την 

επιμόρφωση ως μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αφού οι 

μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον εργασίας τους κάνουν επιτακτική 
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την ανάγκη για διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου (Bebeau & Monson, 

2011. Fullan, 2001). 

Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τις αξιολογήσεις του προγράμματος 

PISA, σε πολλές χώρες έχει αρχίσει μία συζήτηση για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης, η οποία έχει στο επίκεντρό της τον εκπαιδευτικό. Η προσπάθεια 

βελτίωσης των αξιολογήσεων σε πολλές χώρες έχει οδηγήσει σε μέτρα που 

ευνοούν την ανάπτυξη του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, όπως είναι η 

συνεχιζόμενη επιμόρφωση και η ενίσχυση της αυτονομίας τους. Η ανάπτυξη 

του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008).  

Ωστόσο, πολλές φορές οι αποφάσεις που λαμβάνονται με γνώμονα την 

«εργαλειακή» και «τεχνοκρατική» αντίληψη για την αξιολόγηση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου και την ικανοποίηση των ποσοτικών κριτηρίων 

μπορεί ουσιαστικά να υπονομεύουν την ελευθερία επιλογών των 

εκπαιδευτικών (Ball, 2008). Επίσης, οι νέες μορφές εμπλοκής των 

εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες εκτός του διδακτικού τους έργου μπορούν 

πολλές φορές να περιορίζουν την ατομική τους ελευθερία προκρίνοντας μία 

συλλογική ελευθερία μέσω της επιβαλλόμενης ανάπτυξης συναδελφικών 

σχέσεων και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση του 

σχολείου (Ahlstrand, 1994. Corwin & Borman, 1998). Ένας άλλος λόγος που 

μπορεί να περιορίζει την ελευθερία και αυτονομία των εκπαιδευτικών είναι η 

νέα μορφή ελέγχου και αξιολόγησης των σχολείων μέσω της λογοδοσίας, 

καθώς το έργο του εκπαιδευτικού και οι επιδόσεις του σχολείου μπαίνουν στο 

μικροσκόπιο και συνεπώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να βιώνει μία κρίση του 

επαγγελματισμού του και να συμμορφώνεται με τις επιταγές του εκάστοτε 

συστήματος (Day, 2003). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η αυτονομία και ο 

επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών είναι δύο έννοιες αλληλένδετες, αφού 

επηρεάζουν η μία την εμφάνιση της άλλης. Έτσι, για να θεωρηθεί κάποιος 

επαγγελματίας, θα πρέπει να απολαμβάνει στην άσκηση του επαγγέλματός 
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του ένα βαθμό αυτονομίας, κάτι το οποίο συμβαίνει με το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτονομίας 

οδηγεί σε ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

(Pearson & Moomaw, 2005). Η αυτονομία του εκπαιδευτικού συνδέεται στενά 

με τη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας.  

 

2.7 Διαπιστώσεις 

 Διαπιστώνεται λοιπόν η καθοριστική σημασία της επαγγελματικής 

αυτονομίας των εκπαιδευτικών μέσα από την επιρροή της σε παράγοντες του 

εκπαιδευτικού έργου, που έχουν βαρύνουσα σημασία για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης. Η σύνδεση της αυτονομίας με το έργο του 

εκπαιδευτικού μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου θα προέλθει μέσα από πρακτικές που ενισχύουν την αυτονομία των 

εκπαιδευτικών παρά από πρακτικές ενδελεχούς ελέγχου πάνω στο έργο τους.  

Η αυτονομία συνδέεται στενά με τα κίνητρα και την εσωτερική 

ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και είναι ένας από τους λόγους που τους 

ενθαρρύνει να παραμείνουν στο επάγγελμα. Αντίθετα, η έλλειψη αυτονομίας 

οδηγεί σε άγχος και αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο και παράγοντα 

αποθάρρυνσης των εκπαιδευτικών, που συμβάλλει στη μείωση της 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Επίσης, η 

επαγγελματική αυτονομία αναβαθμίζει και ενδυναμώνει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού μέσα από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και οδηγεί στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού του. Η ικανοποίηση από την 

εργασία καθορίζεται από τα κίνητρα και τα επίπεδα άγχους των 

εκπαιδευτικών στην εργασία τους και η ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού 

εμπεριέχεται στην έννοια του επαγγελματισμού. Οι συνθήκες εργασίας 

καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα στοιχεία αυτά και είναι σημαντικοί 

παράγοντες στη μελέτη του εκπαιδευτικού έργου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο στηρίχτηκε η εμπειρική έρευνα που αποτελεί 

το επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας,όπου ερευνώνται οι αντιλήψεις 
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των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αυτονομία τους, 

καθώς και οι συνθήκες εργασίας που οδηγούν σε ικανοποίηση από την 

εργασία και στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού. 
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Η εμπειρική έρευνα 
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3.1   Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές που ασχολούνται με τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη και την ενίσχυση της 

αυτονομίας του εκπαιδευτικού. Η αυτονομία του εκπαιδευτικού γίνεται 

αντιληπτή ως μία σημαντική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού στο 

σύγχρονο σχολείο και παράλληλα σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ρόλου 

αυτού (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Επίσης, είναι μία διάσταση που 

επηρεάζει την ανάπτυξη του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού καθώς και 

την ικανοποίησή του από την εργασία του. Μη ικανοποιητικός βαθμός 

αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την εργασία τους μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση του άγχους ή ακόμη και σε εγκατάλειψη της τάξης 

(Brunetti, 2001. Day, 2003. Pearson & Moomaw, 2005). 

 Σημαντικές είναι επίσης και οι επιρροές που έχει η αυτονομία στο ρόλο 

του εκπαιδευτικού γενικότερα και σε συγκεκριμένες πλευρές του ρόλου αυτού 

ειδικότερα. Για τη μελέτη εννοιών όπως είναι η αυτονομία κατασκευάζονται και 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μέτρησης ερωτηματολόγια, τα οποία μετρούν 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ιδιότητας. Ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο είναι 

η Κλίμακα της Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού (Teacher Autonomy Scale – 

TAS). Τα ερωτηματολόγια αυτά ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά τους μέσα από έρευνες στις οποίες χρησιμοποιούνται (Cronbach, 

1972 στο: Αλεξόπουλος, 1998, σ. 30). Η αξιοπιστία  εννοείται ως η 

σταθερότητα των μετρήσεων και εκφράζεται με έναν συντελεστή συνάφειας 

που ονομάζεται alpha του Cronbach. Αντίστοιχα, η εγκυρότητα των 

ερωτηματολογίων που έχουν σκοπό να παρουσιάσουν μία έννοια συνίσταται 

στην εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής, δηλαδή την ιδιότητα του 

ερωτηματολογίου να μετράει τη  συγκεκριμένη θεωρητική έννοια 

(Αλεξόπουλος, 1998. Nunnally & Bernstein, 1994) 

 Η Κλίμακα της Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού (TAS) κατασκευάστηκε 

και χρησιμοποιήθηκε από τους Pearson & Hall το 1993 σε έρευνά τους για την 

αυτονομία των εκπαιδευτικών. Η κλίμακα αυτή, η οποία περιέχει δεκαοχτώ 

(18) ερωτήσεις, επιχειρεί να προσδιορίσει τα στοιχεία που συνθέτουν την 

έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε 
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δύο παράγοντες που υπάρχουν στην έννοια της αυτονομίας του 

εκπαιδευτικού, τη γενική αυτονομία στη διδασκαλία και την αυτονομία σε 

σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Pearson & Hall, 1993). 

Στη συνέχεια, η ανωτέρω κλίμακα των Pearson & Hall (1993) 

χρησιμοποιήθηκε από τους Pearson & Moomaw το 2005 για μία αντίστοιχη 

έρευνα επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της κλίμακας. 

Επιπλέον, στη δεύτερη αυτή έρευνα προστέθηκε ένα δεύτερο μέρος στο 

υπάρχον ερωτηματολόγιο με δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις που αφορούσαν 

στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και συσχέτιζαν την αυτονομία του 

εκπαιδευτικού με διάφορες όψεις της εκπαίδευσης, τις οποίες επηρεάζει. Έτσι, 

η αυτονομία συσχετίστηκε με τον επαγγελματισμό, την ικανοποίηση, την 

ενδυνάμωση αλλά και το άγχος των εκπαιδευτικών (Pearson & Moomaw, 

2005). Στη δεύτερη αυτή έρευνα επιβεβαιώθηκε, επίσης, εκτός από την 

αξιοπιστία της κλίμακας, και η ύπαρξη των δύο παραγόντων που είχαν 

αναδειχτεί στην προγενέστερη έρευνα, δηλαδή η γενική αυτονομία στη 

διδασκαλία και η αυτονομία σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

(Pearson & Moomaw, 2006). 

 Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο της 

δεύτερης έρευνας όπου περιλαμβάνεται η Κλίμακα της Αυτονομίας του 

Εκπαιδευτικού (βλ. και: Pearson & Hall, 1993), αλλά και το δεύτερο μέρος με 

τις ερωτήσεις για τις συνθήκες εργασίας με τις οποίες συνδέεται η αυτονομία 

(Pearson & Moomaw, 2005, 2006). Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην 

ελληνική γλώσσα από την αγγλική και αξιοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος 

αυτού για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. 

 

3.2   Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στα δημοτικά 

σχολεία του Δήμου Πατρέων για το βαθμό αυτονομίας τους. 

Χρησιμοποιώντας την Κλίμακα της Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού (TAS) 
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θελήσαμε να εξετάσουμε αν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των δύο παραγόντων 

που απαρτίζουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού όπως είχαν αναδειχθεί στις 

προγενέστερες έρευνες (βλ.: Pearson & Hall, 1993. Pearson & Moomaw, 

2006), οι οποίες αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό της εμπειρικής έρευνας στην 

παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τη 

γενική αυτονομία στη διδασκαλία και την αυτονομία ως προς το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. Επιπροσθέτως, θελήσαμε να ερευνήσουμε αν 

υπάρχουν τυχόν συσχετίσεις της αυτονομίας των εκπαιδευτικών του 

δείγματος αρχικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, έτη 

υπηρεσίας, σπουδές) και στη συνέχεια με τον επαγγελματισμό τους και την 

ικανοποίηση από την εργασία τους. Η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι σε 

ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι το ελληνικό, ο βαθμός 

της αυτονομίας των εκπαιδευτικών με βάση τις αντιλήψεις τους θα είναι 

χαμηλός. Επίσης υποθέσαμε ότι θα υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του βαθμού 

αυτονομίας και των επιπέδων ικανοποίησης και επαγγελματισμού. 

 

3.3   Δείγμα – Μέθοδος  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Δήμου 

Πατρέων (εξαιρέθηκαν τα σχολεία ειδικής αγωγής). Συγκεκριμένα, το δείγμα 

απαρτίζεται από 131 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 21 πολυθέσια και 

ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία του Δήμου Πατρέων Αχαΐας. Στο δείγμα δεν 

συμπεριελήφθησαν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας (π.χ. Φυσική Αγωγή, Μουσική, Ξένες 

Γλώσσες, Εικαστικά). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2011-2012, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.  

Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση το γεγονός ότι τα σχολεία του 

Δήμου Πατρέων αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα, δεδομένου ότι, με βάση 

τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

(dipe.ach.sch.gr), στο Δήμο Πατρέων υπάρχουν αρκετά πολυθέσια σχολεία 

με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και αρκετά ολιγοθέσια 
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σχολεία, κατανεμημένα στο κέντρο της πόλης καθώς και σε αρκετά προάστια, 

γεγονός το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα δείγμα 

αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς με μεγάλο εύρος ετών διδακτικής 

εμπειρίας. 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μία ευρέως 

διαδεδομένη, εύχρηστη και γρήγορη τεχνική συλλογής ερευνητικών 

δεδομένων από πολλά άτομα συγχρόνως, ενώ, παράλληλα, η ανωνυμία 

ενθαρρύνει την ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων (Altrichter et al. 

2001, σ. 171. Cohen et al. 2008, σ. 414). Το ερωτηματολόγιο (Teacher 

Autonomy Scale – TAS) που χρησιμοποιήθηκε, μεταφράστηκε από τα αγγλικά 

στα ελληνικά και αποτελείτο από δύο μέρη (βλ. Pearson & Moomaw, 2005). 

Το ένα μέρος περιελάμβανε 18 ερωτήσεις που αφορούσαν σε θέματα 

αυτονομίας και το άλλο μέρος περιείχε 14 ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονταν 

στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, αφού μελετήθηκε 

διεξοδικά στην αγγλική εκδοχή του και στο πλαίσιο της έρευνας που ελήφθη 

υπόψη (ό.π.), χρησιμοποιήθηκαν τελικώς οι 14 ερωτήσεις από το σύνολο των 

18 του TAS, για το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, με στόχο να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της εν λόγω έρευνας, η οποία διενεργείται στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου, επιλέγησαν 8 από τις 14 συνολικά ερωτήσεις για τους 

ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν και οι οποίες σχετίζονταν με τις 

συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο. 

Από τα 81 δημοτικά σχολεία του Δήμου Πατρέων επιλέχθηκαν με τη 

μέθοδο των τυχαίων αριθμών 21 δημοτικά σχολεία, στους εκπαιδευτικούς των 

οποίων διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια. Οι πληροφορίες για τον αριθμό 

αυτό με τα αντίστοιχα σχολεία και τις διευθύνσεις τους προήλθαν από τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (dipe.ach.sch.gr). 

Διανεμήθηκαν συνολικά 195 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 131 

(ποσοστό απόκρισης: 67,2%).   

Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 3 σχολεία τα οποία αποκλείστηκαν 

κατόπιν από την έρευνα που επακολούθησε. Η πιλοτική έρευνα 
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πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης και η 

καταλληλότητα του εργαλείου που χρησιμοποιήσαμε, και για να γίνουν τυχόν 

διορθώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε αρχικά τρεις (3) ερωτήσεις για τη 

συλλογή των δημογραφικών δεδομένων του δείγματος (φύλο, επίπεδο 

σπουδών, έτη διδακτικής εμπειρίας). Στην πρώτη ερώτηση που αφορά το 

φύλο, μία διχοτομική ερώτηση έδινε στους ερωτώμενους τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μία απάντηση. Στη δεύτερη ερώτηση δινόταν η δυνατότητα στους 

ερωτώμενους να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις που 

αντιστοιχούσαν στο επίπεδο των σπουδών τους. Στην τρίτη ερώτηση, οι 

ερωτώμενοι έπρεπε να επιλέξουν μία κατηγορία από τις ομαδοποιημένες 

κατηγορίες των ετών διδακτικής εμπειρίας.  

Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο περιείχε δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις 

– προτάσεις και ζητείτο από τους εκπαιδευτικούς μία απάντηση, σύμφωνα με 

τη δική τους προσωπική εμπειρία μέσα στην τάξη. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 

μία τετράβαθμη κλίμακα Likert (Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου). Οι ερωτήσεις – 

προτάσεις αναφέρονταν στην αυτονομία των εκπαιδευτικών και 

αντιστοιχίζονταν σε διαφορετικές όψεις της αυτονομίας τους μέσα στην 

σχολική τάξη. Χρησιμοποιήθηκε η τετράβαθμη κλίμακα Likert, ώστε να μην 

υπάρχει ουδέτερη απάντηση αλλά οι ερωτώμενοι να επιλέξουν προς το θετικό 

ή το αρνητικό άκρο (Βλ.: Ερωτηματολόγιο, Παράρτημα). 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχαν οχτώ (8) 

ερωτήσεις, που έπρεπε να απαντηθούν με πεντάβαθμη κλίμακα Likert (Πάρα 

πολύ, Πολύ, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου). Αυτές αφορούσαν στις συνθήκες 

εργασίας των εκπαιδευτικών και σχετίζονταν με δύο πλευρές του ρόλου του 

εκπαιδευτικού που επηρεάζει η αυτονομία του. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πέντε 

(5) ερωτήσεις, οι οποίες αντικατόπτριζαν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από την εργασία τους, και τρεις (3) ερωτήσεις που σχετίζονταν με τον 

επαγγελματισμό. Για την απάντηση στις ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει σχέση 

του βαθμού αυτονομίας με τις παραμέτρους αυτές του εκπαιδευτικού έργου 

(Βλ.: Ερωτηματολόγιο, Παράρτημα). 
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Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) και SPSS Amos (έκδοση 20.0). Υπολογίστηκε το alpha του 

Cronbach για τη διερεύνηση της εσωτερικής αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση και 

συγκεκριμένα η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor 

analysis) για την ανάλυση των ερωτήσεων, καθώς το ερωτηματολόγιο είχε 

χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπός 

μας ήταν να επιβεβαιωθούν ή όχι τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός στατιστικός 

έλεγχος t-test για τον έλεγχο της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

συγκρίνοντας τους μέσους όρους δύο κατηγοριών της ίδιας μεταβλητής. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA ως στατιστικός έλεγχος για τη 

διερεύνηση στατιστικά σημαντικών σχέσεων, συγκρίνοντας μέσους όρους 

μεταβλητών (Howitt & Cramer, 2011). Τέλος, για τη διερεύνηση της ύπαρξης 

συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών με γραμμική συμμετρική σχέση 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r  του Pearson (Nunnaly & 

Bernstein, 1994). 

 

3.4   Τα δεδομένα 

 Η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας θα γίνει ως εξής. Αρχικά θα 

παρουσιαστούν τα δεδομένα που περιγράφουν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της 

αυτονομίας και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των απαντήσεων για 

τη συσχέτιση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών αφενός με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος και αφετέρου με τις υπόλοιπες παραμέτρους 

του εκπαιδευτικού έργου που ετέθησαν στην παρούσα εργασία.  
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3.4.1   Δημογραφικά στοιχεία 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 131 εκπαιδευτικών 

των δημοτικών σχολείων του Δήμου Πατρέων εξετάστηκαν ως προς: 

 το φύλο 

 τις σπουδές 

 τα έτη διδακτικής εμπειρίας 

 

Ως προς το φύλο, περισσότερες είναι οι γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν 

το 73,3% του δείγματος έναντι του 26,7% που αντιπροσωπεύουν οι άνδρες. 

Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε στις σπουδές του 

δείγματος και οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερες 

από μία απαντήσεις. Οι κατηγορίες που είχαν να επιλέξουν ήταν οι εξής: (α) 

βασικό πτυχίο, (β) μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο, (γ) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., 

(δ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, (ε) Διδακτορικό Δίπλωμα. Όπως 

προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 

δείγματος είναι κάτοχοι μόνο του βασικού πτυχίου με ποσοστό 69,5%, το 

12,2% είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι., ενώ το 9,9% έχουν πτυχίο 

του Διδασκαλείου. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα έχει το 6,1%, ενώ υπάρχουν και 3 

εκπαιδευτικοί που διαθέτουν και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και δεύτερο πτυχίο 

(ποσοστό 2,3%). Κανείς εκπαιδευτικός δεν έχει Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Πίνακας 1. Σπουδές 

 

Σπουδές Ν  % 

Βασικό Πτυχίο 91 69,5 

Διδασκαλείο 13 9,9 

Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι. 16 12,2 

Μ.Δ.Ε. 8 6,1 

Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι. και 

Μ.Δ.Ε. 3 2,3 

Διδακτορικό Δίπλωμα 0 0 

Σύνολο 131 100,0 
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Η τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε στα έτη διδακτικής 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Οι ερωτώμενοι καλούνταν να επιλέξουν μία 

από τις ομαδοποιημένες κατηγορίες που τους είχαν τεθεί στο 

ερωτηματολόγιο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα έτη διδακτικής 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών.   

 

Πίνακας 2. Έτη διδακτικής εμπειρίας 
 

Διδακτική εμπειρία (σε 

έτη) 

Ν   

% 

0-10 36 27,5 

>10-20 49 37,4 

>20-30 40 30,5 

>30 6 4,6 

Σύνολο 131 100,0 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών έχει από 10 έως 20 έτη διδακτικής εμπειρίας  (ποσοστό 

37,4%). Ακολουθούν οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών που έχουν από 20 έως 

30 έτη εμπειρίας με ποσοστό 30,5% και οι εκπαιδευτικοί που έχουν μέχρι 10 

έτη με ποσοστό 27,5%. Ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών (μόλις 6) έχει 

διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών. Φαίνεται λοιπόν ότι στο δείγμα 

μας υπάρχει αντιπροσώπευση εκπαιδευτικών με μικρή αλλά και μεγαλύτερη 

διδακτική εμπειρία.  

 

 

3.4.2   Η Κλίμακα της Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού 

 

Στο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην αυτονομία του εκπαιδευτικού, 

οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν σε 14 ερωτήσεις – προτάσεις 

κατατάσσοντας καθεμιά από τις απαντήσεις τους σε έναν βαθμό τετράβαθμης 

κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις – προτάσεις ήταν οι εξής: 
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Α1. Μπορώ να επιλέγω τις δραστηριότητες διδασκαλίας στην τάξη μου. 

Α2. Οι κανόνες της συμπεριφοράς στην τάξη μου θεσπίζονται κυρίως από 

εμένα. 

Α3. Είμαι ελεύθερος/η να είμαι δημιουργικός/ή στη διδακτική μου προσέγγιση. 

Α4. Έχω τον έλεγχο της οργάνωσης του χρόνου στην τάξη μου. 

Α5. Στη διδασκαλία μου χρησιμοποιώ τις δικές μου κατευθυντήριες γραμμές 

και διαδικασίες. 

Α6. Τα διδακτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιώ στην τάξη μου επιλέγονται 

κυρίως από εμένα. 

Α7. Μπορώ να επιλέγω τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας που 

χρησιμοποιώ στην τάξη μου. 

Α8. Η διδασκαλία μου εστιάζει στους σκοπούς και τους στόχους τους οποίους 

επιλέγω εγώ. 

Α9. Η δουλειά μου δεν επιτρέπει μεγάλη ελευθερία επιλογών. 

Α10. Έχω μικρή συμμετοχή στην επιλογή της διδακτέας ύλης. 

Α11. Δεν είμαι ελεύθερος/η να χρησιμοποιώ εναλλακτικές διαδικασίες στη 

διδασκαλία μου. 

Α12. Έχω περιορισμένες δυνατότητες στην επίλυση σημαντικών 

προβλημάτων στην τάξη μου. 

Α13. Δεν ελέγχω πλήρως το πώς χρησιμοποιείται ο χώρος της αίθουσας. 

Α14. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών επιλέγονται από άλλους.  

 

Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν βαθμοί από το 1 έως το 4, με 

το 1 να αντιστοιχεί στην απάντηση «Καθόλου», το 2 να αντιστοιχεί στην 

απάντηση «Λίγο», το 3 στην απάντηση «Αρκετά» και τέλος το 4 στην 

απάντηση «Πολύ». Για τις ερωτήσεις Α9, Α10, Α11, Α12, Α13 και Α14,  οι 

οποίες έχουν αρνητικό περιεχόμενο, η βαθμολογία αντιστράφηκε έτσι ώστε κι 

εδώ ο βαθμός 1 να υποδεικνύει το μικρότερο βαθμό αυτονομίας και ο βαθμός 

4 το μεγαλύτερο. Για να υπολογιστεί ο βαθμός αυτονομίας για τον κάθε 

εκπαιδευτικό, προστέθηκαν οι βαθμοί που αντιστοιχούσαν σε κάθε απάντηση 

που είχε δώσει στις ερωτήσεις – προτάσεις του ερωτηματολογίου. Οι τιμές 

που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή για το βαθμό αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών με βάση την κρίση τους αντιστοιχούν στο άθροισμα που 
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υπολογίστηκε. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα, τόσο υψηλότερος είναι ο 

βαθμός αυτονομίας που αντιλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός.     

Συνεπώς, ο μικρότερος βαθμός αυτονομίας που θα μπορούσαμε να 

έχουμε στην έρευνά μας ήταν 14 και ο υψηλότερος ήταν 56. Οι τιμές του 

βαθμού αυτονομίας που προέκυψαν τελικώς από την έρευνά μας κυμαινόταν 

από 25 έως 56. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων, οι 

απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν. Στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 1 φαίνονται τα 

αποτελέσματα στις ομαδοποιημένες κατηγορίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν 

υπάρχουν καθόλου απαντήσεις από το 14 έως και το 24, που θα υποδείκνυαν 

χαμηλό βαθμό αυτονομίας, καθώς επίσης και ότι στην κατηγορία από 25 έως 

32 το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό (1,5%). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, 

64 εκπαιδευτικοί, έχει βαθμό αυτονομίας από 41 έως 48, με ποσοστό 49%, 

και ακολουθεί η κατηγορία από 33 έως 40 με ποσοστό 29% (38 

εκπαιδευτικοί). Επίσης ένα 20,5% (27 εκπαιδευτικοί) βρίσκεται στην τελευταία 

κατηγορία με πολύ υψηλό βαθμό αυτονομίας από 49 έως 56. Φαίνεται ότι 

έχουμε υψηλούς βαθμούς αυτονομίας των εκπαιδευτικών, κάτι που έρχεται σε 

αντίθεση με την αρχική μας υπόθεση ότι δηλαδή οι βαθμοί αυτονομίας θα 

ήταν χαμηλοί. 

 

Πίνακας 3. Βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Ν % 

25-32 2 1,5 

33-40 38 29 

41-48 64 49 

49-56 27 20,5 

ΣΥΝΟΛΟ 131 100 
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Ο μέσος όρος των τιμών για το βαθμό αυτονομίας ήταν 43,4 και η 

τυπική απόκλιση των τιμών 5,6. Από τα αποτελέσματα αυτά γίνεται φανερό 

ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας τείνουν να έχουν υψηλούς βαθμούς 

αυτονομίας σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.  

Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας ήταν αναγκαίο να επιβεβαιωθεί η 

αξιοπιστία της Κλίμακας της Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού (TAS). Για το λόγο 

αυτό υπολογίστηκε ο συντελεστής συνάφειας alpha του Cronbach  και 

βρέθηκε ότι για τις 131 περιπτώσεις του δείγματός μας, ο συντελεστής είναι 

0,81, κάτι που μας υποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολύ καλός βαθμός 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ του συνόλου της κλίμακας και καθεμιάς ερώτησης 

ξεχωριστά και ο συντελεστής alpha που προκύπτει αν διαγραφεί κάθε 

ερώτηση. 
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Πίνακας 4. Συνολικές συσχετίσεις και συντελεστής alpha των 
ερωτήσεων της κλίμακας 

 

 Συνολικές συσχετίσεις Συντελεστής alpha 

Α1 0,514 0,789 

Α2 0,327 0,801 

Α3 0,497 0,789 

A4 0,463 0,791 

A5 0,495 0,788 

A6 0,383 0,796 

A7 0,603 0,781 

A8 0,524 0,785 

A9 0,390 0,796 

A10 0,323 0,806 

A11 0,526 0,784 

A12 0,451 0,791 

A13 0,291 0,805 

A14 0,333 0,800 

 

Από την ανάλυση των 14 ερωτήσεων που απαρτίζουν την Κλίμακα της 

Αυτονομίας του Εκπαιδευτικού παρατηρείται ότι οι συσχετίσεις μεταξύ του 

συνόλου της κλίμακας και καθεμιάς ερώτησης ξεχωριστά κυμαίνονται από 

0,291 έως 0,603, γεγονός που δείχνει ότι όλες οι ερωτήσεις μπορούν να 

περιληφθούν στην κλίμακα, εφόσον το ελάχιστο επιτρεπτό όριο συνάφειας 

είναι 0,20 ή 0,30 (Αλεξόπουλος, 1998. Aiken, 1994. Youngman & Eggleston, 

n.d.). Οι συσχετίσεις αυτές καταδεικνύουν ότι υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός 

συσχέτισης των ερωτήσεων με το σύνολο της κλίμακας. Επίσης, ο 

συντελεστής alpha που προκύπτει, αν διαγραφεί κάθε ερώτηση, δεν φαίνεται 

να καταδεικνύει κάποια ερώτηση που να αλλοιώνει την αξιοπιστία της 

κλίμακας διότι καμία τιμή του συντελεστή alpha σε κάθε ερώτηση δεν είναι 

μεγαλύτερη από αυτή του αντίστοιχου δείκτη του ερωτηματολογίου (0,81) 

(Αλεξόπουλος, 1998).  
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 Στη συνέχεια διενεργήσαμε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

(confirmatory factor analysis) με το πρόγραμμα Amos του SPSS για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν και στην παρούσα έρευνα οι δύο παράγοντες που 

αποκαλύφθηκαν στις προγενέστερες έρευνες. Οι δύο αυτοί παράγοντες ήταν 

η «γενική αυτονομία στη διδασκαλία» και η «αυτονομία σε σχέση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών». Οι ερωτήσεις – προτάσεις της κλίμακας 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Οι ερωτήσεις – προτάσεις Α2, Α3, Α4, Α9, 

Α11, Α12, Α13 και Α14 ανήκουν στην κατηγορία «γενική αυτονομία», ενώ οι 

ερωτήσεις – προτάσεις Α1, Α5, Α6, Α7, Α8 και Α10 σχετίζονται με την 

«αυτονομία σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών». Παρακάτω φαίνονται οι 

δύο κατηγορίες με τις προτάσεις που εντάχθηκαν στην καθεμία. 

 

α. Γενική αυτονομία 

Α2. Οι κανόνες της συμπεριφοράς στην τάξη μου θεσπίζονται κυρίως από 

εμένα. 

Α3. Είμαι ελεύθερος/η να είμαι δημιουργικός/ή στη διδακτική μου προσέγγιση. 

Α4. Έχω τον έλεγχο της οργάνωσης του χρόνου στην τάξη μου. 

Α9. Η δουλειά μου δεν επιτρέπει μεγάλη ελευθερία επιλογών. 

Α11. Δεν είμαι ελεύθερος/η να χρησιμοποιώ εναλλακτικές διαδικασίες στη 

διδασκαλία μου. 

Α12. Έχω περιορισμένες δυνατότητες στην επίλυση σημαντικών 

προβλημάτων στην τάξη μου. 

Α13. Δεν ελέγχω πλήρως το πώς χρησιμοποιείται ο χώρος της αίθουσας. 

Α14. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών επιλέγονται από άλλους.  

 

β. Αυτονομία σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών 

Α1. Μπορώ να επιλέγω τις δραστηριότητες διδασκαλίας στην τάξη μου. 

Α5. Στη διδασκαλία μου χρησιμοποιώ τις δικές μου κατευθυντήριες γραμμές 

και διαδικασίες. 

Α6. Τα διδακτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιώ στην τάξη μου επιλέγονται 

κυρίως από εμένα. 
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Α7. Μπορώ να επιλέγω τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας που 

χρησιμοποιώ στην τάξη μου. 

Α8. Η διδασκαλία μου εστιάζει στους σκοπούς και τους στόχους τους οποίους 

επιλέγω εγώ. 

Α10. Έχω μικρή συμμετοχή στην επιλογή της διδακτέας ύλης. 

 Στην επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ελέγχθηκε το μοντέλο της 

υπόθεσής μας και επιβεβαιώθηκε με χ
2 = 277,48, p = 0,01 και CFI 

(Comparative Fit Index) = 0,84. Επιπροσθέτως, το RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation) βρέθηκε ότι είναι 0,09 και το RMR (Root Mean 

Square Residual) υπολογίστηκε 0,1. Τα φορτία των παραγόντων (factor 

loadings) κυμαίνονται από 0,36 έως 0,56, κάτι που υποδεικνύει ότι υπάρχουν 

από αδύναμες έως μεσαίες συσχετίσεις. Στο ακόλουθο σχήμα 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των ερωτήσεων με τους δύο παράγοντες. Ο 

πρώτος παράγοντας είναι η «γενική αυτονομία στη διδασκαλία» και ο 

δεύτερος παράγοντας είναι η «αυτονομία σε σχέση με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών». 
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Σχήμα 1. Συσχετίσεις των ερωτήσεων – προτάσεων με τους δύο παράγοντες 

(γενική αυτονομία και αυτονομία σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών). 
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3.4.3   Οι συνθήκες εργασίας 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από οχτώ (8) 

ερωτήσεις που αφορούν στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και 

σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία και τον επαγγελματισμό 

τους. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5 σχετίζονται με την 

ικανοποίηση από την εργασία και οι ερωτήσεις Β6, Β7 και Β8 σχετίζονται με 

τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Παρακάτω φαίνονται οι ερωτήσεις 

που αντιστοιχούν σε κάθε χαρακτηριστικό. 

 

α. Ικανοποίηση από την εργασία 

Β1. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την τωρινή σας εργασία; 

Β2. Πόσο μεγάλο θεωρείτε το φόρτο του διδακτικού έργου σας στην τάξη; 

Β3. Πόσο μεγάλο θεωρείτε το φόρτο της γραφειοκρατικής εργασίας που 

εκπονείτε; 

Β4. Πόσο υψηλό θα περιγράφατε το επίπεδο άγχους στο περιβάλλον 

εργασίας σας; 

Β5. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη μισθολογική σας κατάσταση; 

 

β. Επαγγελματισμός 

Β6. Πόσο συχνά λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στις αποφάσεις που παίρνονται από τη διοίκηση του σχολείου; 

Β7. Πόσο καλές είναι οι σχέσεις μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού; 

Β8. Η διοίκηση του σχολείου ενθαρρύνει την ανάπτυξη υψηλών επιδόσεων 

του εκπαιδευτικού προσωπικού στο έργο τους; 

 Οι οχτώ (8) ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου 

απαντήθηκαν με πεντάβαθμη κλίμακα Likert, καθώς σκοπός μας ήταν να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών και του 

βαθμού αυτονομίας. Συνεπώς, έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα στους 

ερωτώμενους και για ουδέτερη απάντηση. Οι ερωτώμενοι έπρεπε να 

επιλέξουν ανάμεσα στις απαντήσεις «Πάρα πολύ», «Πολύ», «Μέτρια», Λίγο» 
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και «Καθόλου». Οι απαντήσεις βαθμολογήθηκαν με τιμές από το 1 έως το 5 

για κάθε ερώτηση, με το 5 να υποδεικνύει υψηλό βαθμό ικανοποίησης και 

επαγγελματισμού και το 1 χαμηλό. Στις ερωτήσεις Β2, Β3 και Β4 οι 

απαντήσεις αναδιατάχθηκαν, ώστε κι εδώ ο υψηλός βαθμός να καταδεικνύει 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το άθροισμα των 

τιμών των απαντήσεων που είχε δώσει ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά για 

τις ερωτήσεις που απαρτίζουν την έννοια της ικανοποιήσης αφενός και την 

έννοια του επαγγελματισμού αφετέρου. Το άθροισμα αυτό συνιστά το βαθμό 

ικανοποίησης και το βαθμό επαγγελματισμού. 

 Την έννοια του βαθμού ικανοποίησης αποτελούν πέντε (5) ερωτήσεις 

για τις οποίες ο συντελεστής εσωτερικής συνάφειας alpha υπολογίστηκε στο 

0,70. Για τις τρεις (3) ερωτήσεις που συνιστούν την έννοια του 

επαγγελματισμού ο συντελεστής alpha υπολογίστηκε στο 0,74. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον μικρό αριθμό ερωτήσεων καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για 

υπο-κλίμακες μέσα στο ερωτηματολόγιο, ο συντελεστής alpha θεωρείται 

ικανοποιητικός και υποδηλώνει εσωτερική αξιοπιστία κατάλληλη για τους 

σκοπούς της έρευνας (Nunnaly & Bernstein, 1994). 

Αφού οι ερωτήσεις που αποτελούν την έννοια την ικανοποίησης είναι 

πέντε (5) και βαθμολογούνται με πεντάβαθμη κλίμακα Likert, ο μικρότερος 

βαθμός ικανοποίησης που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι 5 και ο 

μεγαλύτερος 25. Οι τιμές που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων κυμαίνονται από 7 έως 20, με μέση τιμή 13,4 και τυπική 

απόκλιση 2,6. Στον πίνακα 5 και το γράφημα 2 παρουσιάζονται τα δεδομένα 

του βαθμού ικανοποίησης. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των τιμών για το 

βαθμό ικανοποίησης βρίσκεται περίπου στη μέση καθώς και ότι δεν 

υπάρχουν καθόλου τιμές πάνω από 20 που θα υποδείκνυαν υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης.  
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Πίνακας 5. Βαθμός ικανοποίησης 
 

Βαθμός ικανοποίησης Ν % 

 

7 1 0,8 

8 3 2,3 

9 5 3,8 

10 8 6,1 

11 12 9,2 

12 11 8,4 

13 25 19,1 

14 22 16,8 

15 13 9,9 

16 11 8,4 

17 10 7,6 

18 2 1,5 

19 2 1,5 

20 2 1,5 

Χαμένες τιμές 4 3,1 

Σύνολο 131 100,0 

 

 

  

1 

3 

5 

8 

12 
11 

25 

22 

13 

11 
10 

2 2 2 

0

5

10

15

20

25

30

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Γράφημα 2. Βαθμός ικανοποίησης 



74 
 

Όσον αφορά στον επαγγελματισμό, οι ερωτήσεις που συνιστούν την 

έννοια του επαγγελματισμού είναι τρεις (3), επομένως οι αναμενόμενες τιμές 

είναι από 3 έως 15. Οι τιμές που προέκυψαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων κυμαίνονται από 4 έως 15, με μέση τιμή 12,4 και τυπική απόκλιση 

2,1. Παρακάτω φαίνονται τα δεδομένα για το βαθμό επαγγελματισμού στον 

πίνακα 6 και στο γράφημα 3. 

Πίνακας 6. Βαθμός επαγγελματισμού 

Βαθμός επαγγελματισμού Ν % 

 4 1 0,8 

7 2 1,5 

8 2 1,5 

9 7 5,3 

10 10 7,6 

11 20 15,3 

12 23 17,6 

13 21 16,0 

14 22 16,8 

15 23 17,6 

Σύνολο 131 100,0 
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 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα για το βαθμό επαγγελματισμού, 

φαίνεται ότι οι απαντήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αντιστοιχούν σε υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, καθώς οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις τιμές από 11 έως 15, ενώ είναι 

πολύ μικρά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στις χαμηλές 

τιμές. 

 

3.5   Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

 Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις 

συσχετίσεις τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Όπως είδαμε, το δείγμα 

της έρευνάς μας αποτελείται από 26,7% άντρες και 73,3% γυναίκες. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται ο βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με το φύλο. 

 

Πίνακας 7. Βαθμός αυτονομίας κατά φύλο 

Βαθμός αυτονομίας 

Φύλο 

Άντρες Γυναίκες 

Ν % Ν % 

25-32 1 2,9 1 1,1 

33-40 7 20 31 32,2 

41-48 19 54,3 45 46,9 

49-56 8 22,8 19 19,8 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100 96 100 

 

 Παρατηρώντας τον πίνακα 7, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των 

αντρών, με ποσοστό 54,3%, έχει βαθμό αυτονομίας από 41 έως 48, 

ακολουθεί με ποσοστό 22,8% η κατηγορία 49 έως 56 και με ποσοστό 20% η 

κατηγορία 33 έως 40. Τέλος, ένας μόλις από τους άντρες της έρευνας ανήκει 

στην κατηγορία 25 έως 32. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των γυναικών, με 

ποσοστό 46,9%, ανήκει επίσης στην κατηγορία 41 έως 48. Στις γυναίκες 
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ακολουθεί η κατηγορία 33 έως 40, με ποσοστό 32,2%, και τρίτη κατατάσσεται 

η κατηγορία των γυναικών που έχουν υψηλούς βαθμούς αυτονομίας, από 49 

έως 56, με ποσοστό 19,8%. Επίσης, μόνο μία από τις γυναίκες του δείγματός 

μας ανήκει στην κατηγορία από 25 έως 32. Παρακάτω παρουσιάζονται τρία 

γραφήματα. Τα γρφήματα 4 και 5 αποτυπώνουν τα αποτελέσματα ξεχωριστά 

για το καθένα φύλο και το γράφημα 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

συγκριτικά. 
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Γράφημα 6. Βαθμός αυτονομίας σε σχέση με το φύλο 
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τυπική απόκλιση 6,1. Ο ελάχιστος βαθμός που παρατηρήθηκε είναι 25 και ο 

μέγιστος 56. Για τις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 43,2 και η τυπική απόκλιση 
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Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8. Βαθμός αυτονομίας σε σχέση με το φύλο (μέσος 

όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Φύλο N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Άντρας 35 43,9 6,1 25 56 

Γυναίκα 96 43,2 5,4 31 56 

Σύνολο 131 43,4 5,6 25 56 

 

 Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για 

κάθε κατηγορία επιπέδου σπουδών. Στον πίνακα 9 φαίνονται τα 

αποτελέσματα ξεχωριστά για την κάθε κατηγορία. Στην πρώτη στήλη φαίνεται 

η συχνότητα της καθεμιάς κατηγορίας, στη δεύτερη στήλη φαίνεται ο μέσος 

όρος, ακολουθεί η τυπική απόκλιση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Αυτό που 

παρατηρούμε από τα δεδομένα είναι ότι όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο 

σπουδών, τόσο πιο χαμηλή είναι η ελάχιστη τιμή της κατηγορίας. Για τους 

εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο βασικό πτυχίο η ελάχιστη τιμή είναι 25, για 

τους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο η τιμή αυτή είναι 34, 

ενώ για τους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 31. Αντίστοιχα, για τους 

εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος η ελάχιστη τιμή 

είναι 38 και η αντίστοιχη τιμή για τους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι 

δεύτερου πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος είναι 43. Στα υπόλοιπα 

δεδομένα δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες. 
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Πίνακας 9. Βαθμός αυτονομίας σε σχέση με το επίπεδο 

σπουδών (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Επίπεδο 

σπουδών 
N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Βασικό Πτυχίο 91 43,2 5,8 25 56 

Διδασκαλείο 13 45,8 5,8 34 56 

Δεύτερο Πτυχίο 16 42,4 5,2 31 50 

Μ.Δ.Ε 8 42,4 3,9 38 49 

Δεύτερο Πτυχίο 

και Μ.Δ.Ε. 
3 45,7 3,1 43 49 

Σύνολο 131 43,4 5,6 25 56 

 

 Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλογα με τα έτη 

διδακτικής εμπειρίας. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν έως 10 έτη 

διδακτικής εμπειρίας, ο μέσος όρος του βαθμού αυτονομίας είναι 43,1 και η 

τυπική αποκλιση 5,4. Για τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν από 10 έως 20 

έτη διδακτικής εμπειρίας ο μέσος όρος είναι 44,1, με τυπική απόκλιση 5,4. Για 

τους εκπαιδευτικούς με διδακτική εμπειρία από 20 έως 30 έτη ο μέσος όρος 

είναι 43, και η τυπική απόκλιση 6,2, ενώ για τους εκπαιδευτικούς με 

περισσότερα από 30 έτη διδακτικής εμπειρίας ο μέσος όρος είναι 42 και η 

τυπική απόκλιση 4,4. Στις κατηγορίες της διδακτικής εμπειρίας δεν φαίνεται να 

υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές όσον αφορά στο βαθμό αυτονομίας. 

 

 

 

 

 



80 
 

Πίνακας 10. Βαθμός αυτονομίας σε σχέση με τη διδακτική 

εμπειρία (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Διδακτική 
Εμπειρία (σε 

έτη) 
N 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

0-10 36 43,1 5,4 33 53 

>10-20 49 44,1 5,4 34 56 

>20-30 40 43 6,2 25 56 

>30 6 42 4,4 36 47 

Σύνολο 131 43,4 5,6 25 56 

 

 Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε 

παραμετρικός έλεγχος t-test για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής σχέσης ανάμεσα στο φύλο και το βαθμό αυτονομίας. Η σχέση 

φαίνεται ότι δεν είναι στατιστικά σημαντική με t(129)=0,670, p=0,504. 

Διενεργήθηκε επίσης ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για τη διερεύνηση της 

ύπαρξης στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στο βαθμό αυτονομίας και 

τις σπουδές και, στη συνέχεια, ανάμεσα στο βαθμό αυτονομίας και τα έτη 

διδακτικής εμπειρίας. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο 

βαθμό αυτονομίας και τις σπουδές (F(4,126)=0,900, p=0,466), καθώς και 

ανάμεσα στο βαθμό αυτονομίας και τα έτη διδακτικής εμπειρίας 

(F(3,127)=0,453, p=0,716). Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε ταύτιση με 

τα αποτελέσματα από την έρευνα των Pearson & Hall (1993), σύμφωνα με τα 

οποία η αυτονομία των εκπαιδευτικών δεν εξαρτάται από δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. 

 Στη συνέχεια, εξετάσαμε το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

από την εργασία τους σε σχέση με το φύλο. Ο βαθμός ικανοποίησης 

προέκυψε από το άθροισμα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις πέντε 

(5) ερωτήσεις που αφορούσαν την έννοια της ικανοποίησης και οι βαθμοί 

κυμαίνονταν από 7 έως 20. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης. Για την καλύτερη επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων ομαδοποιήσαμε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για το 
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βαθμό ικανοποίησης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που πήραμε από τους 

εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες: 7-10, 11-15, 16-20. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 11.  Συγκεκριμένα το 68,6% των 

αντρών έχει βαθμό ικανοποίησης από την εργασία ανάμεσα στο 11 και το 15, 

ακολουθεί το 22,8% με βαθμό ικανοποίησης ανάμεσα στο 16 και το 20. Τέλος 

ένα μικρό ποσοστό 8,6% έχει βαθμό ικανοποίησης από 7 έως 10. Για τις 

γυναίκες η πλειοψηφία ανήκει στην κατηγορία από 11 έως 15 με ποσοστό 

64,1% και ακολουθεί η κατηγορία από 16 έως 20 με ποσοστό 20,7%. Χαμηλό 

βαθμό ικανοποίησης, από 5 έως 10 έχει το 15,2% των γυναικών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κανείς εκπαιδευτικός που να έχει υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης, πάνω δηλαδή από 20. 

Πίνακας 11. Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με το φύλο 

Βαθμός ικανοποίησης 

Φύλο 

Άντρες Γυναίκες 

Ν % Ν % 

7-10 3 8,6 14 15,2 

11-15 24 68,6 59 64,1 

16-20 8 22,8 19 20,7 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100 92 100 

  

Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης για τους άντρες είναι 13,7 και 

η τυπική απόκλιση 2,4 και για τις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 13,3 και η 

τυπική απόκλιση 2,7. Στο t-test που διενεργήθηκε για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φύλο και το βαθμό ικανοποίησης δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t(125)=0,709, p=0,497).  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το βαθμό 

ικανοποίησης σε σχέση με το επίπεδο σπουδών, όπου φαίνεται να υπάρχει 

κάποια διαφοροποίηση. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο σπουδών, τόσο πιο 

χαμηλός φαίνεται να είναι ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης και το ίδιο 

ισχύει για τις μέγιστες τιμές που παρατηρήθηκαν. Για τους εκπαιδευτικούς με 
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βασικό πτυχίο ο μέσος όρος είναι 13,7 και η μέγιστη τιμή του βαθμού 

ικανοποίησης είναι 20. Για τους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο ο μέσος όρος είναι ίδιος, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 19. Για τους 

κατόχους δεύτερου πτυχίου ο μέσος όρος είναι 13,3 και η μέγιστη τιμή 17. 

Ακολούθως, για τους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος, ο μέσος όρος πέφτει στο 12 και η αντίστοιχη μέγιστη τιμή στο 15. 

Τέλος, για τους εκπαιδευτικούς που έχουν δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης είναι αρκετά πιο χαμηλός, 

στο 10,7 και η αντίστοιχη μέγιστη τιμή είναι 11. 

Πίνακας 12. Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με το επίπεδο 

σπουδών (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Σπουδές N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Βασικό Πτυχίο 87 13,7 2,6 7 20 

Διδασκαλείο 13 13,7 2,7 10 19 

Δεύτερο Πτυχίο 16 13,3 2,8 8 17 

Μ.Δ.Ε 8 12 2,1 9 15 

Δεύτερο Πτυχίο 

και Μ.Δ.Ε. 
3 10,7 0,6 10 11 

Σύνολο 127 13,4 2,6 7 20 

 

Επίσης, ο βαθμός ικανοποίησης αναλύθηκε με βάση τα έτη διδακτικής 

εμπειρίας και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 13. Παρατηρούμε ότι 

όσο ανεβαίνουμε στα έτη εμπειρίας των εκπαιδευτικών πέφτει ο μέσος όρος 

του βαθμού ικανοποίησης, κάτι που γίνεται πιο ξεκάθαρο αν παρατηρήσουμε 

τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές. Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη διδακτικής 

εμπειρίας τείνουν να έχουν υψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης. Για τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότερα από 10 έτη εμπειρίας ο μέσος όρος των τιμών του 
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βαθμού ικανοποίησης είναι 13,9, ενώ για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα 

από 10 έως 20 έτη εμπειρίας ο μέσος όρος είναι 13,5. Οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν ανάμεσα σε 20 και 30 έτη διδακτικής εμπειρίας έχουν μέσο 13,1. Τέλος, 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας παρουσιάζουν 

μέσο όρο 12,5. Η ελάχιστη τιμή από 10 που είναι στους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα από 10 έτη διδακτικής εμπερίας φτάνει το 8 στους εκπαιδευτικούς με 

περισσότερα από 30 έτη και αντίστοιχα, η μέγιστη τιμή φτάνει από 20 στους 

νέους εκπαιδευτικούς, στο 16 στους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 30 

έτη εμπειρίας. 

Πίνακας 13. Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τη διδακτική 

εμπειρία (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Διδακτική 

Εμπειρία (σε 

έτη) 

N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

0-10 36 13,9 2,1 10 20 

>10-20 46 13,5 2,7 8 20 

>20-30 39 13,1 2,9 7 19 

>30 6 12,5 2,9 8 16 

Σύνολο 127 13,4 2,6 7 20 

 

Ωστόσο η ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA) που διενεργήθηκε για 

να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές δεν έδειξε 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης και τα έτη 

διδακτικής εμπειρίας (F(3,123)=0,936, p=0,425). Ομοίως, δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης και στις 

σπουδές (F(4,122)=1,746, p=0,144).   

 Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο βαθμός επαγγελματισμού, με βάση το 

φύλο, και διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αντρών, με 

ποσοστό 82,9%, αλλά και των γυναικών του δείγματος, με ποσοστό 83,3%, 
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έχουν υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, από 11 έως 15. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά που έχουν χαμηλό βαθμό επαγγελματισμού, από 4 έως 10, είναι 

17,1% για τους άντρες και 16,7% για τις γυναίκες. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 14. Ο μέσος όρος των τιμών του βαθμού 

επαγγελματισμού για τους άντρες ήταν 12,5, με τυπική απόκλιση 2,6. 

Αντίστοιχα, για τις γυναίκες, ο μέσος όρος ήταν 12,3 και η τυπική απόκλιση 

1,9.  

 

Πίνακας 14. Βαθμός επαγγελματισμού σε σχέση με το φύλο 

Βαθμός 
επαγγελματισμού 

Φύλο 

Άντρες Γυναίκες 

Ν % Ν % 

4-10 6 17,1% 9 16,7 

11-15 29 83,3% 80 83,3 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100 96 100 

 

  Επίσης, ο βαθμός επαγγελματισμού αναλύθηκε σε σχέση με το 

επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι 

μόνο του βασικού πτυχίου έχουν μέσο όρο των τιμών του βαθμού 

επαγγελματισμού 12,5. Για τους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο, ο μέσος όρος είναι 12,3, για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

δεύτερο πτυχίο ο μέσος όρος είναι 11,9 και για τους εκπαιδευτικούς με 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ο μέσος όρος είναι 11,1. Για τους εκπαιδευτικούς που 

είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος ο 

μέσος όρος υπολογίστηκε σε 13,7. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 

στον πίνακα 15. Τα αποτελέσματα στο σύνολό τους αποκαλύπτουν ότι δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επαγγελματισμού. 
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Πίνακας 15. Βαθμός επαγγελματισμού σε σχέση με το επίπεδο 

σπουδών (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Σπουδές N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Βασικό Πτυχίο 91 12,5 2 4 15 

Διδασκαλείο 13 12,3 2,3 8 15 

Δεύτερο Πτυχίο 16 11,9 2,3 7 15 

Μ.Δ.Ε 8 11,1 2,5 9 15 

Δεύτερο Πτυχίο 

και Μ.Δ.Ε. 
3 13,7 2,3 11 15 

Σύνολο 131 12,4 2,1 4 15 

 

 Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο βαθμός επαγγελματισμού σε σχέση με τα 

έτη διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται στον πίνακα 16. 

Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 10 έτη διδακτικής εμπειρίας έχουν μέσο όρο 

τιμών του βαθμού επαγγελματισμού 12,1, για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

από 10 έως 20 έτη διδακτικής εμπειρίας ο μέσος όρος είναι 12,4, ενώ στην 

κατηγορία των εκπαιδευτικών που έχουν από 20 έως 30 έτη εμπειρίας ο 

μέσος όρος είναι 12,3 και ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους εκπαιδευτικούς 

που έχουν περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας είναι 13,8. Κι εδώ δεν φαίνεται 

να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις κατηγορίες.  
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Πίνακας 16. Βαθμός επαγγελματισμού σε σχέση με τη διδακτική 

εμπειρία (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο) 

Διδακτική 

Εμπειρία (σε 

έτη) 

N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

0-10 36 12,1 1,7 8 15 

>10-20 49 12,4 2 7 15 

>20-30 40 12,3 2,4 4 15 

>30 6 13,8 1,6 11 15 

Σύνολο 131 12,4 2,1 4 15 

 

 Διενεργήθηκε παραμετρικός στατιστικός έλεγχος (t-test) για την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στο βαθμό επαγγελματισμού και το 

φύλο, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε (t(129)=0,418, p=0,123). Η ανάλυση 

διακύμανσης (ANOVA) που διενεργήθηκε για να διαπιστωθεί η συσχέτιση 

ανάμεσα στο βαθμό επαγγελματισμού και τις σπουδές δεν ανέδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (F(4,126)=1,277, p=0,282). Ομοίως, η συσχέτιση ανάμεσα 

στο βαθμό ικανοποίησης και τη διδακτική εμπειρία δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική (F(3,127)=1,239, p=0,298). Συνοψίζοντας, παρατηρούμε 

ότι κανένα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζει το βαθμό 

ικανοποίησης και το βαθμό επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, αφού καμία 

από τις ανωτέρω σχέσεις δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική. Μένει να 

ελέγξουμε αν ο βαθμός αυτονομίας επηρεάζει τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών και την ικανοποίηση από την εργασία τους.  

 Σύμφωνα με την έρευνα των Pearson & Moomaw (2005), η αυτονομία 

σχετίζεται με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους και 

τον επαγγελματισμό τους. Για να διερευνήσουμε αν αυτό ισχύει και στη δική 

μας περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson 

(Pearson’s product moment correlation coefficient), για τη διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ του βαθμού αυτονομίας με καθεμιά από τις δύο παραμέτρους 
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της έρευνάς μας, δηλαδή το βαθμό ικανοποίησης και το βαθμό 

επαγγελματισμού. Στον πίνακα 17 φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

αυτονομίας και του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Η σχέση 

ανάμεσα στο βαθμό αυτονομίας και το βαθμό ικανοποίησης βρέθηκε ότι είναι 

μία μέτρια σχέση (r=0,315, p<0,05). 

Πίνακας 17. Συντελεστής συσχέτισης r  του Pearson μεταξύ 
του βαθμού αυτονομίας και του βαθμού ικανοποίησης 

 

 Βαθμός 

αυτονομίας 

Βαθμός 

ικανοποίησης 

Βαθμός αυτονομίας 

Pearson Correlation 1                    ,315 ⃰ 

Sig. (2-tailed)  ,045 

N 131 127 

Βαθμός ικανοποίησης 

Pearson Correlation                     ,315 ⃰ 1 

Sig. (2-tailed) ,045  

N 127 127 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του βαθμού αυτονομίας 

και του βαθμού επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών στο δείγμα μας. Η σχέση 

μεταξύ βαθμού αυτονομίας και βαθμού επαγγελματισμού είναι ισχυρή 

(r=0,631, p<0,05), όπως φαίνεται και στον πίνακα 18 που παρουσιάζει τη 

συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα ευρήματα της έρευνας των Pearson & 

Moomaw καθώς καταδεικνύουν τη συσχέτιση της αυτονομίας με τους δύο 

αυτούς παράγοντες. 
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Πίνακας 18. Συντελεστής συσχέτισης r  του Pearson μεταξύ 
του βαθμού αυτονομίας και του βαθμού επαγγελματισμού 

 Βαθμός 

αυτονομίας 

Βαθμός 

επαγγελματισμού 

 Βαθμός αυτονομίας 

Pearson Correlation 1                           ,631 ⃰ 

Sig. (2-tailed)  ,030 

N 131 131 

Βαθμός 

επαγγελματισμού 

Pearson Correlation                       ,631 ⃰ 1 

Sig. (2-tailed) ,030  

N 131 131 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

 Από τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνεται η αρχική μας υπόθεση περί 

ύπαρξης θετικής σχέσης ανάμεσα στο βαθμό αυτονομίας και την ικανοποίηση 

από την εργασία αφενός, και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών 

αφετέρου. Η σχέση μεταξύ της αυτονομίας και της ικανοποίησης είναι μέτρια, 

ενώ η σχέση μεταξύ της αυτονομίας και του επαγγελματισμού είναι ισχυρή. 

 

3.6   Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι, όπως φαίνεται από την Κλίμακα της Αυτονομίας του 

Εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματός 

μας αντιλαμβάνονται ότι διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτονομίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Μ.Ο. 43,4, τυπική απόκλιση 5,6), παρόλο που 

εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι συγκεντρωτικό και δεν 

τους εμπλέκει σε διαδικασίες και δραστηριότητες. Ο συντελεστής συνάφειας 

alpha βρέθηκε ότι είναι 0,81, κάτι που δείχνει ότι η κλίμακα που 
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χρησιμοποιήθηκε είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη μέτρηση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού και σε άλλες έρευνες.  

Επίσης, επιβεβαιώθηκαν οι δύο παράγοντες που συνθέτουν την έννοια 

της αυτονομίας, η γενική αυτονομία στη διδασκαλία και η αυτονομία σε σχέση 

με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

είναι σε συμφωνία με προγενέστερες έρευνες (βλ.: Pearson & Hall, 1993. 

Pearson & Moomaw, 2005). Η γενική αυτονομία στη διδασκαλία περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις επιλογές και τη λήψη αποφάσεων των 

εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η αυτονομία σε σχέση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που αφορούν 

τους στόχους, τις στρατηγικές και το διδακτικό υλικό.  

Από τη στατιστική ανάλυση έγινε φανερό ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματός μας δεν επηρεάζουν την αυτονομία καθώς δεν 

βρέθηκε να υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο φύλο, τις σπουδές τους και τα 

έτη διδακτικής εμπειρίας αφενός, και του βαθμού αυτονομίας αφετέρου. Τα 

ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με τις έρευνες των Pearson & Hall (1993) 

και των Pearson & Moomaw (2005), που είχαν υποστηρίξει ότι η αυτονομία 

του εκπαιδευτικού δεν εξαρτάται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του. 

Επίσης, ο στατιστικός έλεγχος δεν ανάδειξε στατιστικά σημαντική σχέση 

ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το βαθμό ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών, ομοίως και με το βαθμό επαγγελματισμού τους. Φαίνεται 

λοιπόν ότι το φύλο, οι σπουδές και τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας δεν είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό αυτονομίας, το βαθμό ικανοποίησης 

και το βαθμό επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της αυτονομίας 

των εκπαιδευτικών με την ικανοποίηση από την εργασία τους και τον 

επαγγελματισμό τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός αυτονομίας, τόσο 

μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και ο 

βαθμός επαγγελματισμού. Η σχέση μεταξύ αυτονομίας και επαγγελματισμού 

(r=0,631, p<0,05) είναι πιο ισχυρή από τη σχέση μεταξύ αυτονομίας και 

ικανοποίησης (r=0,315, p<0,05). Τα αποτελέσματα αυτά είναι επίσης σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα των Pearson & Moomaw (2005) καθώς και 
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εκεί αναδείχθηκε πιο ισχυρή η σχέση ανάμεσα στην αυτονομία και τον 

επαγγελματισμό (r=0,34) από ό,τι η σχέση ανάμεσα στην αυτονομία και την 

ικανοποίηση (r=0,18). Έτσι, παρατηρούμε ότι ο βαθμός ικανοποίησης και ο 

βαθμός επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών δεν εξαρτάται από τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους αλλά μάλλον από τις συνθήκες εργασίας 

τους και ο μόνος παράγοντας με τον οποίο συσχετίζονται είναι ο βαθμός 

αυτονομίας. Επίσης, ο βαθμός αυτονομίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού αλλά και 

στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Οι μεταβολές που συντελούνται σε κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό επίπεδο κατά την τελευταία εικοσαετία έχουν επηρεάσει τον θεσμό 

της εκπαίδευσης, καθώς η κοινωνία της μάθησης και η διδασκαλία βρίσκονται 

στο επίκεντρο των αλλαγών. Η εκπαίδευση, στην προσπάθεια να 

ανταποκριθεί στο σύγχρονο ρόλο της, υφίσταται μεταβολές και βρίσκεται σε 

μία διαρκή διαδικασία μετασχηματισμού (Hargreaves, 2000). Παράλληλα είναι 

επιτακτική η ανάγκη για αναμόρφωση των σχολείων και της εκπαίδευσης, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς η 

διδασκαλία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.  

Αναπόφευκτα ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός 

έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις 

προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας. Το πλαίσιο που διαμορφώνεται 

με τις αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο επιβάλλει νέες 

απαιτήσεις, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν (Day, 

2003). Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική αυτονομία 

τους είναι παράμετροι που επηρεάζουν το καθημερινό έργο τους. Οι 

διευρυμένες ευθύνες των εκπαιδευτικών και η πιθανή συμμετοχή τους σε 

διαδικασίες σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να ενισχύσουν 

την επαγγελματική τους αυτονομία και να προωθήσουν την ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού τους (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008). Ωστόσο, ο 

αυξανόμενος έλεγχος, η αξιολόγηση και η λογοδοσία είναι παράγοντες οι 

οποίοι θέτουν υπό αμφισβήτηση την επαγγελματική αυτονομία του 

εκπαιδευτικού και τον εντάσσουν σε ένα πλαίσιο διαχειριστικού και 

γραφειοκρατικού ελέγχου (Day, 2003).  

Στην παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αυτονομία που τους 

παραχωρείται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα όπου λειτουργούν καθώς και 

οι σχέσεις της αυτονομίας των εκπαιδευτικών με την ικανοποίηση που 

αντλούν από την εργασία τους και την ανάπτυξη του επαγγελματισμού τους. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης, διότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκαίδευση και είναι σε θέση να αποτιμήσουν 

το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν. 

Η επαγγελματική αυτονομία είναι βασικό χαρακτηριστικό κάθε 

επαγγέλματος και ο εκπαιδευτικός, αν είναι αναγκαίο να θεωρείται 

επαγγελματίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα μίας ελευθερίας επιλογών στη 

δουλειά του (Pearson & Moomaw, 2006). Ωστόσο, οι σημερινές συνθήκες 

επιβάλλουν την αναμόρφωση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού μέσα από τη 

συλλογικότητα και την ανάπτυξη ενός πλέγματος σχέσεων, που περιλαμβάνει 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι νέες απαιτήσεις 

που επιβάλλονται στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς  αφήνουν 

περιθώρια για μεγαλύτερη αυτονομία, ελευθερία επιλογών και συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, με τις διάφορες μορφές εξωτερικού ελέγχου που 

επιβάλλονται στα σχολεία διαφαίνεται ο κίνδυνος το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού να καταστεί αποδυναμωμένο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες του 

διαρκώς αυξανόμενου ελέγχου κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού και η ενίσχυση της επαγγελματικής 

αυτονομίας του ώστε ο εκπαιδευτικός να συμβάλει στη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης.  

Στην Ελλάδα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την ενδυνάμωση 

των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της αυτονομίας τους, κυρίως μέσω της 

θέσπισης των διαθεματικών σχεδίων εργασίας και της Ευέλικτης Ζώνης στο 

σχολείο. Παρ’ όλα αυτά, ζητήματα ουσιαστικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού 

στην εργασία του είναι ακόμη μετέωρα και ανικανοποίητα. 

Η ενίσχυση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού επηρεάζει το 

εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του και ειδικότερα κάποιες πλευρές που 

σχετίζονται άμεσα και με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Η αυτονομία έχει 

συνδεθεί με τα κίνητρα και την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να εισέλθουν 

και να παραμείνουν στο επάγγελμα (Dinham & Scott, 1996). Θεωρείται 

μάλιστα ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες εσωτερικής 

κινητοποίησης, που οδηγεί σε ικανοποίηση από την εργασία (Brunetti, 2001. 

Lam & Yan, 2011). Το άγχος, κατά την εργασία, είναι ένας παράγοντας που 
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συνδέεται στενά με την ικανοποίηση καθώς υψηλά επίπεδα άγχους οδηγούν 

σε μείωση της ικανοποίησης από την εργασία, έλλειψη κινήτρων και τέλος σε 

εργασιακή εξουθένωση (Davis & Wilson, 2000. Gaziel & Ifanti, 2011). Η 

ενίσχυση της αυτονομίας και η αίσθηση ελέγχου των εκπαιδευτικών 

περιορίζουν το άγχος και συνεπώς συντελούν στην ικανοποίηση από την 

εργασία. Επίσης, η επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών οδηγεί στην 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, και, εφόσον αυτό αποτελεί ζητούμενο στη 

σημερινή πραγματικότητα, οι αποφάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών. Η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σχετίζεται εξάλλου με την ανάπτυξη του 

επαγγελματισμού τους καθώς η ενίσχυση της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων στο σχολείο τους είναι μοχλός ενίσχυσης της επαγγελματικής 

τους ταυτότητας αλλά και της επαγγελματικής τους αυτονομίας (Davis & 

Wilson, 2000). 

Μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, 

δόθηκε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και της επιρροής 

της αυτονομίας τους στην ικανοποίησή τους από την εργασία τους και στον 

επαγγελματισμό τους. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που 

διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Πατρέων Αχαΐας, 

μπορούμε να προβούμε σε κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το βαθμό αυτονομίας τους και τη συσχέτιση της 

αυτονομίας τους με την ικανοποίηση από την εργασία τους και τον 

επαγγελματισμό τους. 

Ειδικότερα, από την ανάλυση της Κλίμακας της Αυτονομίας του 

Εκπαιδευτικού, που αξιοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι ο 

βαθμός αυτονομίας που αντιλαμβάνονται ότι διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος είναι υψηλός (Μ.Ο. 43,4, τυπική απόλιση 5,6), παρ’ όλο που στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την ανελαστικότητα και τον 

συγκεντρωτισμό που χαρακτηρίζει το σύστημα ελέγχου και άσκησης των 

εξουσιών, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για ελευθερία επιλογών, 

πειραματισμό και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των 
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εκπαιδευτικών. Ο υψηλός βαθμός αυτονομίας που διαπιστώθηκε στην 

παρούσα έρευνα, ίσως οφείλεται στον ελλιπή εξωτερικό έλεγχο, που πολλές 

φορές είναι δεσμευτικός για τους εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

αλλαγές που επιχειρήθηκαν στην κατεύθυνση της βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου, με την παράλληλη ενίσχυση της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών, πολλές φορές, όπως έχει επισημανθεί, δεν συνοδεύτηκαν από 

τις ανάλογες αλλαγές για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων 

τους (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008).  

Από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση αναδείχθηκαν δύο 

παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού, η 

γενική αυτονομία στη διδασκαλία και η αυτονομία σε σχέση με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. Η γενική αυτονομία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την ελευθερία επιλογών του εκπαιδευτικού να λαμβάνει 

αποφάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η αυτονομία σε σχέση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σχετίζεται με την επιλογή σκοπών και στόχων, 

μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας καθώς και εκπαιδευτικού υλικού. 

Από το στατιστικό έλεγχο για τη διερεύνηση σημαντικών σχέσεων 

μεταξύ της αυτονομίας των εκπαιδευτικών του δείγματος και των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών τους προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένα 

δημογραφικό χαρακτηριστικό που να επηρεάζει το βαθμό αυτονομίας τους. 

Ομοίως, προέκυψε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν το 

βαθμό ικανοποίησης και το βαθμό επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. 

Ακολούθως, προέκυψε ότι υπάρχει ισχυρή σχέση (r = 0,631, p<0,05) ανάμεσα 

στην αυτονομία των εκπαιδευτικών και τον επαγγελματισμό τους και μέτρια 

σχέση (r = 0,315, p<0,05) ανάμεσα στην αυτονομία και την ικανοποίηση από 

την εργασία τους. Όσο περισσότερο αυτόνομοι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, 

τόσο πιο ικανοποιημένοι νιώθουν από την εργασία τους, κάτι που είναι σε 

συμφωνία με αποτελέσματα άλλων ερευνών που ανέδειξαν την αυτονομία ως 

σημαντικό παράγοντα για την αίσθηση ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

(Brunetti, 2001. Lam & Yan, 2011). Επίσης, όσο αυξάνεται η αυτονομία, 

αυξάνεται και ο βαθμός επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, κάτι που 

καταδεικνύει ότι αυτονομία και επαγγελματισμός συνδέονται στενά. 
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την εμπειρική έρευνα που 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, γίνεται φανερό 

ότι η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού αποτελεί έναν παράγοντα 

που επηρεάζει το έργο του εκπαιδευτικού καθώς και την ποιότητα της 

διδασκαλίας. Με δεδομένο ακολούθως ότι η ποιότητα της διδασκαλίας είναι 

μία σημαντική συνιστώσα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η 

αυτονομία του εκπαιδευτικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό 

μεταρρυθμίσεων και εκπαιδευτικών αλλαγών. Η αυτονομία, ο 

επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και η ικανοποίηση από την εργασία τους 

είναι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

και συνεπώς η ενίσχυσή τους είναι καθοριστικής σημασίας εάν στοχεύουμε σε 

ένα σύγχρονο σχολείο με αποδοτικές εκπαιδευτικές παροχές για το μαθητή 

και την ευρύτερη κοινότητα. 

Με βάση τα δεδομένα της παρούσας εργασίας θα παρουσίαζε 

ενδιαφέρον να μελετηθούν περαιτέρω οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

βαθμό αυτονομίας τους σε μεγαλύτερο δείγμα από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας καθώς και οι απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές. Στόχος ενός τέτοιου 

εγχειρήματος θα ήταν να γίνει συλλογή δεδομένων από διαφορετικές ομάδες 

και να εντοπιστούν κοινά σημεία ή διαφορές συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στη συστηματικότερη μελέτη του θέματος της αυτονομίας.  
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http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita
http://dipe.ach.sch.gr/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps
http://www.pi-schools.gr/programs/depps
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο παρόν ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο που διερευνά την αυτονομία των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Σημειώστε με Χ την απάντησή σας.  

1. Φύλο:   Άνδρας _______    Γυναίκα _______ 

 

2. Σπουδές:    Βασικό πτυχίο                      ________ 

                         Διδασκαλείο                         ________ 

                 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.         ________                 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης        ________ 

            Διδακτορικό Δίπλωμα           ________ 

 

3. Έτη διδακτικής εμπειρίας:  0-10   _______ 

                                                  >10-20   _______ 

              >20-30   _______ 

                                                        >30   _______ 

 

 

 



112 
 

Παρακάτω θα διαβάσετε κάποιες προτάσεις που περιγράφουν ορισμένες όψεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημειώστε σε ποιο βαθμό ισχύουν σύμφωνα με την 

προσωπική σας εμπειρία. 

 
Ισχύει 
πολύ 

Ισχύει 
αρκετά 

Ισχύει 
λίγο 

Δεν 
ισχύει 

καθόλου 

Α1. Μπορώ να επιλέγω τις δραστηριότητες 
διδασκαλίας στην τάξη μου. 

    

Α2.  Οι κανόνες της συμπεριφοράς στην τάξη μου 
θεσπίζονται κυρίως από εμένα. 

    

Α3. Είμαι ελεύθερος/η να είμαι δημιουργικός/ή στη 
διδακτική μου προσέγγιση. 

    

Α4. Έχω τον έλεγχο της οργάνωσης του χρόνου στην 
τάξη μου. 

    

Α5. Στη διδασκαλία μου χρησιμοποιώ τις δικές μου 
κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες. 

    

Α6. Τα διδακτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιώ στην 
τάξη μου επιλέγονται κυρίως από εμένα. 

    

Α7. Μπορώ να επιλέγω τις μεθόδους και τις 
στρατηγικές διδασκαλίας που χρησιμοποιώ στην 
τάξη μου. 

    

Α8. Η διδασκαλία μου εστιάζει στους σκοπούς και 
τους στόχους τους οποίους επιλέγω εγώ.  

    

Α9. Η δουλειά μου δεν επιτρέπει μεγάλη ελευθερία 
επιλογών. 

    

Α10. Έχω μικρή συμμετοχή στην επιλογή της 
διδακτέας ύλης. 

    

Α11. Δεν είμαι ελεύθερος/η να χρησιμοποιώ 
εναλλακτικές διαδικασίες στη διδασκαλία μου. 

    

Α12. Έχω περιορισμένες δυνατότητες στην επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων στην τάξη μου. 

    

Α13. Δεν ελέγχω πλήρως το πώς οργανώνεται ο 
χώρος της αίθουσας. 

    

Α14. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών 
επιλέγονται από άλλους. 
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Στον παρακάτω πίνακα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν στις συνθήκες 

εργασίας σας. 

 

 
Πάρα 
πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Β1. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 
από την τωρινή σας εργασία; 

     

Β2. Πόσο μεγάλο θεωρείτε το 
φόρτο του διδακτικού έργου σας 
στην τάξη; 

     

Β3. Πόσο μεγάλο θεωρείτε το 
φόρτο της γραφειοκρατικής 
εργασίας που εκπονείτε; 

     

Β4. Πόσο υψηλό θα περιγράφατε 
το επίπεδο άγχους στο περιβάλλον 
εργασίας σας; 

     

Β5. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 
από τη μισθολογική σας 
κατάσταση; 

     

Β6. Πόσο συχνά λαμβάνονται 
υπόψη οι απόψεις του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στις 
αποφάσεις που παίρνονται από τη 
διοίκηση του  σχολείου; 

     

Β7. Πόσο καλές είναι οι σχέσεις 
μεταξύ του διευθυντή του 
σχολείου και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού; 

     

Β8. Η διοίκηση του σχολείου 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη υψηλών 
επιδόσεων του εκπαιδευτικού 
προσωπικού στο έργο τους; 

     

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

 

 

 


