
 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ: 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Επαγγελματικι  

εξουκζνωςθ και παράγοντεσ ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν » , θ οποία κα 

πραγματοποιθκεί τθν   

Πζμπτθ 1θ  Δεκεμβρίου 2022 και ϊρεσ 18:00-21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ. Η επιμορφωτικι διαδικτυακι μασ εκδιλωςθ εςτιάηει ςτθν επαγγελματικι 

εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν, μια κατάςταςθ ςωματικισ, ςυναιςκθματικισ και ψυχικισ 

καταπόνθςθσ, που προκαλείται από μακροχρόνια ςυμμετοχι τουσ ςε καταςτάςεισ απαιτθτικζσ 

ι ςτρεςογόνεσ. Ο βακμόσ εξουκζνωςθσ ςυνδζεται μεταξφ άλλων με τθν πανδθμία και τισ 

επιπτϊςεισ τθσ ςτθ ςυναιςκθματικι ηωι των εκπαιδευτικϊν. Στο πλαίςιο αυτό, θ εν λόγω 

εκδιλωςθ αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ βαςικϊν πτυχϊν τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, όπωσ θ ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ, θ αποπροςωποποίθςθ και θ μειωμζνθ 

επίτευξθ προςωπικϊν αποτελεςμάτων. Θα προςεγγιςτοφν οι παράγοντεσ του εργαςιακοφ 

άγχουσ και τθσ αποςτράγγιςθσ των εκπαιδευτικϊν από τα ψυχικά τουσ αποκζματα, κακϊσ και οι 

πρακτικζσ υποςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ του ψυχιςμοφ τουσ. Εκτόσ από τθ κεωρθτικι 

κεμελίωςθ του κζματοσ από ζγκριτουσ πανεπιςτθμιακοφσ κα εκτεκοφν τα ευριματα επίκαιρθσ 

ζρευνασ τθσ ΠΔΕ Αττικισ. Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν με ερωτθματολόγιο, το οποίο 

ςυμπλθρϊκθκε προαιρετικά και ανϊνυμα, από εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθ νζα «κανονικότθτα» μετά τθν 

πανδθμία, ςάσ καλοφμε να ςκεφτοφμε και να αναηθτιςουμε τρόπουσ για τθν κατάκτθςθ τθσ 

ςωματικισ και ψυχικισ ευεξίασ των εκπαιδευτικϊν. 

Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν 

Πζμπτθ 1θ  Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ 

ειςθγθτζσ μζχρι τθν Σρίτθ 29 Νοεμβρίου 2022 και ϊρα 22:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω 

ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/D1gVVr6x3yPxSayJ9 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/LYwvbaiNVbVmMAjUA 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 
διαθέζιμη  λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/D1gVVr6x3yPxSayJ9
https://forms.gle/LYwvbaiNVbVmMAjUA
about:blank


 

 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Η επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/@rdpsea
https://www.youtube.com/@rdpsea


 

 

Πέμπτη 01.12.2022 (18:00-21:00) 

 

 
 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ  
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ  
και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ 
 

 

 

Καλωςόριςμα 

 

 

Χαιρετιςμοί 

 

Ευαγγελία  Δεμεροφτθ  
Professor of Organizational Behavior and 
Human Decision Processes,  Eindhoven 
University of Technology 

Επαγγελματικι εξουκζνωςθ: Η ανιςορροπία των 

εργαςιακϊν απαιτιςεων και των εργαςιακϊν 

πόρων 

Δθμιτριοσ Ζμπάινοσ  
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Εκπαιδευτικι 
Αξιολόγθςθ και Σχολικά Προγράμματα,  
Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 
 
Ελιςάβετ  Σςαγκραςοφλθ  
Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Εκπαιδευτικόσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Επαγγελματικι εξουκζνωςθ και ψυχικι 

ανκεκτικότθτα εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ςε χαλεποφσ καιροφσ πανδθμίασ 

Αδριανόσ Μουταβελισ  
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ 
Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ 
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ 

Η ζρευνα τθσ ΠΔΕ Αττικισ για τθν επαγγελματικι 

εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν: Θεωρθτικό 

πλαίςιο, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ 

πφροσ Φερεντίνοσ  
Επίτιμοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Μακθματικϊν 

Παρουςίαςθ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ για τθν 

επαγγελματικι εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν 

Κων/νοσ Αποςτολόπουλοσ  
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ 

Παρουςίαςθ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ για τουσ 

φορείσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ  
Περιφερειακόσ Διευκυντισ  Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

υηιτθςθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων και 

ςυμπεράςματα 

Ερωτιςεισ -υηιτθςθ 

 

 



 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΩΝ ΕΙΗΓΗΕΩΝ  

Ειςιγθςθ: «Επαγγελματικι εξουκζνωςθ: Η ανιςορροπία των εργαςιακϊν απαιτιςεων και των 

εργαςιακϊν πόρων». 

Ευαγγελία Δεμεροφτθ, Professor of Organizational Behavior and Human Decision Processes, Eindhoven 

University of Technology. 

 Η  παγγελματικι εξουκζνωςθ είναι ζνα ςφνδρομο που ςχετίηεται με τθν εργαςία και χαρακτθρίηεται από 

τθν εξάντλθςθ  ακραία μορφι κόπωςθσ) και τθν αποπροςωποποίθςθ από το αντικείμενο τθσ εργαςίασ  ι 

κυνιςμόσ). Δυςτυχϊσ, οι δάςκαλοι ζχουν βρεκεί να βιϊνουν υψθλά επίπεδα επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ. 

Η παρουςίαςθ κα επικεντρωκεί ςτουσ παράγοντεσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που προκαλοφν 

επαγγελματικι εξουκζνωςθ: τισ εργαςιακζσ απαιτιςεισ, τουσ εργαςιακοφσ πόρουσ κακϊσ και τισ 

ςτρατθγικζσ, που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι εργαηόμενοι, για να βελτιϊςουν αυτοφσ τουσ παράγοντεσ 

(job crafting, μζςω του οποίου ιςορροποφν τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ με τουσ εργαςιακοφσ πόρουσ 

που διακζτουν από τθ μια και τισ ατομικζσ ικανότθτεσ και ανάγκεσ τουσ από τθν άλλθ). 

 

Ειςιγθςθ: «Επαγγελματικι εξουκζνωςθ και ψυχικι ανκεκτικότθτα εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ςε χαλεποφσ καιροφσ πανδθμίασ». 

Δθμιτριοσ Ζμπάινοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ και Σχολικά Προγράμματα,  

Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο. 

Ελιςάβετ Σςαγκραςοφλθ, Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Εκπαιδευτικόσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ, αιφνίδια και για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο 

του 2020 για προλθπτικοφσ λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, αναγκάςτθκαν να απομακρυνκοφν από 

τθ φυςικι τάξθ και τα μακιματα να διεξαχκοφν μζςω τθσ τθλεκπαίδευςθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, 

διαμορφϊκθκαν τα ερωτιματά μασ, που διερεφνθςαν τα επίπεδα τθσ Επαγγελματικισ Εξουκζνωςθσ  και τθσ 

Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ των εκπαιδευτικϊν ςε τρία χρονικά ςθμεία: Τθν προπανδθμικι περίοδο, τθν 

κακαυτι φάςθ τθσ διεξαγωγισ τθσ τθλεκπαίδευςθσ και τθν κατοπινι τθσ τθλεκπαίδευςθσ περίοδο με τθν 

επιςτροφι ςτθ δια ηϊςθσ επαναλειτουργία των ςχολείων με αυξθμζνα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα 

ερευνθτικά αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν τθν αρχικι υπόκεςθ πωσ θ τθλεκπαίδευςθ ςυνιςτά αιτία 

επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ και παράγοντα κινδφνου για τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα των εκπαιδευτικϊν 

τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

 

Ειςιγθςθ:  «Η ζρευνα τθσ ΠΔΕ Αττικισ για τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν: Θεωρθτικό 

πλαίςιο, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ». 

Αδριανόσ Μουταβελισ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, 4ο 

ΠΕΚΕΣ Αττικισ. 

Η ζρευνα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ εξελίχκθκε το φκινόπωρο του παρόντοσ 

ζτουσ 2022. Συμμετζχοντεσ ιταν 2391 μζλθ του προςωπικοφ, που υπθρετεί ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ δομζσ 

τθσ ΠΔΕ Αττικισ. Εςτίαςε ςτθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ που δθλϊνουν ότι 

λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, ηθτιματα, που κα αναδειχκοφν ςτθν παροφςα ςυνάντθςθ. Επιπλζον, θ 

διαχείριςθ των κρίςεων, που βιϊνει το ςχολείο ςτθν κακθμερινότθτά του, είναι ανάγκθ να ςτθρίηεται ςτουσ 

φορείσ και ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςυναιςκθματικά και γεωγραφικά, εγγφτερα. Ζτςι, κατά ςειρά, τα 

οικογενειακά πρόςωπα, οι ςυνάδελφοι, ο/θ Διευκυντισ/Διευκφντρια και κατόπιν οι εκτόσ ςχολείου φορείσ 

υποςτιριξθσ, όπωσ τα ΠΕΚΕΣ, ΚΕΔΑΣΥ, οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και οι ςυνδικαλιςτικοί κεςμοί, 

αναμζνεται να μποροφν να προςφζρουν τθ δυνατόν αμεςότερθ και πιο αποτελεςματικι υποςτιριξθ ςτον 

εκπαιδευτικό που βάλλεται. 

 



 

 

Ειςιγθςθ: «Παρουςίαςθ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ για τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ των 

εκπαιδευτικϊν». 

πφροσ Φερεντίνοσ, Επίτιμοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Μακθματικϊν. 

Πραγματοποιικθκε ζρευνα ςε 2391 εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 

υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια Αττικισ, με ςκοπό να εντοπιςκοφν   ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν) τα επίπεδα 

τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ τουσ. Για τθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκε θ Κλίμακα επαγγελματικισ 

εξουκζνωςθσ των Maslach και Jackson  1986), θ οποία διαιρείται ςε 3 υποκλίμακεσ  παράγοντεσ) που 

αντιπροςωπεφουν τισ 3 διαςτάςεισ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ. Η 1θ υποκλίμακα εκφράηει τθ 

ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ,  θ 2θ υποκλίμακα εκφράηει τθν αποπροςωποποίθςθ και θ 3θ υποκλίμακα 

εκφράηει τα προςωπικά επιτεφγματα. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ το επίπεδο 

επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ που αφορά τθ Συναιςκθματικι εξάντλθςθ χαρακτθρίηεται ωσ μζτριο, τθν 

Αποπροςωποποίθςθ ωσ υψθλό και τα Προςωπικά επιτεφγματα ωσ υψθλό.  

 

Ειςιγθςθ: «Παρουςίαςθ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ για τουσ φορείσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν». 

Κων/νοσ Αποςτολόπουλοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικϊν Επιςτθμϊν, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ. 

Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ για τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν εξετάςτθκε και ο ρόλοσ 

που, ενδεχομζνωσ, παίηουν τα πρόςωπα και ςχζςεισ ςτο ςχολικό περιβάλλον, το κεςμικό πλαίςιο και θ 

μζριμνα τθσ πολιτείασ, οριςμζνεσ δομζσ υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και το προςωπικό 

περιβάλλον του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςε ςχζςθ με τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ. Τα 

πρϊτα ευριματα δείχνουν ότι όςο αυξάνεται θ υποςτιριξθ του Δ/ντι ςτο ζργο του εκπαιδευτικοφ, θ 

επικοινωνία και οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με τουσ ςυναδζλφουσ ςτο ςχολείο και το κοινωνικό κφροσ του 

εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ ςτθν Ελλάδα, τόςο ελαττϊνονται θ ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ και θ 

αποπροςωποποίθςθ και αυξάνονται τα προςωπικά επιτεφγματα. Αντίκετα, όςο πραγματοποιοφνται από τθν 

Πολιτεία ςυχνζσ αλλαγζσ ςτα Προγράμματα Σπουδϊν, ςτισ διδακτικζσ οδθγίεσ και ςτισ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, τόςο αυξάνονται θ ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ και θ 

αποπροςωποποίθςθ και ελαττϊνονται τα προςωπικά επιτεφγματα.  

 

Ειςιγθςθ: «Συηιτθςθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων και ςυμπεράςματα». 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Στθν παροφςα ζρευνα αποτιμϊνται τα επίπεδα επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ των εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι κατά το διδακτικό ζτοσ 2022-23 υπθρετοφν ςτθν 

περιοχι ευκφνθσ τθσ ΠΔΕ Αττικισ. Το βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ που 

βιϊνουν οι εκπαιδευτικοί ςτισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ χαρακτθρίηεται: α) μζτρια ςτθ «Συναιςκθματικι 

Εξάντλθςθ» β)υψθλι ςτθν «Αποπροςωποποίθςθ» και γ)υψθλι ςτα «Προςωπικά Επιτεφγματα»  χαμθλά 

προςωπικά επιτεφγματα). Τα αυξθμζνα επίπεδα εργαςιακισ εξουκζνωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυναρτϊνται 

μεταξφ άλλων με τθ λυςιτελι διαχείριςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ ςφνκεςθσ των τάξεων, τθν οικονομικι κρίςθ 

και τθν πανδθμία. Συνδζονται με το κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ. Τζλοσ, ςτουσ παράγοντεσ 

ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν προεξάρχουν οι ςυνάδελφοι και πρόςωπα του ςτενοφ ςυγγενικοφ 

περιβάλλοντοσ και ακολουκοφν οι δομζσ υποςτιριξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ εφαρμογι προγραμμάτων 

υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν είναι επιβεβλθμζνθ.   


