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Όροι και ςυνκικεσ άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτθ δθμόςια
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Η ζρευνα με τίτλο «Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτη
δημόςια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευςη» υλοποιικθκε από το
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΕΝΣΡΟ τθσ ΑΔΕΔΤ, το ΚEΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ τθσ
ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΣΕ) και το ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ – ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΗ ΔΟΕ
(ΙΠΕΜ) ςτο διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2010. Η ζρευνα ιταν ποςοτικι με χριςθ
«κλειςτισ» τεχνικισ (ερωτθματολόγιο).
Με το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο (το οποίο περιελάμβανε 47 ερωτιςεισ από τισ
οποίεσ οι 43 ιταν κλειςτοφ τφπου και οι 4 ανοικτοφ) επιχειρικθκε θ αποτφπωςθ
των απόψεων και προτάςεων των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τουσ όρουσ και τισ
ςυνκικεσ άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου.
Η προςζγγιςθ του κζματοσ ζγινε υπό τθν οπτικι α) τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, β) τθσ
εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, γ) των εργαςιακϊν,
οικονομικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν ηθτθμάτων, δ) των υποδομϊν, ε) τθσ οργάνωςθσ
του ςχολείου, ςτ) τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ και η) των όρων γενικισ και ειδικισ
ικανοποίθςθσ.
Για τον ζλεγχο των παραπάνω υιοκετικθκαν και μια ςειρά ανεξάρτθτων
μεταβλθτϊν, οι οποίεσ αποτυπϊκθκαν κυρίωσ ςτισ ερωτιςεισ κοινωνικοδθμογραφικοφ χαρακτιρα και ςκιαγράφθςθσ του προφίλ των υποκειμζνων ςτο
ερωτθματολόγιο. Πριν τθν πιλοτικι εφαρμογι του ζγιναν θμι-δομθμζνεσ και
ελεφκερεσ ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ και των δφο βακμίδων, προκειμζνου να
αντιπροςωπευτοφν οι ςθμαντικότερεσ (και επαναλαμβανόμενεσ ςτο λόγο των
ςυνομιλθτϊν) πτυχζσ του ςχεδίου.
Δειγματολθψία
Ακολουκικθκε θ τεχνικι τθσ δειγματολθψίασ κατά ςυςτάδεσ (cluster sampling). Η
τεχνικι προςφζρεται ςε εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ μεγάλθσ κλίμακασ.
Ωσ ςυςτάδα κεωρικθκε θ ςχολικι μονάδα. ε κάκε ςχολικι μονάδα
ερωτθματολόγια μοιράςτθκαν ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.
τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, θ επιλογι ζγινε μεταξφ των θμερθςίων Γυμναςίων
και Λυκείων κακϊσ και των ΕΠΑΛ και ΕΠΑ.
θμαντικόσ παράγοντασ που επθρζαςε τθ δειγματολθψία ιταν θ αςτικότθτα τθσ
περιοχισ.
το δείγμα ςυμμετείχαν περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (60 Νθπιαγωγεία και 60 Δθμοτικά χολεία) ενϊ ςτθ Δευτεροβάκμια
(40 Γυμνάςια και 40 Λφκεια) διαπιςτϊνεται μεγαλφτερθ διαςπορά ειδικοτιτων.
Η κατανομι των μονάδων ζγινε με βάςθ γενικά πλθκυςμιακά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑ
και τθν κατανομι των ςχολείων ανά νομό.
Η ταυτότθτα του δείγματοσ
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Απάντθςαν 1632 εκπαιδευτικοί (682 από τθν Πρωτοβάκμια και 950 από τθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) από 40 περίπου Νομοφσ.
το δείγμα εκφράςτθκαν εκπαιδευτικοί από 42 Νθπιαγωγεία, 58 Δθμοτικά χολεία,
38 Γυμνάςια και 28 Λφκεια (4 ΕΠΑΛ).
Αποτελζςματα για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Δημογραφικά ςτοιχεία
Οι γυναίκεσ είναι το 60% του δείγματοσ. Από τουσ 950 εκπαιδευτικοφσ που
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα το 1/3 περίπου αυτϊν προζρχεται από τουσ Νομοφσ
Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ των εκπαιδευτικϊν είναι τα 46
χρόνια. Αναφορικά με τισ ςπουδζσ, τα ποςοςτά των εκπαιδευτικϊν με
μεταπτυχιακοφσ και διδακτορικοφσ τίτλουσ είναι 16% περίπου. Οι παραπάνω
πλθροφορίεσ αποτυπϊνονται ςτον Πίνακα 1.
Πίνακασ 1: Δθμογραφικά ςτοιχεία
Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν
Αναλογία
ανδρϊν

950

γυναικϊν- 60,7%-39,2%

Μζςοσ όροσ

46,1

Κάτοχοι
95,3%
πανεπιςτθμιακϊν τίτλων
Κάτοχοι μεταπτυχιακϊν- 16,3%
διδακτορικϊν τίτλων
Εκπαιδευτικοί Αττικισ &. 31,5%
Θεςςαλονίκθσ
Υπηρεςία ςτη δημόςια εκπαίδευςη
Οι ερωτϊμενοι εκπαιδευτικοί υπθρετοφν κατά μζςο όρο 8,2 χρόνια ςτθν τωρινι
τουσ κζςθ. Επίςθσ το 92% των ερωτϊμενων ζχει μόνιμθ εργαςιακι. Ο μζςοσ όροσ
προχπθρεςίασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ είναι υψθλότεροσ ςτουσ άνδρεσ
εκπαιδευτικοφσ από ότι ςτισ γυναίκεσ κατά 2 ζτθ (16,3 ζναντι 14,4, d=0,21) ενϊ θ
αναμονι για το διοριςμό ωσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ είναι 6,7 ζτθ, d=0,27). Σα
δεδομζνα αυτά απεικονίηονται ςτον Πίνακα 2. τθν πλειοψθφία τουσ οι
εκπαιδευτικοί ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςε ζνα ςχολείο (80% ).
Αναφορικά με τθν ιεραρχία ςτο ςχολείο, παρατθροφμε ότι 9% των εκπαιδευτικϊν
ζχει κζςθ ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείο.
Πίνακασ 2: Στοιχεία για τθν υπθρεςία των εκπαιδευτικϊν
Υπθρεςία ςτθν τωρινι τουσ κζςθ (Μ.Ο)
μόνιμθσ εργαςιακισ ςχζςθσ

92%

Αναμονι για το διοριςμό ωσ 6,7
μόνιμου εκπαιδευτικοφ (Μ.Ο)

2
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% ςυμμετοχισ ςτθ διεφκυνςθ του 9,7%
ςχολείου
Άνδρεσ
Συνολικι
προχπθρεςία
δθμόςια εκπαίδευςθ (Μ.Ο)

ςτθ 16,3

Γυναίκεσ
14,4

Προπτυχιακζσ ςπουδζσ
Από τθ μία πλευρά υπάρχει μεγάλθ ικανοποίθςθ για τισ γνϊςεισ που παρζχονται
ςτθν ειδικότθτα και ςτθν επιςτθμονικι εκπαίδευςθ (τα ςχετικά ποςοςτά
ικανοποίθςθσ κυμαίνονται ςτο 70% περίπου), ενϊ από τθν άλλθ πλευρά
καταγράφεται ιςοδφναμθ δυςαρζςκεια για τθν ψυχοπαιδαγωγικι εκπαίδευςθ και
τθν εφαρμογι ςτθν τάξθ. υνοπτικά τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Πίνακα
3.
Πίνακασ 3: Επίπεδα ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν από τισ προπτυχιακζσ τουσ
ςπουδζσ
Ποςοςτά ικανοποίθςθσ από τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ
αναφορικά με:
Ειδικότθτα

Επιςτθμονικι Ψυχοπαιδαγωγικι Εφαρμογι
εκπαίδευςθ
εκπαίδευςθ
ςτθν τάξθ

Ελάχιςτα
8,5
ικανοποιθτικό

7,5

42,5

51,3

Κάπωσ
16,9
ικανοποιθτικό

23,1

27,5

24,5

Αρκετά
46,8
ικανοποιθτικό

45,9

21,8

17,5

Πολφ
27,8
ικανοποιθτικό

23,4

8,3

6,7

Επιμόρφωςη
τθ ςυνζχεια θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
Κυριαρχεί θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ κακϊσ και άλλεσ επιμορφωτικζσ δράςεισ
μεγάλθσ διάρκειασ (μεταξφ αυτϊν και τα ΠΕΚ).
Καταγράφεται ζντονθ δυςαρζςκεια από τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε
όλουσ τουσ τομείσ. Σα ςχετικά ποςοςτά κυμαίνονται μεταξφ 60% και 70% περίπου
(βλζπε Πίνακα 4).
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Πίνακασ 4: Επίπεδα ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν από τθν επιμόρφωςι τουσ
Ποςοςτά ικανοποίθςθσ από τθν επιμόρφωςθ αναφορικά με:
Ειδικότθτα

Επιςτθμονικι Ψυχοπαιδαγωγικι Εφαρμογι
εκπαίδευςθ
επιμόρφωςθ
ςτθν τάξθ

Ελάχιςτα
28,9
ικανοποιθτικό

26,2

34,4

36

Κάπωσ
32
ικανοποιθτικό

34,7

33,7

32,1

Αρκετά
31
ικανοποιθτικό

31,9

24,9

25

Πολφ
8
ικανοποιθτικό

7,1

7

6,7

Οικονομικζσ ςυνθήκεσ
Η ανάλυςθ καταγράφει τθ μεγάλθ δυςαρζςκεια των εκπαιδευτικϊν για τισ
οικονομικζσ ςυνκικεσ του επαγγζλματόσ τουσ. Πιο αναλυτικά το 82% κεωρεί ότι οι
οικονομικζσ απολαβζσ τουσ δεν είναι αντίςτοιχεσ με τισ απαιτιςεισ του
εκπαιδευτικοφ ζργου και το 85% ότι δεν είναι γενικά ικανοποιθμζνο από τισ
οικονομικζσ απολαβζσ τουσ. Η ςυγκεκριμζνθ τάςθ δυςαρζςκειασ για τα οικονομικά
είναι τόςο ιςχυρι ϊςτε να «διαπερνά» τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ αναφορικά με
το φφλο, τον αρικμό των εξαρτϊμενων μελϊν και τθ ςυμμετοχι ςτθ διεφκυνςθ τθσ
ςχολικισ μονάδασ. Η μεγάλθ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν (γφρω ςτο 55%)
δθλϊνουν ότι ανικουν ςτθν ομάδα των 1500 €-3000 € ωσ μθνιαίο οικογενειακό
ειςόδθμα, ενϊ μζχρι 1500 € δθλϊνει το 32%.
Σο 94% κεωρεί χαμθλό το επίπεδο δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ ςτθ χϊρασ μασ και
αυτό επθρεάηει το ζργο ςε ποςοςτό 80% των εκπαιδευτικϊν.
Εργαςιακό καθεςτϊσ των εκπαιδευτικϊν
Σο 80% κεωρεί ότι το ωράριο βοθκά ςτθν αποτελεςματικότθτά τουσ, ενϊ το ίδιο
περίπου μεγάλο ποςοςτό (77%) κεωρεί ότι θ προετοιμαςία ςτο ςπίτι αποβαίνει ςε
βάροσ του εξωςχολικοφ χρόνου, το 69% δθλϊνει δυςαρεςτθμζνο από το ςφςτθμα
διοριςμοφ, ενϊ το 73% ότι το κοινωνικό κφροσ είναι υποβακμιςμζνο. Σο 90% είναι
ικανοποιθμζνοι από το διδακτικό ωράριο, ενϊ το 90% δθλϊνει ότι οι ελαςτικζσ
ςχζςεισ εργαςίασ επθρεάηουν αρνθτικά το εκπαιδευτικό ζργο. Τπάρχουν διαφορζσ
ανά φφλο και πιο ςυγκεκριμζνα: από αυτοφσ που δθλϊνουν υποβακμιςμζνο
κοινωνικό κφροσ και επιβάρυνςθ από τθν προετοιμαςία ςτο ςπίτι οι γυναίκεσ είναι
περιςςότερεσ (βλζπε πίνακα 5).
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Πίνακασ 5:
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το εργαςιακό κακεςτϊσ
Το διδακτικό ωράριο βοθκά ςτθν 80
αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ
ζργου
Η προετοιμαςία ςτο ςπίτι αποβαίνει ςε 77
βάροσ του εξωςχολικοφ χρόνου
Δυςαρεςτθμζνοι
διοριςμοφ

από

το

ςφςτθμα 69

Το κοινωνικό κφροσ είναι υποβακμιςμζνο

73

Είναι ικανοποιθμζνοι από το διδακτικό 91
ωράριο
Οι ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ 90
επθρεάηουν αρνθτικά το εκπαιδευτικό
ζργο

Εκπαιδευτική διαδικαςία
Για το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν το 70% των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι
παρεμποδίηει το εκπαιδευτικό ζργο. Αντίςτοιχα ςτθν ζρευνα που ζγινε από το
ΚΕΜΕΣΕ για τα ςχολικά προγράμματα και βιβλία ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ το
2008 ςτο πλαίςιο του 8ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου τθσ ΟΛΜΕ το 67,4% των
ερωτϊμενων εκπαιδευτικϊν απάντθςε αρνθτικά ωσ προσ τθ ςυμβολι του ΑΠ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ αυτενζργειασ και των δθμιουργικϊν ικανοτιτων
των μακθτϊν/-τριϊν. Όςον αφορά τα ςχολικά βιβλία ζνα ποςοςτό 52% κεωρεί ότι
ςε μικρό ι μεγάλο βακμό είναι ακατάλλθλα, ότι κα πρζπει να μειωκεί θ φλθ, να
είναι πιο ελκυςτικά τα κζματα ωσ προσ τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, να ςυνδεκεί
θ κεωρία με τθν πράξθ και να γράφονται από εκπαιδευτικοφσ τθσ πράξθσ. Ενϊ και
ςτθν ζρευνα του 2008 θ βακμολογία των κακθγθτϊν για τα βιβλία ιταν από μζτρια
ζωσ πολφ κακι και θ ερωτϊμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τθν άποψθ ότι τα βιβλία
απζχουν πολφ από το να καλφπτουν τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν
και να ανταποκρίνονται ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ
αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλαμβάνουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται. Σο 60%
κεωρεί ότι οι ςχζςεισ με τουσ γονείσ είναι ικανοποιθτικζσ, το 97% κεωρεί ότι οι
ςχζςεισ με τουσ μακθτζσ είναι καλζσ, το 66% κεωρεί ότι θ ςυμβολι του ςχολικοφ
ςυμβοφλου δεν είναι χριςιμθ, ενϊ μοιραςμζνεσ είναι οι απόψεισ για το αν ο
τρόποσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν επθρεάηει κετικά το εκπαιδευτικό ζργο (βλζπε
πίνακα 6).
Πίνακασ 6:
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
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Το ΑΠΣ βοθκά τον εκπαιδευτικό

30

Τα ςχολικά βιβλία ςε μικρό ι μεγάλο βακμό είναι ακατάλλθλα

52

Οι ςχζςεισ με τουσ γονείσ είναι ικανοποιθτικζσ

60

Η ςυμβολι του ςχολικοφ ςυμβοφλου δεν είναι χριςιμθ

66

Οι ςχζςεισ με τουσ μακθτζσ είναι καλζσ

97

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν επθρεάηει κετικά το 50
εκπαιδευτικό ζργο

Συνταξιοδοτικά και περίθαλψη
Σο 77% δεν είναι ικανοποιθμζνο ςυνταξιοδοτικά και το 45% από το
ιατροφαρμακευτικό ςφςτθμα περίκαλψθσ (βλζπε πίνακα 7).
Πίνακασ 7:
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με ςυνταξιοδοτικά και περίκαλψθ
Δεν είναι ικανοποιθμζνοι ςυνταξιοδοτικά

77

Δεν είναι ικανοποιθμζνοι από τθν περίκαλψθ

45

Θεςμοθετημζνα ςχολικά όργανα
Σο 54% δεν είναι ικανοποιθμζνο από τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ επιτροπισ, το 58%
από το ςχολικό ςφμβουλο, το 57% από το ςφλλογο γονζων, το 70% εκφράηει
δυςαρζςκεια από τθ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων, ενϊ το 83% εκφράηει
ικανοποίθςθ από τθ λειτουργία του ςυλλόγου διδαςκόντων (βλζπε πίνακα 8).
Πίνακασ 8:
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τα κεςμοκετθμζνα ςχολικά όργανα
Ικανοποίθςθ από τθ ςχολικι επιτροπι

46

Ικανοποίθςθ από το ςχολικό ςυμβοφλιο

42

Ικανοποίθςθ από το ςφλλογο γονζων

43

Ικανοποίθςθ από τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ

30

Ικανοποίθςθ από το ςφλλογο διδαςκόντων

83
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Πλαίςιο οργάνωςησ τησ ςχολικήσ μονάδασ
Σο 52% κεωρεί ικανοποιθτικό το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, ενϊ το 78% κεωρεί μθ ικανοποιθτικι τθν εμπλοκι τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (βλζπε πίνακα 9).
Πίνακασ 9:
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ
Το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και 52
διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι
ικανοποιθτικό
Η εμπλοκι τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ δεν είναι
ικανοποιθτικι

78

Υλικοτεχνική υποδομή
55% ικανοποίθςθ από τα κτίρια του ςχολείου, ςχεδόν 52% δυςαρζςκεια από τθν
κατάςταςθ των εργαςτθρίων, 54% δυςαρζςκεια από τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, 56%
δυςαρζςκεια από τα γραφεία εκπαιδευτικϊν, 64% ικανοποίθςθ από γραφεία
διοίκθςθσ, 50%-50% από αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 76% δυςαρζςκεια από χϊρουσ
άκλθςθσ και 61% ικανοποίθςθ ωσ προσ αφλειο χϊρο. τθν ζρευνα του 2008 οι
ερωτθκζντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία κεϊρθςαν ότι θ
διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου είναι ανεπαρκζςτατθ για τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν («κακόλου» το 24,2%, ενϊ «λίγο» το 47,2%,
με άκροιςμα αρνθτικϊν τοποκετιςεων 71,4). Αντίκετα, «αρκετά» απάντθςαν το
22,5% και «πολφ» το 6,2% (ςφνολο κετικϊν απαντιςεων 28,7%) (βλζπε πίνακα 10).
Πίνακασ 10:
Ποςοςτά ικανοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν υλικοτεχνικι υποδομι
Ικανοποίθςθ από τα κτίρια του ςχολείου

55

Ικανοποίθςθ από τα εργαςτιρια

48

Ικανοποίθςθ από τισ βιβλιοκικεσ

46

Ικανοποίθςθ από
εκπαιδευτικϊν

τα

γραφεία

των 44
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Ικανοποίθςθ από τα γραφεία διοίκθςθσ

64

Ικανοποίθςθ από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ

50

Ικανοποίθςθ από τουσ χϊρουσ άκλθςθσ

24

Ικανοποίθςθ από τον αφλειο χϊρο

61

Γενικότερεσ εντυπϊςεισ
Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν αρνθτικά το ζργο
τουσ είναι:


94% θ απαξίωςθ εκπαιδευτικοφ-παιδείασ



93% θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/τριων



90% θ ζλλειψθ μζςων και υποδομισ



83% θ κακι οργάνωςθ και λειτουργία του ςχολείου



82% θ βακμοκθρία και το εξεταςτικό ςφςτθμα



81% θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ



77% το ΑΠ



75% το ςτρεσ και ο φόρτοσ εργαςίασ



73% οι χαμθλζσ αποδοχζσ



68% θ ζλλειψθ προςωπικοφ



62% οι κακζσ ςχζςεισ με ςυναδζλφουσ

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν κετικά το ζργο τουσ κεωροφν ότι είναι:


100% θ αγάπθ για τα παιδιά



97% το ενδιαφζρον των μακθτϊν



96% το καλό κλίμα ςτο ςχολείο



93% τα βιβλία και ο εξοπλιςμόσ



92% θ καλι ςχζςθ και θ ςτιριξθ από τθ διεφκυνςθ 90% θ καλι ςχζςθ με
ςυναδζλφουσ



87% θ μονιμότθτα



83% θ καλι ςχζςθ με τουσ γονείσ



83% το ωράριο

Σελειϊνοντασ αξίηει να τονιςτεί ότι θ ζρευνα ζγινε το διάςτθμα Μαΐου – Ιουνίου
2010, όταν ακόμα δεν είχαν εφαρμοςτεί από τθν κυβζρνθςθ τα περιςςότερα μζτρα
8
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που τϊρα πλζον ζχουν επιδεινϊςει ακόμα περιςςότερο τθν οικονομικι κατάςταςθ
των εργαηομζνων, το ςυνταξιοδοτικό,
αςφαλιςτικό κακεςτϊσ και τθν
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και όλεσ οι
εξαγγελίεσ που υποβακμίηουν ακόμα περιςςότερο το δθμόςιο ςχολείο και τθν
εκπαίδευςθ.
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ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΤΝΩΝ – ΜΕΛΕΣΩΝ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚEΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΩΝ &
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
ΟΛΜΕ

Αγαπητό/αγαπητϋ υνϊδελφε,
Σο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΕΝΣΡΟ, Ινςτιτούτο τησ ΑΔΕΔΤ, με τη
ςυνεργαςύα του ΚEΝΣΡΟΤ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ τησ ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΣΕ)
και του ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ – ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΗ ΔΟΕ
(ΙΠΕΜ), ϋχοντασ ωσ βαςικό καταςτατικό ςκοπό του τη μελϋτη, την ϋρευνα και
την τεκμηρύωςη θεμϊτων που ϊπτονται του ανθρώπινου δυναμικού ςτο
δημόςιο τομϋα, ςτο πλαύςιο των μελετητικών και ερευνητικών του δρϊςεων,
υλοποιεύ την παρούςα ϋρευνα με τύτλο “Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του
εκπαιδευτικού έργου ςτη δημόςια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευςη”. Για την υλοπούηςη τησ ϋρευνασ το Κοινωνικό Πολύκεντρο
ςυγκρότηςε ερευνητικό ομϊδα, η οπούα αποτελεύται από τουσ: όφη Μπουζϊκη
(επιςτημονικό υπεύθυνο), Καθηγητό Πανεπιςτημύου Πατρών, Αναςτϊςιο
Εμβαλωτό, Πρόεδρο του ΙΠΕΜ, Επύκουρο Καθηγητό Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων,
Παύλο Φαραμό, Πρόεδρο του ΚΕΜΕΣΕ – Καθηγητό, Αθανϊςιο Κατςό,
Αναπληρωτό Καθηγητό Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου, και Ιωϊννη Καμαριανό,
Επύκουρο Καθηγητό Πανεπιςτημύου Πατρών. Η ερευνητικό ομϊδα προχώρηςε
ςτη ςυγκρότηςη του ςυνημμϋνου ερωτηματολογύου.
Με το ςυγκεκριμϋνο ερωτηματολόγιο επιχειρεύται η αποτύπωςη των απόψεων
και προτϊςεων των εκπαιδευτικών αναφορικϊ με τουσ όρουσ και τισ ςυνθόκεσ
ϊςκηςησ του εκπαιδευτικού τουσ ϋργου. Σο ερωτηματολόγιο εύναι ανώνυμο και
ϋχει αυςτηρά ερευνητικό χαρακτήρα. Παρακαλούμε, διαβάςτε το
προςεκτικά και ςυμπληρώςτε το με βάςη τισ οδηγίεσ. ε οριςμϋνεσ
ερωτόςεισ επιλϋξτε την απϊντηςη που εύναι πιο κοντϊ ςτην προςωπικό ςασ
εκτύμηςη. Η επιλογή γίνεται ςημειώνοντασ X ςτο τετραγωνϊκι που
αντιςτοιχεύ ςτην προςωπικό ςασ επιλογό. ε ϊλλεσ περιπτώςεισ θα χρειαςτεύ να
ςημειώςετε ϋναν αριθμό που αντιςτοιχεύ ςτην επιλογό ςασ.
ασ ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων για την αναμενόμενη ςυνεργαςύα ςασ.
Με εκτίμηςη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ
ΠΟΛΤΚΕΝΣΡΟΤ
Θ. Φρονόπουλοσ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
του ΚΕΜΕΣΕ/ΟΛΜΕ

Α. Εμβαλωτόσ

Π. Φαραμόσ
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ (Συμπληρώνεται από τον ερευνητή):

[__][__][__][__][__][__][__][__]

1. Υύλο:
Άνδρασ [__]
Γυναύκα [__]
2. Έτοσ γϋννηςησ [__][__][__][__]
3. ημειώςτε τον αριθμό των οικονομικϊ εξαρτώμενων από ςασ μελών [__]
4. Αρχικϋσ πουδϋσ [__]
(1= πανεπιςτημιακό πτυχύο, 2= πτυχύο Παιδαγωγικόσ Ακαδημύασ, 3= πτυχύο Σεχνολογικόσ
Εκπαύδευςησ ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ κ.λπ., 4= πτυχύο Δευτεροβϊθμιασ/Μεταδευτεροβϊθμιασ Σεχνικόσ
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ)
5. Ειδικότητα [___________________________________________] Κωδ. [______]
6. υνολικϊ, πόςα ϋτη υπηρετεύτε ςτο ςχολεύο όπου εργϊζεςτε ςόμερα; |___|
7. χϋςη εργαςύασ (ςτο ςχολεύο όπου εργϊζεςτε ςόμερα)

(α) Αναπληρωτόσ/-τρια
(β) Ωρομύςθιοσ/-α
(γ) Διοριςμϋνοσ/-η
(δ) Άλλο

[__]
[__]
[__]
[_____________________________________________________________]

8. υνολικϊ ϋτη προώπηρεςύασ ςτη δημόςια εκπαύδευςη [__][__]
9. Πόςα χρόνια περιμϋνατε για το διοριςμό ςασ ωσ μόνιμου/-ησ εκπαιδευτικού ςτη

δημόςια εκπαύδευςη μετϊ την υποβολό τησ ςχετικόσ αύτηςησ; [__][__] χρόνια

10. υμπληρώνετε το ωρϊριό ςασ ςε ϋνα μόνο ςχολεύο;
Ναι [__]
Όχι [__]
11. Εϊν απαντόςατε «ΟΦΙ», ςημειώςτε ςε πόςα ςχολεύα ςυμπληρώνετε το ωρϊριό ςασ: [__]
12. Έχετε κϊποια θϋςη ςτην ιεραρχύα του ςχολεύου;
Ναι [__]
Όχι [__]
13. Εϊν απαντόςατε «ΝΑΙ», ποια θϋςη;

(α) Διευθυντόσ
[__]
(β) Τποδιευθυντόσ [__]
14. Εύςτε κϊτοχοσ:

(α) Μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών; Ναι [__]
(β) Διδακτορικού;
Ναι [__]

Όχι [__]
Όχι [__]

15. Αξιολογόςτε το περιεχόμενο των προπτυχιακών ςπουδών ςασ ςε ςχϋςη με τισ

ςημερινϋσ απαιτόςεισ του εκπαιδευτικού ςασ ϋργου ωσ προσ:

(1=Ελϊχιςτα ικανοποιητικό, 2=Κϊπωσ ικανοποιητικό, 3=Αρκετϊ ικανοποιητικό, 4=Απολύτωσ
ικανοποιητικό)

(α) τον τομϋα τησ ειδικότητασ
(β) τον τομϋα τησ επιςτημονικόσ εκπαύδευςησ
(γ) τον τομϋα τησ ψυχοπαιδαγωγικόσ εκπαύδευςησ
(δ) τον τομϋα τησ εφαρμογόσ ςτη ςχολικό τϊξη
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16. ε ποιεσ μορφϋσ επιμόρφωςησ ϋχετε ςυμμετϊςχει;

(μπορείτε να επιλέξετε περιςςότερεσ από μία απαντήςεισ):
(α) Διδαςκαλεύο
(β) Ειςαγωγικό επιμόρφωςη
(γ) ΕΛΔE
(δ) ΕΛΜΕ
(ε) Προγρϊμματα ΠΕΚ με περιςςότερεσ από 40 ώρεσ
(ςτ) Άλλεσ επιμορφώςεισ μεγαλύτερεσ των 40 ωρών

[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]

17. Αξιολογόςτε (επιλέγοντασ μία από τισ παρακάτω τιμέσ) την επιμόρφωςό ςασ ωσ προσ:
(1=Ελϊχιςτα ικανοποιητικό, 2=Κϊπωσ ικανοποιητικό, 3=Αρκετϊ ικανοποιητικό, 4=Απολύτωσ
ικανοποιητικό)

(α) τον τομϋα τησ ειδικότητασ
(β) τον τομϋα τησ επιςτημονικόσ κατϊρτιςησ
(γ) τον τομϋα τησ ψυχοπαιδαγωγικόσ κατϊρτιςησ
(δ) τον τομϋα τησ εφαρμογόσ ςτην ςχολικό τϊξη

[__]
[__]
[__]
[__]

18. Θεωρεύτε ότι οι υφιςτϊμενεσ αποδοχϋσ ςασ εύναι αντύςτοιχεσ με τισ απαιτόςεισ του

εκπαιδευτικού ςασ ϋργου;
(επιλέξτε μία απάντηςη)
(α) καθόλου [__]
(β) ελϊχιςτα [__]
(γ) αρκετϊ
[__]
(δ) πολύ
[__]
19. Ποιο εύναι περίπου το ςυνολικό (από κϊθε πηγό) μηνιαύο ειςόδημα τησ οικογϋνειϊσ ςασ:

α. μϋχρι 450 ευρώ
β. από 450-900
γ. από 900-1.500
δ. από 1.500-3.000
ε. από 3.000-5.000
ςτ. από 5.000 και ϊνω

[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]

20. Έχετε κϊποια δεύτερη εργαςύα για να μπορϋςετε να αντεπεξϋλθετε οικονομικϊ;

Ναι [__]

Όχι [__]

21. Θεωρεύτε ότι το ωρϊριο εργαςύασ ςασ αποτελεύ παρϊγοντα που, ςε ό,τι αφορϊ την

αποτελεςματικότητα του εκπαιδευτικού ςασ ϋργου :
παρεμποδύζει [__] μϊλλον παρεμποδύζει [__]
μϊλλον ενιςχύει [__]

ενιςχύει [__]

22. Η προετοιμαςύα ςασ ςτο ςπύτι για το ςχολεύο ςε ποιο βαθμό αποβαύνει ςε βϊροσ του

εξωςχολικού ςασ χρόνου;
Καθόλου [__] Ελϊχιςτα [__]

Αρκετϊ

[__]

Πολύ [__]

23. Πόςο ςασ ικανοποιεύ ο τρόποσ διοριςμού των εκπαιδευτικών που ιςχύει ςόμερα;

Καθόλου [__]

Ελϊχιςτα [__]

Αρκετϊ

[__]
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24. Σο κοινωνικό κύροσ του επαγγϋλματόσ ςασ ςε ςχϋςη με την εκπαιδευτικό και κοινωνικό

ςασ προςφορϊ εύναι:
εντελώσ υποβαθμιςμϋνο
αρκετϊ υποβαθμιςμϋνο
ςε μικρό βαθμό ανϊλογο
ςε μεγϊλο βαθμό ανϊλογο

[__]
[__]
[__]
[__]

25. Πώσ κρύνετε το θεςμικό πλαύςιο οργϊνωςησ και διούκηςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ;

Καθόλου ικανοποιητικό
Ελϊχιςτα ικανοποιητικό
Αρκετϊ ικανοποιητικό
Πολύ ικανοποιητικό

[__]
[__]
[__]
[__]

26. Σι θα προτεύνατε, για να βελτιωθεύ το θεςμικό πλαύςιο οργϊνωςησ και διούκηςησ τησ

ςχολικόσ ςασ μονϊδασ;

27. ε ποιο βαθμό θεωρεύτε ότι τα ςχολικϊ βιβλύα που χρηςιμοποιεύτε ςτη διδαςκαλύα των

μαθημϊτων ςασ εύναι, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, διδακτικϊ κατϊλληλα;
Καθόλου [__]

Ελϊχιςτα [__]

Αρκετϊ [__]

Πολύ [__]

28. Σι θα προτεύνατε, για να βελτιωθούν τα ςχολικϊ βιβλύα που χρηςιμοποιεύτε ςτη

διδαςκαλύα των μαθημϊτων ςασ;
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ημειώςτε με √ ςε αυτό τη ςτόλη
τα 3 που θεωρεύτε πιο ςημαντικϊ και
πρϋπει να βελτιωθούν
Μεύωςη τησ ύλησ
Καλύτεροσ προγραμματιςμόσ τησ ύλησ
(π.χ. θϋμα ανϊ κεφϊλαιο)
Ελκυςτικότερα, πιο κοντϊ ςτα
ενδιαφϋροντα των παιδιών
Ευκολότερα (προςαρμογό ςτο γνωςτικό
επύπεδο των μαθητών)
Να λαμβϊνεται υπόψη η γνώμη των
εκπαιδευτικών
Οι ςυγγραφεύσ να εύναι εκπαιδευτικού τησ
πρϊξησ
Πιο ςύγχρονα (προςαρμογό ςτα νϋα
δεδομϋνα τησ επιςτόμησ και τησ
τεχνολογύασ)
Να υπϊρχει περιςςότερο / κατϊλληλο
ςυνοδευτικό υλικό (λογιςμικό, βοόθημα
εκπαιδευτικού κ.λπ.)
Να ςυνδϋουν περιςςότερο τη θεωρύα με
την πρϊξη (με περιςςότερεσ αςκόςεισ,
ομαδικϋσ εργαςύεσ και ςύνδεςη με νϋεσ
τεχνολογύεσ)
Να υπϊρχει η δυνατότητα χρόςησ και
ϊλλων βιβλύων, πηγών (επιςτημονικϊ
περιοδικϊ, πηγϋσ από το Διαδύκτυο)
Αλλαγό/αντικατϊςταςη των βιβλύων

29. ε ό,τι αφορϊ το εκπαιδευτικό ςασ ϋργο, θεωρεύτε ότι το ιςχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα

αποτελεύ παρϊγοντα που:
το παρεμποδύζει
μϊλλον το παρεμποδύζει
μϊλλον το προϊγει
το προϊγει

[__]
[__]
[__]
[__]
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30. Σι κα προτείνατε για να βελτιωκεί το ιςχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα;

31. Οι ςχζςεισ ςασ με τουσ μακθτζσ/μακιτριζσ ςασ είναι:

ελϊχιςτα ικανοποιητικϋσ
κϊπωσ ικανοποιητικϋσ
αρκετϊ ικανοποιητικϋσ
απολύτωσ ικανοποιητικϋσ

[__]
[__]
[__]
[__]

32. Θεωρεύτε ότι ο τρόποσ αξιολόγηςησ των μαθητών/-τριών επηρεϊζει το εκπαιδευτικό

ςασ ϋργο:
πολύ αρνητικϊ
μϊλλον αρνητικϊ
μϊλλον θετικϊ
πολύ θετικϊ

[__]
[__]
[__]
[__]
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33. Πόςο θεωρεύτε ότι με τη ςυμμετοχό ςασ ςτο ςύλλογο των διδαςκόντων μπορεύτε να

επηρεϊςετε τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων που αφορούν ςτο ςχολεύο ςασ;
Καθόλου
[__]
Ελϊχιςτα
[__]
Αρκετϊ
[__]
Πολύ
[__]

34. ε ποιο βαθμό θεωρεύτε ότι ςασ βοηθϊει ο χολικόσ ύμβουλοσ ςτην ϊςκηςη του διδακτικού ςασ

ϋργου;
Καθόλου
Ελϊχιςτα
Αρκετϊ
Πολύ

[__]
[__]
[__]
[__]

35. Θεωρεύτε τισ ςχϋςεισ ςασ με τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών/-τριών ςασ:

ελϊχιςτα ικανοποιητικϋσ
κϊπωσ ικανοποιητικϋσ
αρκετϊ ικανοποιητικϋσ
απολύτωσ ικανοποιητικϋσ

[__]
[__]
[__]
[__]

36. Πώσ κρύνετε την εμπλοκό των φορϋων τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ ςτα ζητόματα του

ςχολεύου ςασ;
Καθόλου ικανοποιητικό
Ελϊχιςτα ικανοποιητικό
Αρκετϊ ικανοποιητικό
Απολύτωσ ικανοποιητικό

[__]
[__]
[__]
[__]

37. ε ποιο βαθμό εύςτε ικανοποιημϋνοσ/-η από την κατϊςταςη τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ

ωσ προσ τουσ εξόσ τομεύσ:

Καθόλου

Ελϊχιςτα

Αρκετϊ

Πολύ

Σακτικϋσ αποδοχϋσ (μιςθόσ και επιδόματα)
Ιςχύον ςυνταξιοδοτικό καθεςτώσ
ύςτημα ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ
Ημϋρεσ εργαςύασ ετηςύωσ
38. Σι νομύζετε ότι πρϋπει να αλλϊξει ςε ό,τι αφορϊ τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ των

εκπαιδευτικών για να βελτιωθεύ η εκπαύδευςη;

ημειώςτε με √ ςε αυτό τη
ςτόλη
τα 3 που θεωρεύτε πιο
ςημαντικϊ και πρϋπει να
βελτιωθούν
Κατϊλληλη κτιριακό υποδομό
Να μειωθεύ ο μϋγιςτοσ αριθμόσ των μαθητών/-τριών ςε κϊθε τμόμα
Κατϊλληλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ – εποπτικϊ μϋςα διδαςκαλύασ
Να υπϊρχει αύθουςα για τον/την εκπαιδευτικό/να ϋχει δικό του/τησ χώρο
Επαρκϋσ γραμματειακό και βοηθητικό προςωπικό
Πρόγραμμα ςπουδών/βιβλύα
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9ο Εκπαιδευηικό ζυνέδριο ΟΛΜΕ
39. Θεωρεύτε ότι το επύπεδο των δαπανών για τη δημόςια εκπαύδευςη ςτη χώρα μασ

α. είναι:
καθόλου ικανοποιητικό
ελϊχιςτα ικανοποιητικό
αρκετϊ ικανοποιητικό
απολύτωσ ικανοποιητικό

[__]
[__]
[__]
[__]

β. επηρεάζει το εκπαιδευτικό ςασ έργο:
καθόλου
λύγο
αρκετϊ
πολύ

[__]
[__]
[__]
[__]

40. Πώσ επηρεϊζουν, κατϊ τη γνώμη ςασ, οι ελαςτικϋσ μορφϋσ απαςχόληςησ (ωρομιςθύα) το

εκπαιδευτικό ϋργο;
Πολύ αρνητικϊ
Μϊλλον αρνητικϊ
Μϊλλον θετικϊ
Πολύ θετικϊ

[__]
[__]
[__]
[__]

41. Πόςο ικανοποιητικό κρύνετε τη λειτουργύα των εξόσ οργϊνων:
Καθόλου
χολικό Επιτροπό
χολικό υμβούλιο
ύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων του ςχολεύου
Μαθητικϋσ Κοινότητεσ
ύλλογοσ διδαςκόντων

Λύγο

Αρκετϊ

Πολύ

42. Αξιολογόςτε την κατϊςταςη τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ του ςχολεύου ςασ ωσ προσ τισ

εξόσ παραμϋτρουσ:
Καθόλου
ικανοποιητικό

Ελϊχιςτα
ικανοποιητικό

Αρκετϊ
ικανοποιητικό

υνολικό κατϊςταςη τησ κτιριακόσ υποδομόσ
Εργαςτόρια
χολικό βιβλιοθόκη
Γραφεύο / γραφεύα εκπαιδευτικών
Γραφεύα διούκηςησ
Αύθουςεσ διδαςκαλύασ
Γυμναςτόριο / χώροι ϊθληςησ
Αύλειοσ χώροσ
43. Σα ςυναιςθόματα που ςασ προκαλεύ ο χώροσ του ςχολεύου ςυνολικϊ εύναι:
πολύ δυςϊρεςτα
[__]
λύγο δυςϊρεςτα
[__]
λύγο ευχϊριςτα
[__]
πολύ ευχϊριςτα
[__]
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Απολύτωσ
ικανοποιητικό

9ο Εκπαιδευηικό ζυνέδριο ΟΛΜΕ
44. Ποιοσ, κατϊ τη γνώμη ςασ, πρϋπει να εύναι ο ρόλοσ των ςυνδικαλιςτικών

οργανώςεων
(ΟΛΜΕ-ΔΟΕ) ςε ό,τι αφορϊ την αντιμετώπιςη των ζητημϊτων που ςασ απαςχολούν;

45. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν αρνητικά το εκπαιδευτικό ςασ ϋργο:
Καθόλου
ςημαντικόσ

Η ϋλλειψη εκπαιδευτικού
προςωπικού
Η ϋλλειψη μϋςων, υποδομόσ, χώρων
Σο αναλυτικό πρόγραμμα
Η βαθμοθηρύα, το εξεταςτικό
ςύςτημα
Η απαξύωςη του εκπαιδευτικού –
η απαξύωςη τησ παιδεύασ
Οι κακϋσ ςχϋςεισ και η ϋλλειψη
ςυνεργαςύασ με τουσ/τισ
ςυναδϋλφουσ
Η ϋλλειψη ενδιαφϋροντοσ των
μαθητών/μαθητριών
Σο ςτρεσ και ο φόρτοσ εργαςύασ
Οι χαμηλϋσ αποδοχϋσ
Η κακό οργϊνωςη και λειτουργύα
του ςχολεύου
Η ϋλλειψη επιμόρφωςησ
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Λύγο
ςημαντικόσ

Ουδϋτεροσ

Μϊλλον
ςημαντικόσ

Πολύ
ςημαντικόσ

9ο Εκπαιδευηικό ζυνέδριο ΟΛΜΕ
46. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν θετικά το εκπαιδευτικό ςασ ϋργο:
Καθόλου
ςημαντικόσ

Λύγο
ςημαντικόσ

Ουδϋτεροσ

Μϊλλον
ςημαντικόσ

Πολύ
ςημαντικόσ

Σο ενδιαφϋρον μου και η αγϊπη μου
για τα παιδιϊ
Η καλό ςχϋςη, η ςυνεργαςύα μου με
ςυναδϋλφουσ και το ςύλλογο
Η καλό ςχϋςη με τη διεύθυνςη του
ςχολεύου/η υποςτόριξη από αυτό
Σο ενδιαφϋρον και η ανταπόκριςη
των μαθητών/μαθητριών
Η καλό ςχϋςη και η ςυνεργαςύα μου
με τουσ γονεύσ των μαθητών/-τριών
Σο καλό κλύμα ςτο ςχολεύο
Σα διδακτικώσ κατϊλληλα ςχολικϊ
βιβλύα και ο επαρκόσ εξοπλιςμόσ
Σο ωρϊριο

;

Η μονιμότητα

ημειώςτε θϋματα τα οπούα θεωρεύτε ότι πρϋπει να αποτελϋςουν αντικεύμενο
διαπραγμϊτευςησ ςε μια ςυζότηςη για τουσ όρουσ και τισ ςυνθόκεσ του εκπαιδευτικού
μασ ϋργου:

Ευχαριςτούμε θερμά για τη ςυνεργαςία ςασ!
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