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9ο Εκπαιδευτικό Συνζδριο ΟΛΜΕ 
Βόλοσ 7 – 9 /4/2011 

Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του 
εκπαιδευτικού έργου ςτη δημόςια 

δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 
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Δειγματοληψύα 

– 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 40 Γυμνάςια και 40 Λφκεια - ΕΠΑΛ- ΕΠΑ. 

 

– Η κατανομι των μονάδων ζγινε με βάςθ γενικά πλθκυςμιακά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑ και 
τθν κατανομι των ςχολείων ανά νομό. 

 

– Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το Μάιο – Ιοφνιο 2010. 
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Η ΣΑΤΣΌΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΕΚΓΜΑΣΟ 
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Απάντθςαν 950 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από 40 
περίπου Νομοφσ. 

 

το δείγμα εκφράςτθκαν εκπαιδευτικοί 
από 38 Γυμνάςια και 28 Λφκεια (4 ΕΠΑΛ). 
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Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 950 

Αναλογία γυναικϊν-ανδρϊν 60,7%-39,2% 

Μζςοσ όροσ (Μ.Ο)  –Συπικι απόκλιςθ (Σ.Α) 

θλικίασ 

46,1-8,3 

Κάτοχοι πανεπιςτθμιακϊν τίτλων  95,3% 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακϊν-Διδακτορικϊν τίτλων  16,3% 

Εκπαιδευτικοί Αττικισ & Θεςςαλονίκθσ  31,5% 

Πίνακασ 1:  
Δθμογραφικά ςτοιχεία 
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Οι γυναίκεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία του 
δείγματοσ 60%. 

 

 Ο μζςοσ όροσ θλικίασ τα 46 ζτθ. 

 

 Σο 16% των εκπαιδευτικϊν είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ι διδακτορικοφ. 

 

Σο 1/3 του δείγματοσ είναι από Ακινα-
Θεςςαλονίκθ. 
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Τπθρεςία ςτθν τωρινι τουσ κζςθ (Μ.Ο & Σ.Α) 8,2-8,3 

% μόνιμθσ εργαςιακισ ςχζςθσ 92% 

Αναμονή για το διοριςμό ωσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ 

Μζχρι 10 χρόνια προχπθρεςίασ 7,5-6,4 

Περιςςότερα από 10 χρόνια προχπθρεςίασ 6,1-4,7 

Πίνακασ 2:  
τοιχεία για τθν υπθρεςία των εκπαιδευτικϊν 
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Πίνακασ 3:  
τοιχεία για τθν υπθρεςία των εκπαιδευτικϊν 
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% ςυμμετοχισ ςτθ 

διεφκυνςθ του 

ςχολείου  

9,7% 

  

Άνδρεσ Γυναίκεσ 

υνολικι προχπθρεςία 

ςτθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ (Μ.Ο)  

16,3 14,4 



 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ - ΔΤΑΡΕΚΕΙΑ ΣΧΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΧΝ 

ΑΠΟ ΣΙ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΣΟΤ ΠΟΤΔΕ 

 

Γνωζηικό ανηικείμενο  Φυχοπαιδαγωγική εκπαίδευζη Εθαπμογή ζηην ηάξη 
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28% 

72% 

70% 

30% 

76% 

24% 

 Ικανοποίηζη 

 Δυζαπέζκεια 
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Πίνακασ 3:  
Επίπεδα ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν  από τισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ 

Ποςοςτά ικανοποίθςθσ από τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

αναφορικά με: 

Γνωςτικό 

αντικείμενο 

Ψυχοπαιδαγωγι

κι εκπαίδευςθ 

Εφαρμογι 

ςτθν τάξθ 

Ελάχιςτα 

ικανοποιθτικό 

8 42,5 51,3 

Κάπωσ ικανοποιθτικό 20 27,5 24,5 

Αρκετά ικανοποιθτικό 46,3 21,8 17,5 

Πολφ ικανοποιθτικό 25,7 8,3 6,7 

Διαπιςτϊνεται ικανοποίθςθ για τισ γνϊςεισ που παρζχονται ςτο αντικείμενο των 
ςπουδϊν (τα ςχετικά ποςοςτά ικανοποίθςθσ κυμαίνονται ςτο 70% περίπου), ενϊ 
καταγράφεται δυςαρζςκεια ςτθ διδακτικι και παιδαγωγικι τουσ προετοιμαςία. 
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Γνωζηικό ανηικείμενο  Φυχοπαιδαγωγική εκπαίδευζη    Εθαπμογή ζηην ηάξη 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ - ΔΤΑΡΕΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 
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68% 32% 68% 32% 61% 39% 

 Ικανοποίηζη 

 Δυζαπέζκεια 
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Πίνακασ 4:  
Επίπεδα ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν από τθν επιμόρφωςι τουσ  

Ποςοςτά ικανοποίθςθσ από τθν επιμόρφωςθ 

αναφορικά με: 

Γνωςτικό 

αντικείμενο 

Ψυχοπαιδαγωγι

κι επιμόρφωςθ 

Εφαρμογι ςτθν 

τάξθ 

Ελάχιςτα ικανοποιθτικό 27,5 34,4 36 

Κάπωσ ικανοποιθτικό 33,3 33,7 32,1 

Αρκετά ικανοποιθτικό 31,5 24,9 25 

Πολφ ικανοποιθτικό 7,7 7 6,7 

Καταγρϊφεται ςημαντικό δυςαρϋςκεια  από την επιμόρφωςη των 
εκπαιδευτικών ςτο γνωςτικό αντικεύμενο αλλϊ κυρύωσ από τη 
ψυχοπαιδαγωγικό επιμόρφωςη και από την εφαρμογό τησ επιμόρφωςησ 
ςτη ςχολικό τϊξη. 
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Καταγράφεται μεγάλθ δυςαρζςκεια των εκπαιδευτικϊν για τισ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ του επαγγζλματόσ τουσ αλλά και για τισ 

εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ.  
 

 Σο 82% των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι οι οικονομικζσ τουσ απολαβζσ δεν 
είναι αντίςτοιχεσ με τισ απαιτιςεισ του εκπαιδευτικοφ ζργου και το 85% δεν 
είναι ικανοποιθμζνο. Η 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. 
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Πίνακασ 5:  

Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το εργαςιακό κακεςτϊσ 

Σο διδακτικό ωράριο βοθκά ςτθν αποτελεςματικότθτα του 

εκπαιδευτικοφ ζργου 

80 

Η προετοιμαςία ςτο ςπίτι αποβαίνει ςε βάροσ του 

εξωςχολικοφ χρόνου 

77 

Δυςαρεςτθμζνοι από το ςφςτθμα διοριςμοφ 69 

Σο κοινωνικό κφροσ είναι υποβακμιςμζνο 73 

Είναι ικανοποιθμζνοι από το διδακτικό ωράριο 91 

Οι ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ επθρεάηουν αρνθτικά το 

εκπαιδευτικό ζργο 

90 
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Από αυτοφσ που δθλϊνουν υποβακμιςμζνο κοινωνικό κφροσ και επιβάρυνςθ 
από τθν προετοιμαςία ςτο ςπίτι οι γυναίκεσ είναι οι περιςςότερεσ. 
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Πίνακασ 6:  
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Σο ΑΠ  βοθκά τον εκπαιδευτικό 30 

Σα 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 

εκπαιδευτικό ζργο 

 

50 
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Πίνακασ 7:  
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με ςυνταξιοδοτικά 
και περίκαλψθ  

Δεν είναι ικανοποιθμζνοι 

ςυνταξιοδοτικά 

77 

Δεν είναι ικανοποιθμζνοι από τθν 

περίκαλψθ 

45 
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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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Πίνακασ 9:  
Ποςοςτά εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ 

Σο κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ικανοποιθτικό 

52 

Η εμπλοκι τθσ  τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεν 

είναι ικανοποιθτικι 

78 

9Ο  Εκπαιδευτικό Συνζδριο ΟΛΜΕ 
Βόλοσ 7 – 9 /4/2011 



19 

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 τα γραφεία των 

εκπαιδευτικϊν 

44 

Ικανοποίθςθ από τα γραφεία διοίκθςθσ 64 

Ικανοποίθςθ από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 50 

Ικανοποίθςθ από τουσ χϊρουσ άκλθςθσ 24 

Ικανοποίθςθ από τον αφλειο χϊρο 61 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 
 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 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 
 100% κετικά επθρεάηει 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  
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