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Ποια  θέματα  απασχολούν ένα 
εκπαιδευτικό;

ΑΠ 103742/Ε3  26-08-2021:  

1. Διοίκηση και υποδομές σχολικής μονάδας.

2. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών

3. Σχολικό κλίμα και διαχείριση τάξης

4. Βασικές αρχές γενικής και ειδικής διδακτικής, 
αξιολόγηση μαθητών-Βιβλιογραφία, Εκπ. Υλικό

5. Λοιπά θέματα (πχ σχέσεις με οικογένεια-γονείς, 
με την τοπική κοινωνία, με επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς κ.λπ.).
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Υπάρχει 
απάντηση στο 

πώς θα γίνουμε 
«καλοί» 

εκπαιδευτικοί; 



Έρευνα 
65.000 

άρθρων,
John Hattie, Melbourne

… .βρήκε ότι η θετική 
αλληλεπίδραση 
δασκάλου-μαθητή είναι 
ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την 
αποτελεσματική 
διδασκαλία.



Το ουσιαστικότερο θέμα για ένα 
αποτελεσματικό μάθημα:

1. Διοίκηση- υποδομές

2. Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών, στελεχών

3. Κλίμα-διαχείριση τάξης
4. Γνώση του αντικειμένου – παιδαγωγικά

5. Κάτι που ξεχάσαμε;; Π.χ. Νομοθεσία
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Ενδεικτικό Επιμορφωτικό υλικό:
• Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες:

http://www.pi-
schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/b
ook4.pdf

• ΥΑ 10645/ΓΔ4 Οργάνωση σχολικής ζωής ΦΕΚ 
120 τΒ 23/01/2018 άρθρα  1-7  και άρθρο 30 
Παιδαγωγικές δράσεις  

• Λέξεις κλειδιά: διαχείριση τάξης, σχολικό κλίμα, 
εργασιακή εξουθένωση, αξιολόγηση
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Οι  ενότητες που ακολουθούν

• 3.1 Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης 
προβλημάτων (Συμπεράσματα – προτάσεις)

• 3.2 Ιδιαίτερες ομάδες προβλημάτων… (μικρή 
αναφορά)

• 3.3 Η διαχείριση του στρες στη σχολική 
κοινότητα (Επαγγελματική εξουθένωση).
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3.1 Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης 
προβλημάτων 

• Δραστηριότητα 1. Ας καταγράψουμε το πώς 
αντιλαμβανόμαστε την «καλή οργάνωση της 
σχολικής τάξης» ώστε να επιτυγχάνεται η 
αποτελεσματική διαχείριση.
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Πρόταση: Οι διάφοροι τύποι δασκάλου και η 
διαχείριση της σχολικής τάξης: 

• Αυταρχικός,

• Επιτρεπτικός- Ανεκτικός και 

• Ρυθμιστικός- Συμμετοχικός.

10/9/2021 Διαχείριση τάξης 9



10/9/2021 Διαχείριση τάξης 10



• Δραστηριότητα 2: Ας καταγράψουμε μια 
λίστα με 2-3 κανόνες τους οποίους έχουμε 
συμφωνήσει να τηρούμε από κοινού με τους 
μαθητές μας στην τάξη.
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Πρόταση: 

Από την αρχή του έτους ενημέρωση και Εφαρμογή 
βασικών κανόνων στην τάξη (συμβόλαιο τάξης), 
όπως,
Φέρνουμε βιβλία τετράδια κλπ, 

μπαίνουμε μόλις χτυπήσει κουδούνι, 

δεν διακόπτουμε συμμαθητή όταν μιλάει, 
σηκώνουμε χέρι για να μιλήσουμε, 

ορίζουμε εκπροσώπους στις ομάδες, ……
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Με ποιες τεχνικές  αντιμετωπίσατε  τα προβλήματα της 
Δραστηριότητας 3;

Δραστηριότητα 3: Καταγράψτε 2-3 προβλήματα που 
θεωρείτε ότι προκύπτουν στην τάξη σας και 
καταγράψτε   τρόπους με τους οποίους θεωρείτε ότι 
μπορείτε:
1 Να διατηρείτε το ενδιαφέρον και την προσοχή των 
μαθητών στην τάξη.
2 Να διαμορφώνετε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
μάθησης. 
3 Να παρακινείτε τους μαθητές προς κάποιες 
επιθυμητές δραστηριότητες.
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Τεχνικές πρόληψης προβλημάτων:

• Έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει στην τάξη

• Αντιμετωπίστε παράπλευρες και αλληλένδετες καταστάσεις

• Προσπαθήστε να διατηρήσετε την απαραίτητη ηρεμία αλλά 
και την ένταση ταυτόχρονα που απαιτεί το μάθημα  

• Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή ολόκληρης 
της τάξης,  

• Αναγνωρίστε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά  και κάντε 
πρόταση για επιθυμητή συμπεριφορά

• ΔΕΝ: θυμώνουμε, ταπεινώνουμε, τιμωρούμε αυστηρά…… 
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Τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων:

• Κανόνες στην τάξη

• Κατάλληλη προετοιμασία για την τάξη

• Σχέδιο διδασκαλίας

• Μικρές και εύκολες δραστηριότητες στην αρχή

• Δραστηριότητες για όλους τους μαθητές

• Ξεκάθαρες οδηγίες, ανατροφοδότηση, δώστε 
χρόνο

• Φιλικότητα αλλά και έλεγχος συνθηκών

• Υποστηρικτική ατμόσφαιρα
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3.1. Σύνοψη - προτάσεις
Για τη διαχείριση  προβλημάτων  στην 

τάξη μπορεί να περιλαμβάνουμε:

• Κανόνες- οριοθέτηση

• Κινήσεις-αντιδράσεις εκπαιδευτικού

• Ενίσχυση –αμοιβές μαθητών

• Εκτίμηση κόστους αντίδρασης

• Σύσφιξη σχέσεων
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Και άλλες προτάσεις:

• Κοινωνικοποιήστε το πρόβλημά σας (δεν 
είναι μόνο δικό σας!)

• Επικοινωνήστε με άλλους εκπαιδευτικούς

• Ζητήστε επέμβαση της Διεύθυνσης

• Απευθυνθείτε σε έναν ειδικότερο από εσάς, 
Σύμβουλο Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, 
ΚΕΔΑΣΥ….
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3.2 Ιδιαίτερες ομάδες προβλημάτων…

Στο δύσκολο υπάρχει πάντα το δυσκολότερο:

• 3.2. α Σχολική θυματοποίηση (bullying)

• 3.2. β Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής/ 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

• 3.2. γ Μαθησιακές δυσκολίες

• 3.2.  δ  Χαρισματικά παιδιά
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Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 
για τους εκπαιδευτικούς

• Δραστηριότητα 4 Ας καταγράψουμε 
δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Περιγράψτε 
το στόχο της δραστηριότητας, το υλικό που θα 
χρησιμοποιήσετε, καθώς και την ίδια τη 
διαδικασία

• Π.χ. Όμιλοι, προγράμματα, σχολικά εργαστήρια, 
γιορτές, εκδρομές, επισκέψεις, ΚΠΕ, κλπ.
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Τέλος, προσπαθήστε να εντάσσετε 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο 

καθημερινό μάθημα!
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3. 3 Η διαχείριση του στρες στη 
σχολική κοινότητα

• Στρες μαθητών

• Στρες εκπαιδευτικών  (φόρτος ,υποδομές-
φτώχεια, επίπεδο-συμπεριφορά μαθητών, 
επαγγελματικές ελλείψεις-επιμόρφωσης, 
αξιολόγηση κλπ) (επαγγελματική εξουθένωση).

• Αντιμετώπιση (ξεκαθάρισμα αιτίων, συνέπειες, 
στρατηγικές καταπολέμησης, πρόληψη)

… μη φορτώνεστε προβλήματα που δεν μπορεί να 
τα λύσει ολόκληρη η υφήλιος!!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση;

• Συμπτώματα

• Πηγές και Παράγοντες που επιδρούν στην 
ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης

• Στρατηγικές αντιμετώπισης της επαγγελματικής 
εξουθένωσης
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Παρακαλώ… απαντήστε (από μέσα σας!)

πόσα ναι θα πείτε..

1. Εκνευρίζεστε εύκολα με τους συναδέλφους;
2. Χάνετε εύκολα την υπομονή σας με τους 

μαθητές ;
3. ”Ζηλεύετε” εκείνους που είναι ευχαριστημένοι 

στη δουλειά τους;
4. Μήπως οι δραστηριότητες στην εργασία σας 

(που παλιότερα ήταν ικανοποιητικές και 
ευχάριστες) σας φαίνονται πλέον ”ασήκωτο 
φορτίο”;

5. Στη δουλειά κάνετε μόνο τα απαραίτητα;
6. Επιστρέφετε στο σπίτι νιώθοντας κουρασμένοι, 

στρεσαρισμένοι και δίχως ίχνος ενέργειας;
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Αν παλαιότερα είχατε ενθουσιασμό, ενώ τώρα 
είσαστε πλήρως απογοητευμένος/νη, 

τότε ίσως υποφέρετε από το σύνδρομο 
επαγγελματικής εξουθένωσης!
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Ποια είναι τα Συμπτώματα;
Σωματικά Ψυχολογικά Συμπεριφορικά

Μυϊκοί πόνοι 
Έλκος στομάχου 
Αυξημένη αρτηριακή 
πίεση,  Σωματική 
κόπωση / εξάντληση 
Γαστρεντερικά 
προβλήματα

Εκνευρισμός, θυμός και 
σύγχυση Άγχος, 
δυσκαμψία στις αλλαγές 
Χαμηλός αυτοσεβασμός 
Συναισθήματα 
ανεπάρκειας, ενοχής 
Έλλειψη ενδιαφέροντος 
στην εργασία 
Κατάθλιψη, ανία 
Αισθήματα  αποτυχίας 
Ευερεθιστότητα, έλλειψη 
υπομονής
………………………….. 
Κυνισμός 
(αποπροσωποποίηση)

Συναισθηματικές εκρήξεις 
Χαμηλή απόδοση/ 
ικανοποίηση 
Αποφυγή υπευθυνότητας
Έλλειψη ικανότητας για 
αξιολόγηση
Ανικανότητα συγκέντρωσης
Απουσίες , παράπονα
Συνεχής χρήση αλκοόλ / 
ουσιών
Δυσκολίες επικοινωνίας
Μείωση εργασιακής 
δραστηριότητας
Ανικανότητα αλλαγών, 
απαξίωση
…………………………….
Εκτός ελέγχου
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Επαγγελματική  εξουθένωση
(burnout): 

Είναι μια κατάσταση όπου ο εργαζόμενος χάνει 
το ενδιαφέρον και τα θετικά 
συναισθήματα που είχε (στο βαθμό που είχε!) 
για το αντικείμενο της δουλειάς του, παύει να 
είναι ικανοποιημένος από την εργασία και την 
απόδοσή του και αναπτύσσει αρνητική εικόνα 
για τον εαυτό του.



Πηγές της επαγγελματικής 
εξουθένωσης

• Διάφορες έρευνες έχουν καταλήξει ότι οι 
σημαντικότερες πηγές επαγγελματικής 
εξουθένωσης αφορούσαν σε οργανωτικά 
και διοικητικά προβλήματα, όπως η 
περικοπή του εργατικού δυναμικού, οι 
μεταρρυθμίσεις   και η έλλειψη ενημέρωσής 
τους για τις αλλαγές αυτές. 

• Σύμφωνα με   μελέτη της UNESCO κάθε ώρα διδακτικού 
έργου ενός καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας 
γραφείου, άρα η διδασκαλία  μπορεί να είναι πηγή της 
εξουθένωσης!
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Επαγγελματικοί  χώροι που 
πλήττονται  από το σύνδρομο της 

επαγγελματικής  εξουθένωσης     

• Ο χώρος της υγείας ( ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό)

• Εκπαίδευση 

• Σώματα ασφαλείας

• Κοινωνικές υπηρεσίες και γενικά επαγγέλματα 
που προσανατολίζονται στον άνθρωπο
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Οι  παράγοντες που επιδρούν στην 
επαγγελματική εξουθένωση 

Εξωγενείς παράγοντες 
• Εργασιακή  αφοσίωση   
• Εργασιακή ικανοποίηση  
• Προβλήματα ρόλων

Ενδογενείς  παράγοντες 
• Προσωπικότητα (Εξωστρέφεια,  Ευσυνειδησία),
• Βιολογική και ψυχολογική ευεξία
• Κεντρικός  Μηχανισμός  Αυτό-αξιολογήσεων  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Τέλος, το κλειδί για την καταπολέμηση 
της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι:

• να αναγνωρίσει κανείς τα 
συμπτώματα και 

• να τα θεραπεύσει με βάση τις 
βαθύτερες αιτίες (απευθυνθείτε σε 
φίλους ή και σε ειδικούς)

32



Burnout: η πίεση προς τους εκπαιδευτικούς (μα, τι 
βαθμοί είναι αυτοί;)
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Τελικά: Χρειάζεται ισορροπία στη ζωή 
και τη δουλειά!
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Καλή σας συνέχεια!!!!!!!!!!
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